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Bevezetés  

A stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a környezeti hatásvizsgálatból (KHV) kifejlődött olyan 
eszköz, amely a konkrét beruházásokhoz hasonlóan, de léptékét tekintve annál sokkal 
szélesebb értelemben véve az ágazati vagy országos fejlesztési koncepciók, programok 
környezeti hatásait vizsgálja. A két hatásvizsgálati forma alapvető különbségei ebből a 
léptékbeli eltérésből származnak. A stratégiai környezeti vizsgálatoknak ezért két 
megközelítése létezik. Az első szerint a vizsgálat a hagyományos környezeti vizsgálat 
módszertanának kibővítése fejlesztési koncepciókra, programokra. A másik a célorientált 
megközelítés (a jogszabályba is ez került), ami szerint a környezeti célokat kell integrálni a 
tervezési folyamatba, dokumentumokba.  
 
Az SKV azon következmények felbecsülése, amelyek bizonyos stratégiai elképzelések 
(stratégiák) megvalósulása esetén a természeti, társadalmi és gazdasági környezetet érik.  
Az SKV olyan módszeres és átfogó, iteratív jellegű döntés-előkészítő eljárás, amely tervek, 
programok, illetve különböző változataik megvalósulása során a várható hatásokat hivatott 
feltárni és értékelni – a folyamat legkorábbi fázisától kezdve. A vizsgálati eljárás elemi része a 
nyilvános, áttekinthető és számon kérhető döntéshozatal is. A vizsgálat eredményeit 
tanulmány mutatja be. Az SKV folyamata a terveket és programokat jóváhagyó döntésekre 
kíván hatást gyakorolni. 
A tényleges hatások igen nagyszámú hatásviselőt, valamint nagy területet érinthetnek, ezért 
a feladat nem lehet a változás nagyságának adott helyre és/vagy hatásviselőre 
vonatkoztatott becslése, hanem inkább a változás irányának adott térségre való kivetítése és 
elemzése. 
 
A stratégiai környezeti vizsgálat, hatásértékelés során a hatások jelentőségét és a nekik kitett 
terület jellemzőit vizsgálva a következő fő kritériumokra kell részletesen kitérni: 
−  a hatások valószínűségére, időtartamára, gyakoriságára és visszafordíthatóságára, 
−  a hatások kumulatív jellegére, 
−  országhatáron átterjedő voltára, 
−  az emberi egészség és a környezet (például balesetek általi) veszélyeztetésére, 
−  a hatások térbeli kiterjedtségére (földrajzi terület és a potenciálisan érintett lakosság), 
−  a befolyás alá kerülő területnek a sajátos természeti adottságok vagy kulturális örökség 
miatti, a környezetminőségi határértékek túllépése miatti vagy az intenzív földhasználat 
miatti sérülékenységére, az olyan területeken vagy tájakon várható hatásokra, amelyekre 
nemzeti, közösségi vagy nemzetközi védelem vonatkozik, különös tekintettel az élőhely és a 
vadon élő madarak védelméről szóló direktívák előírásaira.  
 
Pest megye Területrendezési Terv módosításának területrendezési terv programjához 
kapcsolódóan készülő környezeti vizsgálat (SKV) fő célja, hogy a tervezési, az egyeztetési és 
az elfogadási folyamatban segítse a körültekintő fenntarthatósági szempontokat figyelembe 
vevő döntéshozatalt. 
 
A terv készítési folyamatában arra törekedtünk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra az 
értékekre, amelyek mentén a megye fenntartható fejlődése biztosítható, illetve 
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javaslatokat fogalmazzunk meg arra vonatkozóan, hogy ezen értékek károsítása 
elkerülhető legyen. 
 
A Bruntland Bizottság és a riói konferencia szerinti környezeti, társadalmi-gazdasági 
fenntarthatósági elvek, azok amelyek hosszú távon biztosíthatják környezet védelmét, 
megőrzését. Ennek a környezeti fenntarthatóságnak az elveit tovább kellene erősíteni a 
tervben. Környezeti szempontból a fenntarthatóság azt a „zsinórmértéket” jelöli ki, 
amelyhez a tervnek igazodni illik.  
A környezeti keretek tekintetében három alapvető feltételnek kell megfelelnie a 

fenntartható fejlődésnek:  
(1) a környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét meg nem haladó,  
      regenerációs képességét nem veszélyeztető használata, hasznosítása,  
(2) a környezeti értékek fenntartása, megőrzése,  
(3) Az anyagfelhasználás és anyagkibocsátás mérséklése a terhelhetőség folyamatos  
      nyomon követésével. 

 
A gazdaság, mint eszköz fenntartható fejlődés értelmében a társadalmi fejlődést szolgáló 
célok mentén, racionális (pl. hosszabb távon működőképes) keretek között biztosítja a 
stabilitás és kiegyensúlyozottság felé törekvő gazdálkodást a rendelkezésre álló technikai 
eszközökkel és környezeti, emberi és tőke jellegű erőforrásokkal, biztosítva, hogy a helyi kis 
és közepes méretű gazdálkodási egységek jó stabilitással és alkalmazkodó képességgel 
rendelkezzenek.  
A fenti környezeti feltételek, keretek vizsgálata és a terv tartalma alapján megállapítható, 
hogy a területrendezési tervek, ezen belül is Pest megye Területrendezési Tervének 
környezeti „érzékenysége” magas.  
A területrendezési tervnek nem közvetlen célja és feladata a térség értékeit, közös 
értékrendjét és jövőképét megfogalmazó hosszú távú fejlesztési koncepció megalkotása (ez a 
területfejlesztési koncepciók feladata).  
 

 

A térségi stratégiai dokumentumokban 
megfogalmazott célrendszert átvéve (1. ábra) a 
környezeti vizsgálat bemutatja a jelenlegi 
környezeti állapot tervvel kapcsolatos 
adottságait, összehasonlítja a terv és a stratégiai 
dokumentumok célrendszerét, előrevetíti, 
előrejelzi a terv a várható környezeti hatások 
irányát, nagyságrendjét.  

1. Környezeti célrendszer, 

célállapot meghatározása

2. Jelenlegi környezeti állapot 

bemutatása

3. A terv környezeti hatásainak 

összevetése a célrendszerrel

4. Javaslatok megfogalmazása 

a környezeti megfelelőség 

javítására  
 

1. ábra. A környezeti értékelés főbb lépései 
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1. Pest megye Területrendezési Terv módosításának ismertetése, céljainak 
összevetése más releváns országos és közösségi koncepciók, programok céljaival 

 

1.1. Pest megye Területrendezési Terv főbb céljainak, tartalmának összefoglaló 
ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket 

 
Pest Megye Területrendezési Terv módosítás (PMTrT) készítésének jogi alapját a 
területfejlesztésről és a területrendezésről és a végrehajtásáról szóló 1996. évi XXI. törvény 
és a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről szóló 218/2009 Kormányrendelet jelentik.  
 
A törvény szerint a területfejlesztés és területrendezés célja és feladata: 

a) az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a 
fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének 
elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet 
kialakítása; 

b) a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott 
térségek és települések közötti – az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és 
az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló – jelentős különbségek mérséklése és 
a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében; 

c) az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése; 
d) a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése. 

 
A területrendezési terv előírja az 5 évenkénti felülvizsgálatot. 

 Hatályba lépett 2008. évi L. törvény az országos területrendezési tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény módosításáról, 

 Életbe lépett a Kormány 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelete a területfejlesztési 
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól. 

 
A negyedik sürgető körülmény nem jogszabályban szabályozott, hanem a megváltozott, 
felgyorsult társadalmi, gazdasági környezet következménye. Pest megye az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő területe, ahol néhány év alatt jelentős területhasználati 
változások történtek. 
A területfejlesztési törvény végrehajtási utasítás szerint a területrendezési terv célrendszere 
egy komplex célrendszeren keresztül (átfogó cél, horizontális cél, specifikus cél, területi cél) 
kerül megfogalmazásra.  
A területrendezési terv módosításának keretében önálló célrendszert tartalmazó 
dokumentum nem készült. 
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Az SKV készítésénél a térségre készült fejlesztési koncepciókat, terveket, stratégiákat, 
vizsgálatot tekintettünk át. A stratégiai dokumentumok célrendszerének vizsgálatánál 
elsősorban a környezettel kapcsolatos célokat vizsgáltuk. 
 
A PMTrT módosítás célrendszerét a Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja 2007-
2013 (2006), a Közép-magyarországi Régió Területfejlesztési Operatív Programja 2009-2013 
keretében megfogalmazott célok határozták meg.  
 
 
A Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja elsősorban a térség 
versenyképességének növelésére helyezi a hangsúlyt, de a fenntarthatóság, mint 
horizontális elv és a környezeti szempont, a környezet védelme több helyen megjelenik a 
célrendszer prioritásai között (2. ábra pirossal). 
 

 
 

2. ábra. A KMROP célrendszere 

 
A célok elérése érdekében kiemelt figyelmet kap a régió vonzerejének fenntartható 
fejlesztése, a turisztikai attraktivitás fokozása és a vonzó természeti-táji környezet 
kialakítása. A Közép-Magyarországi régió versenyképességének növelése hosszú távon csak a 
fenntarthatóság, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, a természeti és táji 
értékek megőrzésével és fejlesztésével biztosítható. Mind a főváros és agglomerációja, mind 
a régió további térségei vonatkozásában kiemelt figyelmet igényel az élhető környezeti 
feltételek biztosítása, a környezetvédelem és a növekedés közötti egyensúly biztosítása. 
A környezetvédelmi beavatkozások sorában a fejlesztéseket a környezetgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, a tiszta technológiák KKV-k körében történő elterjesztésére és a 
szennyezett területek rehabilitációjára kell koncentrálni. Pest megye természetvédelmi 
fejlesztéseit komplex természetvédelmi és tájvédelmi programok kialakításával, ill. a 
Budapest körüli zöld gyűrű megmaradt részeinek rehabilitációjával lehet megvalósítani. 



 Pest megye Területrendezési Terv módosítás – Környezeti Értékelés és Natura 2000 hatásbecslés 

 

8 
 

 
A Közép-magyarországi Régió Területfejlesztési Operatív Programja szintén több helyen 
tartalmaz olyan területi célokat, amelyeket a PMTrT módosítása során figyelembe kell venni.   
 
A főváros élhetőségének javítása prioritás keretében a közösségi közlekedés fejlesztés és a 
zöldfelületek védelme, fejlesztése kiemelt szempont. Az agglomerációs településekre 
vonatkozó második prioritás szerint a Dunai közlekedés fejlesztése, a parkolók és 
csomópontok fejlesztése, az útfelújítások jelenhetnek meg a PMTrT célrendszerében.  Az 
operatív programban 5. prioritásként külön kiemelt figyelmet kapott a Klímaváltozás 
Kihívásainak Kezelése (energiahatékonyság, településtervezés). A célok között szerepel a 
régió települései klímaszempontú területi tervezésre történő felkészítése.  
 

 
3. ábra. A KMROP célrendszere 

 
 

1.2. A terv célrendszerének összevetése az országos illetve megyei szinten kitűzött 
környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási célokkal 

 
A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013, (KMRST) 2006, Pro Régió 
Ügynökség 
 
A stratégiai terv harmadik átfogó célja az élhető régió kialakítása. Az élhetőség mindazon 
tényezők gyűjtőfogalma, amely a Régió lakosságának életminőségére kihat. A Stratégia 
végrehajtásának operatív szintjén a környezetvédelmi szempontok horizontális 
érvényesítése szükséges. A környezetvédelmi infrastruktúrák teljes kiépítése, a szennyező 
anyagok környezetbe való jutásának megakadályozása akár a keletkezésük 
megszüntetésével /cső eleji technológiák/ a vízbázisok, a természeti területek, zöldfelületek 
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hathatósabb védelme, a természetvédelem regionális megerősítése, illetve további 
kiterjesztése a Régió egészségesebb társadalma felé tett elsőrangú lépés lehet. 
A többpólusú térszerkezet kifejlesztése az egyközpontúsággal szemben, az ehhez szükséges 
új közlekedési kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévők fejlesztése (elsősorban haránt 
irány), a közösségi közlekedés színvonalának és elérhetőségének nagymérvű javítása, az 
alternatív közlekedési módok lehetőségeinek megteremtése fontos lépés a Régió 
lakosságának életminőség javulásához. Az épített környezet minősége a lakosság 
életminőség érzésének szintén fontos tényezője. A rendezett, tiszta településkép elérése, az 
identitást erősítő közösségi terek kialakítása. 
 
 
KMRST átfogó céljai  Illesz-

kedés 
PMTrT kapcsolat 

Természeti és épített környezet védelme és fejlesztése (Egészséges élethez szükséges feltételek javítása) 

A Régió környezetvédelmi és természetvédelmi 
infrastruktúrájának fejlesztése 

 Termálvízkészlet (alternatív energia a hő szempontjából) 

 Budapest agglomerációjába tartozó településeken a 
csatornázottság nagymértékű fejlődést mutat  

 A monitoring hálózat és a technikai infrastruktúra a többi 
régióhoz viszonyítva itt a legjobb 

 Budapest légszennyezettséget mérő állomásokkal megfelelően 
lefedett 

 Legjelentősebb szennyezők környezetvédelmi fejlesztéseket 
hajtanak végre 

 Napenergia (a tanyás településeken a villanyszolgáltatás költség 
hatékonyan megoldható lenne alternatív energia 
felhasználásával) 

 Betétdíj rendszer bevezetése várható 

++ A terv egy irányba mutat a Közép-
Magyarországi Régió Stratégiai 
Tervének környezetvédelmi 
célkitűzéseivel. A termálvízkészlet 
megóvása, a csatornázottság 
növelése, a légszennyezettség 
csökkentése több helyen 
megtalálható az alátámasztó 
munkarészekben. 

A Régió természetes zöldfelületi egységeinek, vízbázis-
védelmi területeinek védelme, az egységek közötti 
természetes kapcsolat kialakítása 
A még meglévő természeti értékeink 

 A Régió valamennyi településén találhatók egyedi tájértékek 

 Folyamatban van néhány kármentesítő program 
(Metallochemia, pakuratavak) 

 „Vízbázisvédelmi Célprogram” keretében a Közép-
magyarországi régióban számos vízbázisvédelmi intézkedési 
terv készült el, csak megvalósításra (forrásokra) vár 

 Rendelkezésre áll a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 
átdolgozott változata 

+++ A területrendezési terv külön övezeti 
fedvényként jelenít meg a 
vízbázisvédelmi területeket. 
A Zöldövezet koncepciója hozzájárul 
a zöldgyűrű kialakításához, a 
természetes táji kapcsolatok 
megőrzéséhez, rehabilitálásához. 

Környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése a 
Régió társadalmának minden szintjén 

 Működő Zöld Civil szervezetek magas száma országos 
viszonylatban (kb. 800 bejegyzett a Régióban) 

 A környezet- és természetvédelmi szemléletformálásban lehet 
számítani a zöld civilekre 

 Néhány zöld civil szervezet kiemelkedő aktivitása 

  A Régió társadalmára jellemző szellemi kapacitás (építeni lehet 
rá) 

 Környezetvédelmi, környezetgazdálkodási szakemberek 
jelentős száma a Régióban 

 Lakosság bevonása fokozható  Működik a Környezeti Nevelési 
és Kommunikációs Programiroda 

++ A területrendezési tervnek nem 
elsőrendű feladata a civil társadalom 
környezetvédelmi szemléletének 
erősítése, de maga a terv hozzájárul a 
környezettudatos szemlélet 
erősödéséhez. 
 

Város-rehabilitáció felgyorsítása +++ A terv explicit módon tartalmazza a 
városrehabilitációra vonatkozó 
javaslatokat.   

Települési al/központok fejlesztése identitást 
erősítő funkciókkal 
Nagyszámú műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű 

++ A településközpontok fejlesztése, az 
épített örökség védelme 
(műemlékek, kulturális örökség stb.) 
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terület, illetve történelmi látványosság található a Régióban összhangban van a régió stratégiai 
tervében megfogalmazottakkal. 

A Régióban elérhető rekreációs lehetőségek 
bővítése 

 Termálvízkészlet 

 A még meglévő természeti értékeink 

 A Régió valamennyi településén találhatók egyedi tájértékek 

++ A terv tartalmazza természeti és 
kulturális értékek védelmét. 

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

1. táblázat. Illeszkedés a KMRST átfogó céljaihoz 

 
 
Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013, (PMKP), 2008, AACM Central 
Europe Kft. 
 
A megyei környezetvédelmi program két beavatkozási, cselekvési szintet definiál. Stratégia 
Programok fogalmazzák meg azokat az átfogó fejlesztési feladatokat, amelyek a megye 
környezeti állapotának javítását, illetve a környezeti állapot megőrzését célozzák. A Stratégia 
Programokon belül Intézkedések kerülnek megfogalmazásra, amelyeket a Megyei 
Önkormányzat saját hatáskörben végre tud hajtani, vagy amelyek végrehajtásához a Megyei 
Önkormányzat közreműködése szükséges. 
 
PMKP átfogó céljai  Illesz-

kedés 
PMTrT kapcsolat 

Környezetvédelmi program célkitűzések 

4.1. Korszerű hulladékgazdálkodás 
Megyei hulladékgazdálkodási program kidolgozása 

+++ A terv összhangban van 
hulladékgazdálkodási megyei 
célkitűzésekkel.  

4.2. A vízminőség komplex védelme 
 Vízminőség-védelemi adatbázis létrehozása 

 A közüzemi csatornahálózat fejlesztése 

 Belvízvédelem 

 Ráckevei (Soroksári)-Duna komplex környezeti fejlesztése 

++ A komplex vízminőségvédelmi terv 
részelemei megtalálhatók a tervben.  

4.3. Egészséges települési környezet 
 Imissziós mérhálózat bővítése és zajszennyezés monitoring 

hálózat kiépítése 

 Közlekedés átszervezése 

+++ A területrendezési terv javaslatai 
hozzájárulnak az egészséges 
települési környezet 
megvalósításához.  

4.4. Megújuló energiaforrások felhasználásának 
elterjesztése és energiahatékonyság 

 Megyei Megújuló Energia Stratégia kidolgozása 

 Pest Megyei Bioenergetikai Klaszter létrehozása 

 A megyei és önkormányzati intézmények energiahatékonysági 
jellemzőinek javítása 

+ Nem közvetlenül PMTrT feladat. 

4.5. Helyi értékek védelme 
Natúrparkok fejlesztése Pest megyében 

+++ A natúrpark koncepciót, mint alulról 
jövő társadalmi kezdeményezést a 
terv nem tartalmazza, de a terv 
részletesen kitér az épített és a 
természeti értékek vizsgálatára, 
védelmére. 

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

2. táblázat. Illeszkedés a PMKP átfogó céljaihoz 
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Pest Megye Önkormányzatának Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014. (PMÖHT), 2009,  
Envex Kft. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint, a megyei önkormányzat, így a megyei szintű 
hulladékgazdálkodási tervezés legfőbb feladata is a megye területén keletkező hulladékok 
környezetkímélő kezelésének elősegítése. A megyei hulladékgazdálkodási terv meghatározza 
a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén, javaslatot 
tesz a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveinek összehangolására, 
továbbá a területi elv érvényesítésére. Alapot biztosít a hulladékgazdálkodási feladatok 
megoldásában a megyei önkormányzatok közötti együttműködéshez, továbbá elősegíti és 
támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését. 
 
A hulladékgazdálkodási terv szerint az elérendő hulladékgazdálkodási célokat az alábbi 
prioritási tengelyek szerint kell meghatározni, illetve csoportosítani: 

1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen ágazatok, illetve 
összetétel szerinti bontásban, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező 
hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa. 

2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen. 
3. Hulladékhasznosító és -ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és 

célkitűzései. 
4. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek 

megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok 
elvégzése, felszámolása. 

 
Célkitűzés Illeszke-

dés 
PMTrT kapcsolat 

Települési szilárd hulladék 

 A települési szilárd hulladék keletkezésének 
megelőzése 

 Biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének 
csökkentése, hasznosítási arányának növelése 

 A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése 
hasznosítási arányának növelése 

 Települési szilárd hulladéklerakók fejlesztése, 
gazdaságos üzemeltetése, a bezáró lerakók 
rekultiválása 

 

++ A terv szellemisége a 
fenntarthatóságot helyezi a figyelem 
középpontjába ezért - ha nem is 
közvetlenül – de hozzájárul a szilárd 
hulladékok keletkezésének 
csökkentéséhez.  
A terv tartalmazza a hulladéklerakók 
kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezetét. 

Települési folyékony hulladék 

 Települési folyékony hulladék keletkezésének 
megelőzése, környezetkímélő kezelése, 
szennyvíziszapok hasznosítása 

 

++ A terv szellemisége a 
fenntarthatóságot helyezi a figyelem 
középpontjába ezért - ha nem is 
közvetlenül – de hozzájárul a 
folyékony települési hulladékok 
keletkezésének csökkentéséhez.  
A terv tartalmazza a hulladéklerakók 
kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezetét. 

Inert hulladék 

 Biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének 
csökkentése, hasznosítási arányának növelése 

 A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése 
hasznosítási arányának növelése 

++ A terv szellemisége a 
fenntarthatóságot helyezi a figyelem 
középpontjába ezért - ha nem is 
közvetlenül – de hozzájárul a 
folyékony települési hulladékok 
keletkezésének csökkentéséhez.  
A terv tartalmazza a hulladéklerakók 
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kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezetét. 

Hulladékgyűjtő udvarokban gyűjtött hulladékok 

 A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése 
hasznosítási arányának növelése 

 Települési szilárd hulladéklerakók fejlesztése, 
gazdaságos üzemeltetése, a bezáró lerakók 
rekultiválása 

 A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése 
hasznosítási arányának növelése 

+/0 A terv nem tér ki részletesen a 
hulladékgyűjtő udvarok 
meghatározására és fejlesztésére, de 
ez nem is feladata a területrendezési 
tervnek. 

Hulladékgyűjtő szigeten gyűjtött hulladékok 

 A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése 
hasznosítási arányának növelése 

 Települési szilárd hulladéklerakók fejlesztése, 
gazdaságos üzemeltetése, a bezáró lerakók 
rekultiválása 

 Biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének 
csökkentése, hasznosítási arányának növelése 

+/0 A terv nem tér ki részletesen a 
hulladékgyűjtő udvarok 
meghatározására és fejlesztésére, de 
ez nem is feladata a területrendezési 
tervnek. 

Biológiailag lebontható hulladéknövelése 

 A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése 
hasznosítási arányának növelése 

 Települési szilárd hulladéklerakók fejlesztése, 
gazdaságos üzemeltetése, a bezáró lerakók 
rekultiválása 

 Biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének 
csökkentése, hasznosítási arányának növelése 

 

++ A terv szellemisége a 
fenntarthatóságot helyezi a figyelem 
középpontjába ezért - ha nem is 
közvetlenül – de hozzájárul a 
biológiailag lebontható hulladékok 
keletkezésének csökkentéséhez.  
 

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

3. táblázat  PMTrT illeszkedés az PMÖHT prioritásaihoz 

 

 

1.3. A módosított terv összevetése más releváns országos tervekkel, koncepciókkal 

 
A megyei területrendezési terv (módosítás) kereteit, magasabb szintű, országos koncepciók, 
stratégiák, tervek adják meg.  A mellékelt összeállítás tartalmazza a térségre készült 
legfontosabb területfejlesztési, területrendezési, fenntarthatósági dokumentumokat. A lista 
természetesen önkényes, hiszen számtalan olyan országos terv, stratégiai vagy ágazati 
koncepció létezik, amely kapcsolatba hozható a megyei területrendezési tervvel.  A 
kiválasztás és az összevetés ezért elsősorban azokra a dokumentumokra irányult, amelyek a  
térszerkezet fejlesztésével, a területfelhasználás alakításával vagy a célrendszerrel  
kapcsolatosak: 

 Országos Területrendezési Terv (OTrT); 

 Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK);  

 Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III 2009-2014) 

 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK, 
ÚMFT); 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, 2007;  

 Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció, 2011;  

 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2007; 

 Magas Természeti Értékű Területek programja, 2009 (MTÉT); 

 az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiája; 
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 Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája, Cselekvési terv, 2010; 

 Új Széchenyi Terv, 2011; 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFK) 2012 

 Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv; 
A környezeti vizsgálat szempontjából legfontosabb relevánsnak ítélt fejlesztési 
dokumentumok, programok célkitűzéseit és a területrendezési tervet az alábbi táblázatos 
rendszerben értékeltük. 
 
Illeszkedés az Országos Területrendezési Tervhez 
A felülvizsgálat elsődleges célja, hogy a 218/2009 kormányrendeletnek megfelelően az OTrT 
módosításához illeszkedjen. Külön összehasonlítás elvégzését ezért nem tarjuk indokoltnak.  
 
Illeszkedés az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) céljaihoz 

 
Az OTK célja egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti 
térszerkezet és területi rendszer kialakítása, amely a helyi adottságokra épülő, saját 
arculattal és identitással rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és 
hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető 
esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek 
jelentős területi egyenlőtlenségek. 
 
A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig 
 
A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezet és rendszer eléréséhez, illetve 
a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához 2020-ig az OTK átfogó céljainak időtávjával 
összhangban öt átfogó célkitűzés érvényesítése szükséges:  
 
1. Térségi versenyképesség 

Hatékony, a növekedés területi terjedését ösztönző térszerkezet kialakítása országos, 
regionális és egyéb térségi szinteken. A térségi versenyképesség két pillére:  

 jelentős gazdasági versenyképességi potenciállal rendelkező, tágabb térségüket 
dinamizálni képes centrumtérségek (fejlesztési pólusok, póluscsoportok) 
megerősítése, a nemzetközi elérhetőség javítása és a nemzetközi jelentőségű 
turisztikai térségek 

 valamennyi térség fejlesztésekor adottságaikra, erőforrásaikra és stratégiáikra 
építve életképes funkcióik megerősítése, erőforrásvonzó képességük javítása, 
vagyis relatív versenyképességük erősítése. 

 
2. Területi felzárkózás 

A kohézió jegyében a társadalmi esélyegyenlőséget sértő, jelentős mértékű és a 
gazdaság hatékony működését korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok 
mérséklése: 

 fejlettségükben tartósan leszakadó térségek gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatása, a külső és belső perifériák dinamizálása; 

 az alapvető életesélyek feltételeinek biztosítása az ország valamennyi 
településén;  

 a túlzottan egyközpontú térszerkezet oldása. 
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3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem 

Régióinknak, térségeinknek olyan fenntartható rendszerekké kell válniuk, amelyek 
értékeiket, örökségüket, erőforrásaikat és belső összetartozásukat nem csak megőrzik, 
hanem azokat tovább erősítik, a társadalom, a gazdaság és a természeti-környezeti, 
kulturális elemek összhangját helyi-térségi rendszereikben az átfogó 
környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével biztosítják. 

 
4. Területi integrálódás Európába 

Az ország európai térbe való integrációjának elmélyítése érdekében szükséges a 
transznacionális közlekedési hálózatok, a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok, 
intézményi együttműködések bővítése, Budapest nemzetközi szerepkörének erősítése, 
valamint gazdasági-innovációs kapuszerep kialakítása Délkelet-Európa felé. A Kárpát-
medencébe irányuló kapcsolatok élénkítése érdekében bővíteni kell a határ-menti 
együttműködéseket, különös tekintettel a magyarság gazdasági-kulturális 
integrációjára. 

 
5. Decentralizáció és regionalizmus 

A fejlesztéspolitikai és végrehajtási döntések, valamint a fejlesztési források jelentős 
részét decentralizálni kell. Ennek érdekében fontos a régiók fejlesztéspolitikai 
szerepének és az ehhez szükséges kompetenciáiknak megerősítése, a regionális 
identitás erősítésének, a gazdasági és intézményi hálózatok létrejöttének ösztönzése, 
valamint hosszú távon a regionális demokrácia feltételeinek megteremtése. 
Ugyanakkor szükséges a kistérségi szint térségszervezési és fejlesztési szerepének 
megerősítése, ösztönzése. 
 
 

Az OTK középtávú országos területi céljai 2013-ig: 
 Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése 

 A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati 
kapcsolatrendszer fejlesztése 

 Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása 

 Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek kijelölése 

 Határ-menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük 
erősítése 

 Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztése 

 
OTK átfogó céljai 2020-ig Illesz-

kedés 
PMTrT kapcsolat 

Térségi versenyképesség + A PMTrT közvetlenül nem foglalkozik a 
térségi versenyképességgel, de az elveket  
áttételesen tartalmazza 

Területi felzárkózás + A PMTrT áttételes feladata a  területi 
felzárkóztatás.  Ha sikerülne 
térségspecifikusan szabályozási elveket 
megfogalmazni (pl. a bepítettséghez 
kapcsolódóan), akkor ez a kapcsolat is 
erősebb lenne. 

Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem ++ Történeti települési terület övezetek révén a 
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terv hozzájárul az örökségvédelemhez. 

Területi integrálódás Európába +++ A közlekedési infrastruktúra kapcsolódásait 
tartalmazza. A „Híd” szerep hangsúlyozása a 
tervkiemelt prioritásai közé tartozik.  

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

4. táblázat. Illeszkedés a OTK átfogó céljaihoz 

 
 
Illeszkedés az III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III 2009-2014) céljaihoz 

 
Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét a 6 évre szóló 
Nemzeti Környezetvédelmi Programok sora jelenti. A Program kidolgozásáról, céljáról, 
tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény rendelkezik. A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program az ország 
fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni. A 
környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, a társadalmi és gazdasági 
lehetőségekkel összehangolt, szükséges intézkedések meghatározásával rendszerbe foglalja 
a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat. A tennivalóknak a társadalmi-
gazdasági munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi sajátosságokat és a különböző 
társadalmi igényeket, szempontokat is figyelembe vevő megfogalmazásával a korábbinál 
nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére.  Az 
NKP célrendszerében megfogalmazott 220 célból mintegy 70-nek van területi vetülete. Az 
összehasonlítást a mellékelt táblázat tartalmazza. A PMTrT-ről összességében 
megállapítható, hogy célkitűzései, szabályozási elvei összhangban vannak az NKP-III 
célrendszerével, fenntarthatósági elveivel. 
 
 
 
 
 
NKP-III átfogó 
terület 

NKP célok Illesz-
kedés 

PMTrT kapcsolat 

5.2. Éghajlatváltozás 

5.2.1.3. 
Közlekedés 

A közlekedési-szállítási eredetű környezetterhelés 
(különösen a szálló por terhelés) csökkentése, a 
közlekedési-szállítási teljesítmény és a szén-dioxid 
kibocsátás növekedésének szétválasztása. 

++ 
A PMTrT részletesen kitér a 
közlekedési hálózatok fejlesztésre. A 
terv tartalmazza az ágazati a 
hálózatfejlesztési elképzeléseket, míg 
a szabályozási irányelvek részletesen 
kitérnek a tájvédelem, 
környezetvédelem, 
természetvédelem érdekeivel 
történő összehangolásra. Az 
ökológiai problémák, konfliktusok 
elkerüléséhez célszerű lenne a  
hálózatfejlesztési elképzeléseket 
összevetni az ökológiai hálózattal.  

A vasúti szállítás előtérbe helyezése, de legalábbis 
az áru- és személyszállításon belüli aránya 
visszaszorulásának megállítása. 

+ 

A távolsági közösségi közlekedés 
versenyképességének javítása. 

++ 

A vízi közlekedés és szállítás fejlesztése a természeti 
értékek védelme és az ökológiai rehabilitáció 
komplex figyelembevételével. 

+ 

5.2.1.5. 
Erdőgazdálkodás 

A hazai szén-dioxid nyelő- és tároló kapacitások 
erősítése az erdőgazdálkodásban. 

++ 
 

5.3. Környezet és egészség 

5.3.3.1. Ivóvíz Az ivóvíz-szennyezők miatt fennálló egészségi 
kockázatok jelentős csökkentése. 

++ 
A kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület 
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NKP-III átfogó 
terület 

NKP célok Illesz-
kedés 

PMTrT kapcsolat 

Az ivóvíztermelés- és elosztás biztonsági 
hiányosságainak megszüntetése. 

+ 
lehatárolása és a 219/2004 korm. 
rendelet előírásainak betartatása 
hozzájárul a célban 
megfogalmazottak eléréséhez. 

A lakosság számára az egészséges ivóvízhez való 
hozzáférés egyenlő esélyű biztosítása. 

+ 

5.4. Települési környezetminőség 

5.4.1.1. 
Környezeti 
szempontok 
érvényesítése a 
településfejleszté
sben és a 
településrende-
zésben 

Előrelátó, tudatos településfejlesztés a társadalmi – 
gazdasági – környezeti szempontok 
figyelembevételével. 

+++ 
A területrendezési terv alapvető 
feladata a célban megfogalmazottak 
elősegítése. 
 Takarékos területfelhasználás, barnamezős 

területek újrahasználatának előtérbe helyezése. 
+++ 

5.4.1.2. Települési 
zöldfelület 

Összefüggő, egységes zöldfelületi rendszer 
kialakítása, növelése, megújítása, fenntartása. 

+++ 
A települési zöldfelületek 
védelmével, fejlesztésével 
elsősorban a településrendezési 
tervek foglalkoznak, de a PMTrT 
számos övezeti ajánlása 
(tájképvédelem, történeti település, 
stb.) tartalmaz ajánlásokat. 

A zöldfelületek ökológiai és használati értékének 
növelése, a zöldterületek elérhetőségének és 
minőségének javítása. 

++ 

A zöldfelületek vizuális, esztétikai célú fejlesztése. ++ 

5.4.1.3 Épített 
környezet 

Az épített környezeti értékek védelme és az ehhez 
szükséges feltételek biztosítása. 

+++ 
Az épített környezet védelme 
alapvető célként jelenik meg a  
PMTrT-ben is. Az NKP-ban 
megfogalmazott célkitűzések 
mindegyike a területrendezési terv 
korlátozott eszközrendszere miatt 
nem jelenik meg a 
tervmódosításban.  

Leromlott településrészek megújítása a környezeti 
szempontok figyelembe vételével. 

++ 

Légszennyezettség kialakulásának megelőzése. + 

A levegő minőségének védelme: a szennyezettség 
csökkentése, illetve a jó minőség megőrzése- az ún. 
zónákba nem sorolt- tiszta levegőjű térségekben: 

+ 

A zaj- és rezgésterhelés mértékének, az emberi 
egészséget károsító, veszélyeztető hatásának, 
egészségkárosító kockázatának csökkentése: 

++ 

A zaj- és rezgésforrások számának csökkentése. + 

A határérték feletti zajterhelés megszüntetése az 
ipari és szolgáltató létesítmények környezetében. 

0/+ 

Fenntarthatóbb települési közlekedési rendszerek 
kialakítása (környezetkímélőbb, energia- és 
költségtakarékosabb személy- és áruszállítás). 

++ 

Az egyéni és a közösségi közlekedés igénybevételi 
részarányát érintő romlási folyamatok mérséklése, 
lehetőség szerint megállítása, illetve a jelenlegi 
kedvező arány további javítása. 

+ 

Az egyéni, nem motorizált közlekedési formák 
elősegítése, fejlesztése. 

+ 

5.4.5.1 
Biztonságos 
ivóvízellátás 

A víziközmű üzemeltetési struktúra fejlesztése. ++ 
Nem PMTrT feladat az üzemeltetési 
struktúra fejlesztése. A 
hálózatfejlesztési elképzeléseket a 
tervmódosítás tartalmazza. Vízi-
közművek szabályozása kettős célú, 
egyrészt szabályozza a meglévő és 
tervezett hálózatok és létesítmények 
területigényét másrészt biztosítja a 
hidrogeológiai védőidomok 
helyfoglalását.  

Az ivóvíz szolgáltatás biztonságának növelése, a 
hálózati felújítások elvégzése. 

++ 

5.4.5.2 
Szennyvízel-
vezetés és -
kezelés 

2015. december 31-ig a lakosság 89%-a számára a 
csatornázottság biztosítása a 2000 LE feletti 
agglomerációkban. 

++ 
A PMTrT tartalmazza a tervezett 
szennyvíztisztító telepek 
településrendezési terveken kijelölt 
helyét. Illetve előírja az 174/2010 
(IV.29.) korm. rendelet 
alkalmazásának betartását a vizek 

Az összegyűjtött szennyvizek 100%-ának legalább 
biológiai fokozatú tisztítása 2015. december 31-ig. 

++ 

A „közműolló” fokozatos bezárása. + 
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NKP-III átfogó 
terület 

NKP célok Illesz-
kedés 

PMTrT kapcsolat 

A Szennyvíz Programban nem szereplő, de 
gazdaságosan kiépíthető és üzemeltethető 
rendszerek létesítése. 

+ 
hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre.  
Az ajánlások között szerepel a 
védőtávolságok betartása és a 
szennyvíziszap ártalommentes 
elhelyezése. 

Az egyedi szennyvízelhelyezési, -tisztító és -tároló 
berendezések, létesítmények használatának, 
valamint a természet közeli kezelési megoldások 
alkalmazásának ösztönzése. 

+++ 

5.5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 

5.5.1.1. Védetté 
nyilvánítás 

Védelemre tervezett területek, védelemre szoruló 
fajok: védetté nyilvánítások véghezvitele. 

0 
Nem PMTrT feladat 

5.5.1.3. 
Natura2000 
területek 

Az EU által előírt kötelezettségek teljesítése. ++ 
A Natura2000 területek csak 
közvetve jelennek meg az ökológiai 
hálózat részeként. 

5.5.1.4. Egyéb 
nemzetközi 
minősítésű 
területek 

A ramsari vizes élőhelyek megőrzése és bölcs 
hasznosítása, az egyezmény végrehajtás 
társadalmi elfogadásának javulása. 

0/+ 
Nem PMTrT feladat 

A bioszféra rezervátum hálózat bővítése, 
működtetésének korszerűsítése. 

0/+ 
Nem PMTrT feladat 

A világörökségi helyszínek védelmének 
hatékonyabbá tétele. 

0 
A Balaton törvény hatálya alá eső 
területen kívül nincs világörökségi 
helyszín. Nincs javaslat ennek 
bővítésére 

A világörökségi helyszínek körének bővítése. 0 

5.5.1.5. 
Barlangtani, 
földtani és 
felszínalak-tani 
értékek, ásványok 

A nyílt karsztterületek és barlangok hatékonyabb 
felszíni védelmének biztosítása. 

++ 
Nem közvetlen PMTrT feladat, de az 
ökológiai hálózat és a kiemelten 
érzékeny felszín alatti és felszín 
feletti vízminőségvédelmi övezete 
hozzájárul a cél eléréséhez. 

5.5.1.6. Ex lege 
védett lápok és 
szikes tavak, 
források, víznyelők, 
kunhalmok, 
földvárak 

Az ex lege területek felmérésének és 
nyilvántartásának áttekintése és hatékonyabbá 
tétele. 

0 
Nem közvetlen PMTrT feladat 

Az ex lege területek hatósági határozattal való 
kijelölésének és ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzésének befejezése. 

0 
Nem közvetlen PMTrT feladat. 

5.5.1.7. A 
tájszerkezet, 
tájjelleg, 
tájpotenciál 
védelme 

A természet- és tájvédelmi érdekek érvényesítése 
a terület- és településfejlesztés és -rendezés, az 
ágazati tervezés (különösen mező- és 
erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás, közlekedés és 
egyéb műszaki infrastruktúra-fejlesztés) során, 
valamint az adó- és támogatáspolitikában. 

+++ 
A PMTrT módosítása összhangban áll 
megfogalmazott célokkal. A 
tájvédelem, természetvédelem, 
tájképvédelem szempontjai 
hangsúlyosan megjelennek az 
övezeti előírásokban. 

5.5.1.8. Érzékeny 
Természeti 
Területek 

A biodiverzitás megőrzését biztosító extenzív 
mezőgazdálkodási rendszerek elterjesztése és 
fenntartása. 

0 
Nem PMTrT feladat 

5.5.2.2. 
Területkezelés 

A védett és a Natura 2000 területek minél 
nagyobb körére terjedjenek ki az agrárkörnyezet-
gazdálkodási és természetvédelmi célú uniós 
támogatási rendszerek. 

0 
Nem PMTrT feladat 

5.5.2.3. Fajok 
megőrzése, 
kezelése 

Az inváziós fajok elterjedésének megelőzése, 
korlátozása, visszaszorítása. 

+++ 
A rendezett területhasználatot 
elősegítő szabályozás hozzájárul 
felhagyott, „gazdátlan” területek 
csökkenéséhez. 

5.5.2.4. Élettelen 
természeti értékek 

Az élettelen természeti értékek megóvása. +++ 
A védelmi célú övezetek elősegítik a 
cél elérését.  

5.5.3.1. Károsodott 
területek 
helyreállítása, 
természeti értékek 
károsodásának 
megelőzése 

A vizes élőhelyek helyreállításának folytatása, a 
Kárpát-medencei speciális élőhelyek természeti 
állapotának javítása és az erdőterületek a 
természetességének fokozása. 

+++ 
 

A felhagyott, illetve tájképromboló épített 
elemek, felszíni tájsebek, felhagyott katonai 
gyakorlóterek stb. rehabilitációja. 

+++ 
A megye környezetvédelmi 
programjában át kell tekinteni a 
potenciális környezeti „bombákat”. 

5.5.3.2. Genetikai 
erőforrások 

A genetikai erőforrások megőrzése, az ezt 
elősegítő különböző megoldások támogatása. 

0 
Nem PMTrT feladat. 
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NKP-III átfogó 
terület 

NKP célok Illesz-
kedés 

PMTrT kapcsolat 

megőrzése 

5.6. Fenntartható terület- és földhasználat 

5.6.1. 
Területrendezés 
és 
környezetvédele
m 
 

Az országos és térségi területi tervezés során a 
társadalmi, környezeti és gazdasági szempontok 
összehangolása a természeti tér, erőforrások és 
értékek védelme, fenntartható hasznosítása, 
valamint a környezetterhelés megelőzése 
érdekében. 

+++ 
A PMTrT alapvető célja feladata. 

5.6.2. 
Ásványkincsek-kel 
való fenntartható 
gazdálkodás 
 

A társadalom szükségleteinek kielégítését biztosító 
ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosítása 
során a környezetterhelés csökkentése és a 
környezeti károk megelőzése (okszerű és takarékos 
anyaghasználat, újrahasználat). 

++ 
A PMTrT alapvető célja feladata. 

5.6.3. Talajok 
védelme és 
fenntartható 
használata 

A talajok termékenységének védelme, a 
talajdegradációs és –szennyező folyamatok 
megelőzése, illetve mérséklése. 

+++ 
A PMTrT a kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület 
lehatárolásával hozzájárul a cél 
eléréséhez A termőföld mennyiségi és minőségi védelme. +++ 

5.6.4. 
Környezetbarát 
mezőgazdasági 
gyakorlat 

A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés 
csökkentése. 

0/+ 
Elsősorban PMTrT feladat a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat 
meghatározás 

5.6.5. Az erdőgaz-
dálkodás 
környezeti 
aspektusai 

Az erdőterületek kiterjedésének növelése 
(elsősorban az éghajlatváltozás nyomán megváltozó 
termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó 
állományokkal, őshonos fajokkal). 

+++ 
A PMTrT kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület és az erdőtelepítésre 
alkalmas terület lehatárolásával és 
szabályozásával hozzájárul a cél 
eléréséhez A termőhelyi adottságoknak és a természetes 

állapotnak megfelelő erdőszerkezet-átalakítás az 
erdő ökológiai, biodiverzitási értékének növelése 
érdekében. 

+++ 

5.7. Vizeink védelme és fenntartható használata 

5.7.3.5. Vízvissza-
tartáson alapuló 
belvízgazdálkodás 

A belvizek okozta károk megelőzése, csökkentése 
(biztonságos belvízlevezetés) és a víz visszatartás, 
hasznosítás növelése. 

+++ 
A PMTrT a rendszeresen belvízjárta 
terület lehatárolásával és 
szabályozásával hozzájárul a cél 
eléréshez. 

5.7.3.6. 
Dombvidéki 
tározás 

A vízkárok mérséklése, a víz visszatartása, a 
vízfolyások érintett szakaszain a társadalmi 
igényekhez és az épített környezethez illeszkedő 
természetközeli patakszabályozás, illetve 
revitalizáció megvalósítása. 

+ 
A PMTrT áttételesen tartalmazza a 
víz visszatartás és patakszabályozás 
elveit, de ez nem is elsődleges 
feladata a területrendezési tervnek. 

5.7.3.8. Helyi és 
térségi 
jelentőségő 
vízrendszerek 
védelme 

A helyi és térségi jelentőségő felszíni vizek 
mennyiségi és minőségi védelme. 

+++ 
A PMTrT a nagyvízi meder, 
rendszeresen belvízjárta területek 
lehatárolásával szabályozásával 
hozzájárul a védelemhez. 
 

5.7.3.9. 
Belterületi 
vízrendezés 

Belterületen a kisvízfolyások árvízi kockázatának 
csökkentése, a belvízi elöntések mérséklése, illetve 
megelőzése. A bel- és csapadékvízzel való 
gazdálkodás fejlesztése. 

++ 

5.8. Hulladékgazdálkodás 

5.8.3.1. A 
települési 
hulladékok 
biztonságos 
ártalmatlanítása 

A régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos 
rekultiválása és monitorozása. 

+++ 
Az országos és a térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő övezet 
hozzájárul a célok eléréshez. 

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

5. táblázat. Illeszkedés az NKP-III céljaihoz 
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A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) céljai  
 
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret és az Új Magyarország Fejlesztési Terv környezeti 
célkitűzései a dokumentumok jelentős átfedései miatt együtt kerültek vizsgálatra, amelyhez 
csatlakozik az NSRK-val párhuzamosan készült Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai 
Terv. 
 
Az NSRK 2007-2013 közötti középtávú fejlesztési céljai között szerepel az élhető környezet 
kialakítása, amely a befektetések és a foglalkoztatás környezeti feltételeiként magában 
foglalja a környezetvédelem mellett a fenntartható közlekedés fejlesztését, az 
energiahatékonyság és a megújuló energia kérdéskörét is.  
 
Az NSRK megfogalmazása szerint az élhető környezet biztosítása a természetes és a 
mesterséges környezet elemeinek fenntartható, az életminőséget hosszú távon biztosító 
megőrzését és fejlesztését jelenti. Ez magába foglalja a természeti, épített és kulturális 
értékek megőrzését és fenntartható hasznosítását, illetve az energetikai infrastruktúra 
fejlesztését és a korszerű technológiák bevezetését. Az infrastruktúra fejlesztésénél 
célkitűzés, hogy – a pénzben, időben, környezetterhelésben és emberéletben jelentkező – 
költségei csökkenjenek, környezetszennyezése és erőforrás felhasználása az ökológiai 
eltartó-képességen belül maradjon. Az élhető környezet megteremtésének elemei: 

 a környezeti, táji és kulturális értékek megóvása, 
 a takarékos és megfontolt környezetgazdálkodás, 
 a lakosság környezeti tudatosságának növelése, 
 az elérhetőség fenntartható javítása,  
 az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások feltárása és 

alkalmazásának kiterjesztése,  
 a környezetbiztonság növelése. 

 
NSRK „élhető környezet” prioritás céljai 2013-ig Illesz

kedés 
PMTrT kapcsolat 

Környezeti, táji és kulturális értékek megóvása +++ A terv nagymértékben hozzájárulhat az NSRK 
célkitűzéseinek megvalósuláshoz. (magterület, 
ökológiai folyosó, pufferterület, kulturális 
örökségvédelmi és tájképvédelmi övezetek 
lehatárolása, vizek védelme). Ugyanakkor az 
övezetek csak térbeli lehetőséget biztosítanak 
a pozitív irányú változásokhoz.  

Takarékos és megfontolt környezetgazdálkodás + Alapelveiben, áttételesen A PMTrT 
tartalmazza  

Lakosság környezeti tudatosságának növelése 0 Nem tartalmazza (nem PMTrT feladat) 

Elérhetőség fenntartható javítása +++ A gyorsforgalmi- és főút, valamint a vasúti 
törzshálózat elemeinek fejlesztését 
tartalmazza 

Energiahatékonyság növelése, a megújuló 
energiaforrások feltárása és alkalmazásának 
kiterjesztése 

0 Nincs ilyen kapcsolat, nem PMTrT feladat 

Környezetbiztonság növelése +++ Vízminőség-védelmi területek, térségi 
hulladék-lerakóhelyek, térségi komplex 
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NSRK „élhető környezet” prioritás céljai 2013-ig Illesz
kedés 

PMTrT kapcsolat 

tájrehabilitációt igénylő területek, eróziónak 
és kitett helyek, rendszeresen belvízjárta 
területek, árterek, földtani veszélyforrás 
területeinek lehatárolása.  

Fenntartható térségi rendszerek kialakítása 0 Nem tartalmazza (nem PMTrT feladat) 

Együttműködő és harmonikus városhálózat 0/+ Nem vagy csak áttételesen tartalmaz 
utalásokat (lásd. Együtt tervezhető térségek) 

Rurális térségek területileg integrált fenntartható 
fejlesztése  

++ A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, a 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, az 
ökológiai hálózat, a közlekedési hálózat 
fejlesztése kapcsolódik a prioritáshoz 

Elmaradott térségek, külső és belső perifériák 
felzárkóztatása 

++ A PMTrT áttételesen tartalmazza (pl. együtt 
tervezhető térségek) 

A területi együttműködés az európai térbe való 
integrálódásért 

++ A PMTrT tartalmazza. 

A területiség és a térhasználati elvek érvényesítése +++ A PMTrT egésze maga az a dokumentum, ami 
ezeket az elveket a térhasználatra vetítve 
jeleníti meg 

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

6. táblázat.  PMTrT illeszkedés az NSRK prioritásaihoz 

 
 
Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája (EUDRS), 2010 
 
A stratégia központi célkitűzését és átfogó céljait hét stratégiai területen, nemzeti és térségi 
programokon keresztül kívánja megvalósítani.  Ezek közül több közvetlenül is kapcsolódik a 
természeti erőforrások védelméhez. 

 
Stratégiai területek és teendők Illeszke-

dés 
PMTrT kapcsolat 

A DUNA RÉGIÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA A TÖBBI RÉGIÓVAL 
(energiafogyasztás csökkentése, közlekedési szektor 
modernizálása, „zöld” idegenforgalom népszerűsítése, a 
belvízi hajózás infrastruktúrájának és gazdasági 
teljesítményének javítása, hajózás javítása) 

+++ A területrendezési terv feladat 
a határmenti térségek 
közlekedési kapcsolatainak 
rendezése, fejlesztése. Az 
országos  közlekedésfejlesztési 
koncepciók beépítésre kerültek 
a területrendezési tervbe. 

A FENNTARTHATÓ ENERGIA HASZNÁLATÁNAK ÖSZTÖNZÉSE 
(energia-infrastruktúra, a hosszú távú energiaügyi 
szakpolitikák, valamint a nemzeti beruházási stratégiák 
koordinálása, biomassza (például fa, hulladék), napenergia, 
geotermikus energia, víz és szélenergia használatának 
kiterjesztése) 

+ Nem a területrendezési terv 
feladata a fenntartható 
energiahasználat ösztönzése, 
de a szélerőművek 
elhelyezésére vizsgálat alá 
vonható területek 
lehatárolásával hozzájárul a cél 
eléréséhez. 

A KULTÚRA ÉS AZ IDEGENFORGALOM, VALAMINT AZ 
EMBEREK EGYMÁSSAL VALÓ KAPCSOLATTEREMTÉSÉNEK 
ELŐMOZDÍTÁSA 
(kulturális sokféleség kiaknázása, Duna régió európai 
márkanévvé tétele, idegenforgalmi célponttá tétel, rövidebb 

0/+ Nem TrT feladat. 
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hétvégi és a hosszabb időtartamú turistalátogatások 
ösztönzése, idegenforgalmi termékek színvonalát érintő 
fejlesztések támogatása, fenntartható idegenforgalom 
ösztönzése, régió wellnessturizmusának fellendítése, 
kulturális és művészeti cserekapcsolatok ösztönzése). 

KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN 
(A pillér a következő három kiemelt kérdésre irányul: (1) a 
vizek minőségének helyreállítása és fenntartása; (2) a 
környezeti kockázatok kezelése, valamint (3) a biodiverzitás, 
a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése. 

+++ A területrendezési terv céljai 
között is szerepel a 
vízminőségvédelem, a 
környezeti kockázatok 
csökkentése, és a biodiverzitás 
megőrzése. A terv számos 
övezete (vízminőségvédelmi 
övezetek, kiváló termőhelyi 
adottságú területek, stb.) 

VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTSA ÉS MEGŐRZÉSE  
(Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terv teljes körű végrehajtása, 
folyó menti ütközőzónák kialakítása, veszélyes anyagok és 
szennyezett iszap legújabb és az elérhető legjobb 
technológiával történő kezelése, jogszabály tisztítószerek 
foszfáttartalmának korlátozására, Duna-vízgyűjtő halainak a 
vándorlását gátló akadályok csökkentése, vízkivétel 
korlátozására irányuló intézkedések 

+++ A terv több övezete közvetlenül 
szolgálja a cél elérését (felszíni 
vizek vízminőség-védelmi 
vízgyűjtő területe övezete, a 
vízgazdálkodási térség 
kijelölése, nagyvízi meder 
övezete). 

KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK KEZELÉSE 
(vízgyűjtő szintjén egységes, átfogó árvízkezelési terv vagy a 
nemzetközi vízgyűjtő terület szintjén koordinált 
árvízkockázat-kezelési terv kidolgozása, vizes élőhelyek és 
árterek helyreállításának támogatása,  

++ A területrendezési terv 
kidolgozása során a figyelembe 
vételre kerültek a 
vízgazdálkodási tervek, a 
tervben lehatárolásra kerül a 
nagyvízi meder övezete és az 
elsőrendű árvízvédelmi 
fővédvonalak. 

A BIODIVERZITÁS, A TÁJ, VALAMINT A LEVEGŐ- ÉS 
TALAJMINŐSÉG MEGŐRZÉSE 
(a biodiverzitás és a táj megőrzése, Natura 2000 területek és 
egyéb védett területek hatékony kezelése, a legértékesebb 
ökoszisztémák és veszélyeztetett állatfajok védelme és 
állományainak visszaállítása, a Duna halászati hasznosítására 
vonatkozó egyezmény felülvizsgálata, környezetbarát 
infrastruktúra kialakítása a különböző biológiai-földrajzi 
régiók és élőhelyek összekapcsolása érdekében, invazív 
idegen fajok terjedésének csökkentése, peszticidek 
környezetbe jutásának csökkentése, a levegőszennyező 
anyagok csökkentése, szilárd hulladék megfelelő kezelésének 
biztosítása 

++ A terv figyelembe veszi az 
ökológiailag legértékesebb 
területeket (Magterület 
övezete, Ökológiai folyosó 
övezete, Puffer terület 
övezete). Lehatárolásra került a 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezet és a 
Mezőgazdasági művelésre 
másodlagosan alkalmas terület.  
A Natura 2000 területek csak 
közvetetten kerültek 
figyelembevételre a tervben. 

A JÓLÉT MEGTEREMTÉSE A DUNA RÉGIÓBAN  
(TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKÍTÁSA A KUTATÁS, 
OKTATÁS ÉS AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 
SEGÍTSÉGÉVEL 
(nemzeti, regionális és uniós források kedvezőbb 
koordinációja, kutatási infrastruktúra kapacitásának 
megerősítése”, egyetemek és kutatási létesítmények közötti 
együttműködés megerősítése). 

0/+ Nem  PMTrT feladat, de a terv 
megvalósulása esetén 
hozzájárul a cél eléréséhez. 

A DUNA RÉGIÓ MEGERŐSÍTÉSE 
(Dunai Civil Társadalmi Fórum létrehozása, határ menti 
régiókban élő közösségek adminisztratív 
együttműködésének elősegítése, nagyvárosi régiók építése a 
Duna régióban) 

0/+ Nem  PMTrT feladat, de a terv 
megvalósulása esetén 
hozzájárul a cél eléréséhez. 
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BIZTONSÁG JAVÍTÁSA, A SÚLYOS BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS A 
SZERVEZETT BŰNÖZÉS JELENTETTE KIHÍVÁSOKKAL VALÓ 
MEGKÜZDÉS KÖZÖS MUNKÁVAL 

0 Nem  PMTrT feladat 

7. táblázat  PMTrT illeszkedés az Duna Régió Stratégia prioritásaihoz 

 
 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS) céljai 
 
A természeti értékek védelme, (a természetes ökoszisztémák működőképességének 
megőrzése), felkészülés a klímaváltozásra, (az üvegházhatású gázok légkörbe való 
kibocsátásának csökkentése és a változó időjárási és éghajlati hatásokra való felkészülés), a 
fenntartható vízgazdálkodás (a takarékos, értékvédő gazdálkodás) az alábbi  
fenntarthatóságot veszélyeztető trendekre, illetve azok kiváltó okaira hat pozitívan: 

 Éghajlatváltozás 
 A környezet eltartó-képességének csökkenése 
 Biológiailag aktív területek csökkenése, felaprózódása 
 Veszélyeztetett vízkészletek 
 Növekvő területhasználat 

 
Célkitűzés Illeszke-

dés 
PMTrT kapcsolat 

Természeti értékek védelme 
(Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere, Natura 2000 
területek fenntartható földhasználata) 

+++/0 Magterület, ökológiai folyosó, 
puffer terület közvetlenül 
hozzájárulnak a cél eléréshez. 

Az éghajlatváltozás veszélyét erősítő tevékenységek visszaszorítása és 
felkészülés az éghajlatváltozásra 
(zöldfelületi rendszerek kialakítása, a vízvisszatartás, a vízmegtartó 
képesség növelése, CO2 megkötés) 

+ A terv részben tartalmaz utalást. 

Fenntartható vízgazdálkodás kialakítása 
(VKI szerint felszíni és felszín alatti vizek jó állapotba hozása, vizes és 
vízi élőhelyek védelme, rehabilitációja, árvízi biztonság növelése, táji 
adottságoknak megfelelő gazdálkodási formák kialakítása) 

+++ A VKI elvei és térségi jelentőségű 
elemei megjelennek a tervben 
(belvíz, és árvízi tározók, 
árvízvédelmi fővonalak)  

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

8. táblázat  PMTrT illeszkedés az NFFS prioritásaihoz 

 
 
Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 (NV) céljai 
 
A stratégia alapvető elvei között szerepel a területiség, mint átfogó rendező elv figyelembe 
vétele, a fenntartható térhasználat és az egymást erősítő területi hatások megvalósítása, a 
környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokhoz illeszkedő, területileg különböző 
beavatkozások kialakítása. 
 
A stratégia fő célkitűzése olyan átfogó vidékfejlesztési program megvalósítása, amely a 
természeti erőforrás‐gazdálkodás, a mezőgazdaság és a nem mezőgazdasági tevékenységet 
folytató vidéki vállalkozások együttes fejlesztésén keresztül széles rétegeknek nyújt esélyt a 
felemelkedésre. Egyúttal lehetőséget teremt természeti és táji értékeink megőrzésére, egy 
élhető környezet fenntartására, a kistelepüléseken élők életminőségének átfogó javítására, 
a vidéki élet becsületének és vonzerejének helyreállítására. Ezen fő stratégiai célkitűzés 
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elérése érdekében az alábbi átfogó célokat fogalmazza meg: 
1. a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; 
2. a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; 
3. az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság 
megszüntetése; 
4. agrár‐ és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak 
javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; 
5. az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág 
és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 
6. helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, 
energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; 
7. a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; 
8. a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása. 
 

 
4. ábra  PMTrT illeszkedés az NV prioritásaihoz 

 

A stratégia központi célkitűzését és átfogó céljait hét stratégiai területen, nemzeti és térségi 
programokon keresztül kívánja megvalósítani.  Ezek közül három közvetlenül is kapcsolódik a 
természeti erőforrások védelméhez. 

 

Célkitűzés Illeszkedés PMTrT kapcsolat 

Természeti értékek védelme, fenntartható 
természeti erőforrás‐ és tájgazdálkodás 
(termőföld mennyiségi és minőségi védelme, 
vízkészletek mennyiségi és minőségi megőrzése, 
génkészletek megőrzése, természetvédelem, az 
energiaellátó nagyrendszerektől való 

+++ A területrendezési terv fő célkitűzése 
a természeti adottságok hatékony 
védelme. 
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület és szántóterület, ökológiai 
hálózat védelme, a vízbázisvédelmi 
területek kijelölése és feltüntetése 
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kiszolgáltatottság csökkentése) révén hozzájárul az erőforrások 
hosszútávú megőrzéséhez.  

Vidéki környezetminőség. 
(energiatakarékos építési technológiák, közösségi 
közlekedés és a vasúti szállítás arányának növelése, 
szelektív hulladékgyűjtés országos bevezetése, 
hulladékszegény technológiák, talaj és vízkészletek 
megóvása) 

++ Magának a területrendezési tervnek is 
egyik fő célj a vidéki életminőség 
javítása. A terv térségi övezeteinek 
jelentős része hozzájárul a cél 
eléréséhez (kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület, közlekedési 
infrastruktúrafejlesztés, települési 
terület, világörökség és várományos 
terület, tájképvédelmi terület). 

Föld‐ és birtokpolitika + Nem elsődlegesen TrT feladat. 

Fenntartható agrárszerkezet‐ és termeléspolitika ++ A mezőgazdasági területek, 
termőföldek védelmével 
hozzájárul az NV célkitűzéseinek 
megvalósításához. 

Hozzáadott értéknövelés, biztonságos 
élelmiszerellátás, biztonságos piac 

+ Nem elsődleges területrendezési 
tervi feladat 

Helyi gazdaságfejlesztés 0 Nem elsődleges feladata a 
területrendezési tervnek 

Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes 
vidéki települések, helyi közösségek  
(város és vidéke közti kapcsolatok helyreállítása) 

+++ A terv a fizikai infrastruktúra 
összehangolásáról, élhető 
települési környezet kialakításáról 
szól. 

+++ A PMTrT hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák között 
++ A PMTrT tartalmazza de csak áttételes a kapcsolat 
+ A PMTrT említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

9. táblázat  PMTrT illeszkedés az NVK prioritásaihoz 

 

 

 

Új Széchenyi Terv (ÚSZT) céljai 
 

Az Új Széchenyi Terv programjai és prioritásai három területen kapcsolódhatnak a 
területrendezési terv célkitűzéseihez.  
 
Egészségipari Program prioritásai 
Az egészségipar magába foglalja többek között a gyógyszeripart, az orvosi műszergyártást, a 
gyógyászati segédeszközök gyártását, a termálegészség turizmust, turizmust, a hozzá 
kapcsolódó egészségturisztikai szakképzést, a balneológiát, a növényházi kertészetet, a 
gyógynövénytermesztést és -feldolgozást, a termálvíz gyógyászati alkalmazását, a 
szépségipart, és az ásványvíztermelést. 
 
Zöldgazdaság-fejlesztési Program prioritásai 
A zöldgazdaság is nagyon tág terület, ahova olyan ágazatok tartoznak, amelyek a természeti 
környezettel, mint erőforrással a korábbi időszakokhoz képest sokkal hatékonyabban és 
takarékosabban gazdálkodnak. Csupán néhány példát említve: a megújuló és alternatív 
energiaforrások (geotermikus energia, biomassza, energianövények, nap- és szélenergia stb.) 
hasznosítása, a biokertészet és a bio-élelmiszeripar, a biotechnológiai kutatások, a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, az épületek energiahatékonyságának javítása, 
a természet- és vízvédelem. Magyarországnak olyan rendszerelvű energetikai terveket kell 
alkotnia és jövőképpel szükséges rendelkeznie, amelyek kiutat mutatnak a jelenlegi rendszer 
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nehezen feloldható ellentmondásaiból. Jövőképünk és terveink megvalósulása megfelelő 
eszközöket biztosít problémáink kezelésére. Ebből a szempontból a zöldgazdasági modell 
megvalósítása, ezen belül az új zöld iparágak fejlesztése, a zöldipari innováció és a kutatás-
fejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása a hazai gazdaságfejlesztés kulcsfontosságú 
tényezői. 
 
Közlekedésfejlesztési Program prioritásai 
A magyar gazdaság versenyképességének javítását segítheti elő az ország kiemelkedő 
földrajzi adottságait kihasználó közlekedési rendszer kiépítése. Olyan rendszert kell 
létrehozni, amely beépül az európai és a regionális integrált közlekedési hálózatokba, 
figyelembe veszi a környezeti és energetikai szempontokat, valamint technológiai színvonala 
közelít az európai élvonalhoz. Az intermodalitás elvének alkalmazásával, azaz a különböző 
közlekedési módok kombinált használatának ösztönzésével érhető el, hogy a különböző 
közlekedési rendszerek ne egymás rovására, hanem egymást kiegészítve működjenek. 

 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFK) 2012 

A fenntartható társadalmi működés kialakításának alapfeladata a nemzeti erőforrások 
megóvását és gyarapítását biztosító intézményrendszer létrehozása és fejlesztése. A négy 
alapvető nemzeti erőforrás területén a célok rendszere a következő: humán erőforrások, 
társadalmi erőforrások, természeti erőforrások, gazdasági (fizikai) erőforrások.  
A természeti erőforrások területének a fő cél a környezeti eltartó-képesség mint a 
gazdálkodás korlátjának érvényesítése. Ezen belül a tevékenységek hármas csoportba 
sorolhatók: 

Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások: Az Európában egyedülálló fajgazdagság 
fenntartása, a táj és a természeti értékek megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások 
degradációjának megakadályozása. A talaj termőképességének fenntartása, a természetes 
területek beépítési sebességének csökkentése. A fenntartható hozamon alapuló gazdálkodás 
a megújuló erőforrásokkal.  

Az embert érő környezeti terhelések csökkentése: Az emberi egészséget és életminőséget 
veszélyeztető kibocsátások szabályozása.  

Nem megújuló természeti erőforrások: Az ásványkincsekkel és energiahordozókkal való 
beosztó, ésszerű gazdálkodás.  

 

 A vizsgált stratégiai szintű fejlesztési koncepciók, környezetpolitikai dokumentumok céljai 
sokkal szélesebb területét fedik le a környezetnek, mint a PMTrT. A kapcsolódások ezért 
gyakran nem lelhetők fel tervben, vagy nem elég részletezettek. A hiányzó kapcsolatok, 
hivatkozások oka, hogy a PMTrT tervi léptékénél, tartalmi előírásainál fogva nem 
foglalkozhatott ilyen részletes környezetpolitikai koncepciókkal.  
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2. A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése 

 

2.1. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata, kapcsolódása a tervezési 
folyamathoz. 

 
A Stratégia Környezeti Vizsgálat (SKV) jogi alapját az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet jelenti. A jogszabály 1. 
melléklete szerint az 1996. évi XXI. tv. 23. § (1) bekezdés alapján készülő területi tervekre, így 
a megyei területrendezési tervekre is környezeti vizsgálatot kell készíteni. A 
környezetvédelmi törvény szerinti vizsgálati elemzésnek különösen a következőkre kell 
kiterjednie (Kvt 44. § (1)): 
 

a) a tervezett előírások, intézkedések mennyiben befolyásolják, illetőleg javíthatják a  
környezet állapotát; 
b) a tervezett intézkedések elmaradása esetén milyen kár érheti a környezetet, 
illetőleg a lakosságot. 

 
A területrendezési tervek hazai környezeti vizsgálati gyakorlatát tekintve nem ideális a 
helyzet. A jelenlegi gyakorlat szerint a vizsgálatok a terv elkészítését követően készülnek el, 
amikor már az SKV nincs, nem lehet hatással a tervezésre, az elfogadott döntésekre. A 
PMTrT esetében az SKV munka a tervezési folyamat korai szakaszában kezdődött meg. Az 
SKV ezért hatékonyan hozzájárulhat a tervkészítés munkáihoz. 
 
 

2.2. A környezeti értékeléshez felhasznált információk leírása és jellemzése. 

 
A környezeti vizsgálat a tervező által rendelkezésre bocsájtott dokumentáció, 
háttértanulmányok, vizsgálatok, munkaközi anyagok, digitális térinformatikai adatbázis és a 
nyilvános tanulmányok, jelentések, fejlesztési stratégiák alapján készült. A környezeti 
vizsgálatban felhasználtuk továbbá a részletes megalapozó vizsgálatok dokumentációját.  
 
Felhasznált adatbázisok: DTA-50, CORINE CLC50, OTRT2008, PMTrT fedvényei, ágazati 
adatszolgáltatók által a tervező részére rendelkezésre bocsájtott adatok. 
 
Felhasznált tanulmányok, programok, stratégiák: 

 Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 

 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK)  

 Új Magyarország Terv (ÚMFT) 

 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) 

 Nemzeti Vidékstratégia – 2020 (NV) 

 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv 

 Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009-2014) 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS), 2007 
 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), 2007 
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 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFK) 2012 
 Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 

 
A környezeti vizsgálat természeténél, korlátainál fogva nem végez újabb adatgyűjtést. A 
rendelkezésre álló idő és erőforrások arra terjednek ki, hogy a meglévő anyagokat 
elemezzük. Az SKV keretében tehát a meglévő adatok vizsgálata, a különböző elfogadott 
fejlesztési koncepciók, stratégiák szempontrendszerének és a területrendezési terv 
környezeti megfelelőségének vizsgálata történik, történt meg. 
 

2.3. A KV készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására  

 
A tervezők és az SKV készítői között folyamatos egyeztetés történt, amelynek 
eredményeképpen iteráló jelleggel, konzultációk alapján történt a környezeti szempontok 
érvényesítése.  
A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt 
szakhatóságok, érintettek számára. Az elkészült egyeztetési tervre környezeti értékelése 
folyamatosan történt. A javaslattevő tervfázis során megfogalmazott vélemények, környezeti 
szempontok, védett területek érintettsége miatti nyomvonalváltoztatási javasalatok 
figyelembe vételre kerültek az elfogadásra kerülő tervben.  
 

  
  

5. ábra Nyomvonal módosítások Cegléd és Dabas térségében 

 

2.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása 

 
A nyilvánosság érintett részének meghatározása 
A megyei területrendezési terv módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat Pest megye 
területére terjed ki. Az érintett nyilvánosság a megyei környezet- és természetvédő szakmai, 
érdekképviseleti és társadalmi szervezetek, a környezeti és vidékfejlesztési ügyekkel 
foglalkozó más szervezetek és intézmények továbbá a megye lakossága. 
 

Információhoz való hozzáférés 
 
Honlap 
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A környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja, a területrendezési terv módosítás 
egyeztetési  dokumentációja és az eljárással összefüggő összes nyilvános dokumentum 
közzétételre kerül a Pest Megyei Önkormányzat és a VÁTI Térportál honlapján.  
 
Papír alapú hozzáférés 
Nyomtatott dokumentációk megtekintése a Pest Megyei Önkormányzat Hivatala hivatali 
helyiségében lehetséges munkaidőben. 
 
 

Általános véleményadási lehetőség 
A honlapon a munka aktuális anyagai elérhetőek lesznek, velük kapcsolatban bárki 
véleményt és észrevételt küldhet a Pest Megyei Önkormányzat Hivatalához levélben. A 
vélemények és észrevételek megadására a nyilvánosságra hozatal időpontjától legalább 30 
nap biztosított. 
 
 
 

A beérkező társadalmi vélemények figyelembevétele 
A határidőre beérkezett véleményeket feldolgozzuk és a vizsgálatban résztvevő szakértők 
azokat figyelembe veszik a dokumentációk véglegesítésekor. 
 
Az érintett nyilvánosság bevonása érdekében az elkészült tematika véleményezésre felkerült 
a megye honlapjára, és közvetlenül is kiküldésre került a - jogszabály szerint - "környezet 
védelemért felelős szervek"-nek. A jogszabályban meghatározott 30 napos véleményezési 
határidőre az alábbi javaslatok érkeztek: 
 
Véleményezők Javaslat a tematikával 

kapcsolatban 
Általános javaslat Tervezői válasz 

Pilis Város 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

Nincs javaslat.  A tematikát elfogadja. 

Galgamácsa-Vácegres-
Váckisújfalu 
Körjegyzősége 

Nincs javaslat. A veszélyes hulladék kezeléssel 
kapcsolatos kérdések 
kezelését kiemelten fontos 
feladatnak tartja. 

A tematikát elfogadja.  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 

Nincs javaslat.  A tematikát elfogadja. 

Országos Kémiai 
Biztonsági Intézet 

További egyeztetésben 
nem kíván részt venni. 

 A tematikát elfogadja. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatala 

Nincs javaslat. A készülő fejezetekben az 
épített környezet védelme 
kérdéskör kapcsán jelenjen 
meg a helyzetértékelés, a 
hatások vizsgálata, elemzése, 
javaslatok a káros hatások 
ellentételezésére és 
monitorozási javaslatok. 

A tematikát elfogadja. 
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Budapesti 
Bányakapitányság 

Nincs javaslat.  A tematikát elfogadja. 

10. táblázat  Tervezői válaszok a KV tematikájára beérkezett javaslatokra 
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3. A módosított Pest Megye Területrendezési Terv környezeti hatásainak vizsgálata 

 

3.1. A terv részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges 
ellentmondások feltárása 

 
A terv céljait a területfejlesztésről és a területrendezésről 1996. évi XXI. törvény határozza 
meg. A vizsgálati munkarész 2. fejezete áttekinti a különböző megyei stratégiai 
dokumentumok célkitűzéseit, de a TrT módosítás önálló fejezetként célrendszert nem 
fogalmaz meg.  A törvény szerinti célok: 

(3) A területrendezés feladata különösen: 
a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése; 
b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő 
területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve 
elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása; 
c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési 
célok összehangolása. 

A törvény szerint a területrendezési terv: „az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú 
műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja 
a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai 
elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a 
területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét;” 

 
A területfejlesztési célok nem kellő összehangolása számos tájhasználati konfliktus forrása 
lehet. Leggyakoribb probléma az infrastruktúra-fejlesztések, a beépített területek növelése 
és a természetvédelem szempontjainak ütközése.  
 
Erőforrások hosszú távú védelme 

A területrendezési terv törvény szerinti alapvető célja, hogy a biztosítsa az 
erőforrások hosszú távú védelmét. A környezeti fenntarthatóság alapelvei 
(terhelhetőség meg nem haladása, környezeti értékek fenntartása, anyagkibocsájtás 
mérséklése) megjelennek a tervmódosításban. A terv egyes övezeti (magterület, 
ökológiai folyosó, puffer terület, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület, tájképvédelmi 
terület övezete stb.) biztosítják a cél elérését. 

 
Műszaki infrastruktúra összehangolt elhelyezése 

A terv vizsgálati munkarésze (Pest Megye Területrendezési Terve Módosítás - 
Vizsgálat, 2011 július) feldolgozta a rendelkezésre álló ágazati fejlesztési 
koncepciókat. Az infrastruktúra elhelyezésnél a gyorsforgalmi és főút fejlesztések és 
az ökológiai háló érintkezése okozhat problémát, amelyet részletesen vizsgálni kell.  
 

Területfelhasználás optimális rendszere 
A területfelhasználás optimális rendszerét a szerkezeti terv határozza meg. A 
szerkezeti terv a településrendezési tervek feldolgozásával, az ott megfogalmazott 
szerkezeti elemek figyelembevételével készült. 
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Véleményünk szerint a tervben a három prioritás egyensúlya nem borult fel, nem került 
kiemelésre és túlhangsúlyozásra egyetlen szempont sem. A gazdaságfejlesztési vagy 
infrastruktúrafejlesztési prioritások nem veszélyeztetik a fenntarthatóságot, az erőforrások 
hosszútávú védelmét.  
 

3.2. A jelenlegi környezeti állapot releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek 
ismertetése. 

Pest megye környezeti állapotát a “Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja (2009-
2013)” tanulmány alapján mutatjuk be.  
 
Pest megye Magyarország középső részén helyezkedik el, és Budapesttel együtt alkotja a 
Közép-Magyarországi Régiót. Pest megye területe sem földrajzilag, sem földtanilag, sem 
geomorfológiailag – ebből következően vízrajzilag – nem egységes. A megye területét a Duna 
folyam szeli ketté, de a két oldal sem homogén. Ezen kívül, a terület belsejében – mint egy 
zárvány – Budapest főváros terül el. A megye területe jórészt a vízgyűjtők területét követi, 
azaz a megyehatár a vízválasztókkal közel azonos. 
 
Levegőminőség, légszennyezés 
 
Pest megye területén az Országos Légszennyezettségi Mérhálózat (OLM) 5 db automata (3 
db Százhalombattán, 1 db Tökölön, 1 db Vácon) és 6 db manuális mérállomást (2db 
Budaörsön, 1 db Cegléden, 2 db Szentendrén, 1 db Vácon) üzemeltetett 2007-ben. Ezek 
különböző jellegű légszennyezettségeket mérnek: városi háttér, lakó és ipari övezet, illetve 
területeket, ahol a közlekedés a meghatározó. 
A megyében elsőrendű levegőszennyező a közlekedés, amely az ülepedő és szálló por, a 
nitrogénoxidok, az illékony szerves vegyületek és a szénmonoxid esetében jelentősen terheli 
elsősorban a közlekedés által leginkább érintett területeket, a főváros belső részeit és a 
Régió fő közlekedési útvonalai mentén fekvő településeket. A levegő kén-dioxid 
koncentrációjának alakulását leginkább az ipari tevékenység alakítja. A 4/2002.(X.7.) KvVM 
rendelet a területi légszennyezettségi zónák között, meghatározza a „Budapest és környéke” 
légszennyezettségi agglomerációt, melybe közelítőleg 250.000 lakos tartozik 71 pest megyei 
településen. Pest megye területének legnagyobb részéről a mérőállomások hiánya folytán 
légszennyezettségi adatok nem állnak teljeskörűen a rendelkezésünkre. 
Általánosságban elmondható, hogy a Pest megyei mérállomások eredményei alapján a 
vizsgált területeken nitrogén-oxidok és a szálló por (PM10) jelent levegőminőség 
szempontjából kisebb problémát, különös tekintettel a nagyobb forgalmú útvonalak közelére 
vonatkozóan. 
 
A megye légszennyezettségének alakulásában jelentős szerepet játszanak az ipari kibocsátók. 
Az Európai Unió EPER (EPER: European Pollutant Emission Register) programjának hatálya 
alá Pest megye területén belül összesen 4 db telephely tartozik: Szentendrei Papírgyár Zrt. – 
Szentendre, FÉG Konvektorgyártó Zrt. – Ócsa, MOL Nyrt. Dunai Finomító – Százhalombatta, 
Dunamenti Erőmű Zrt. – Százhalombatta. Ezek közül küszöbérték feletti légszennyezőanyag 
kibocsátással a MOL Nyrt. Dunai Finomító és a Dunamenti Erőmű Zrt. rendelkezik. 
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Az AACM Central Europe Kft. 2008-as kérdőíves felmérése alapján az önkormányzatok 
legjelentősebb légszennyező forrásként a közúti közlekedést (27%) és a lakossági fűtésből 
eredő (23%) légszennyezést ítélték. Kevésbé jelentősnek találták a helyi ipari tevékenységből 
(18%), a vasúti közlekedésből (15%), illetve a más településekről eredő (15%) légszennyezés 
hatásait.  
Az első helyen szereplő közúti közlekedésből származó légszennyezést vizsgálva 
megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az autópályák forgalma évről-évre növekedett, az 
elsőrendű közutaké pedig stagnált. A másodrendű közutak forgalma összességében enyhe 
növekvő tendenciát mutat. 
 
 
Szennyvíz 
Általában elmondható, hogy az infrastrukturális fejlesztés területén az utóbbi években 
jelentős beruházások történtek, azonban a szennyvíz, a hulladék gyűjtése, kezelése és 
hasznosítása a települések jelentős részén még mindig nincs megoldva, és az alternatív 
energiaforrások kihasználtsága is alacsony. Az ivóvíz ellátottság és szennyvíz-elvezetés 
arányát jellemző közműolló az agglomeráció területén és a Dunakanyarban zártabb, itt a 
közcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya közelíti a vízvezeték-hálózatba bekötött 
lakások arányát, míg a megye alföldi és legészakibb területein az olló jobban nyílik, vagy 
csatornázottság hiányában teljesen nyílt.  
A csatornahálózatra  kötött lakások aránya a megyében 63 % (forrás: Pest Megye 
Önkormányzatának Hulladékgazdálkodási Terve, 2007), ami kismértékű javulást jelent a 
korábbi adatokhoz képest (forrás: Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013).  
 

 
 

11. táblázat  Csatorna hálózatba kapcsolt lakások aránya Pest megyében (Pest Megye III. Környezetvédelmi 
Programja 2009-2013) 

 
 
Felszíni vizek minősége 
A megye víz- és szennyeződés elválasztója a Duna folyam. A Duna – Pest megye ÉK-i részét 
leszámítva – begyűjti a térség összes szennyeződését. A dunai vízminőség monitoring adatai 
szerint a Duna szennyeződése nem a Pest megyei, Dunába befolyó élővizektől származik. 
A Duna jobb-parti patakok szennyezőanyag szállítása – a patakok vízminőségét tekintve – 
nem jelentős. A bal-parti vízfolyások közül az Ipoly folyó vízminősége nem állandó, mivel 
jelentős mezőgazdasági/ipari területeken halad keresztül. Elmondható azonban, hogy a folyó 
Pest megyei szakaszán nincs olyan szennyezőforrás, ami a vízminőséget alapvetően 
befolyásolhatná. 
A Pesti síkságról érkező patakok vízminősége fokozatosan javuló tendenciát mutat, az ipari 
termelés hanyatlásával, illetve az újonnan telepített környezetkímélő technológiáknak 
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köszönhetően, valamint a mezgazdasági termelés nagyüzemi területei csökkenésével 
összefüggő műtrágya kihelyezés minimalizálásával. Rontja a Duna vízminőséget a Dél-Pesti 
Szennyvíztisztítóból, illetve az RSD budapesti szakaszán települt ipari üzemekből bevezetett 
tisztított szennyvíz. 
Pest megyében a kavicskiterelés következtében számos rekultivált vagy rekultiválatlan 
bányató található. A bányák területi elhelyezésének, méretének, termelési technológiájának 
szabályozatlansága eredményezi azt a jelenlegi állapotot, hogy a felhagyott bányák helyén 
visszamaradt tavak nem alkotnak egységes tórendszert. A bányatavak vízminősége,  
talajvíztavak öntisztulása részben a tófelület nagyságától, részben a vízmélységtől, ezekkel 
összefüggésben a víztömegtől függ. 
 
 
 
Ivóvíz minőségi adatok 
A megyében egy közegészségügyileg nem megfelelő ivóvízzel rendelkező település volt 
(Tatárszentgyörgy), ezért itt szervezett ivóvízszállítást végeztek.  
A vízellátó kutak egy részében arzén és ammónium szennyeződést mutatott ki az ÁNTSZ. Az 
ammónium szennyezés önmagában veszélytelen lenne, de a vízkezelésre szolgáló 
műtárgyakban, vezetékhálózatokban biológiai úton, ún. nitrifikáció során nitrit képződhet 
belőle. A megye települései közül 26 település ivóvize nem felel meg a jogszabályi 
előírásoknak, arzén és ammónium szennyeződés miatt. Ezek közül 18 település (érintett 
lakosok száma: 87.326 fő) ivóvízében 0,03-0,01 mg/l közötti arzén koncentrációt mutattak ki. 
Ezek közül néhány településen az arzén szennyeződés mellett ammónium és vas 
szennyeződést is tartalmaz az ivóvíz. A 0,5 mg/l koncentrációnál nagyobb 
ammóniumtartalmú vízzel ellátott települések közé tartozik a megyéből 8 település 
(Dömsöd, Pilis, Kocsér, Szentlőrinckáta, Tápiógyörgye, Tatárszentgyörgy, Újszilvás, Üllő; 
érintett lakosok száma: 40.025 fő), ahol az ammóniumtartalom mellett két településen 
(Kocsér, Tatárszentgyörgy; érintett lakosok száma: 3.891 fő) még >0,05g/l koncentrációjú 
mangán szennyeződést is tapasztaltak. 
 
Felszín alatti vizek 
A megye Duna menti (vagy közeli) településeinek és a fővárosnak az ivóvíz bázisát a dunai 
kavicsterasz vízkészlete jelenti. A leghatékonyabb kitermelést a parti szűrésű, csápos kutak 
teszik lehetővé. A kút a vizet a Duna medre alá, a kavicsrétegbe helyezett csőrendszeren 
keresztül nyeri. A kavicsrétegen átszűrődött víz minősége nagyságrendekkel jobb, mint a 
vízfolyásé, ugyanakkor a háttérszennyeződés hatása elhanyagolható mértékű. A Budai-
hegység területén gyakori a karsztvízből táplált kút vagy vízbázis. A karsztvíz kutak vízhozama 
ingadozó, mivel a csapadékviszonyok is közrejátszanak a víz utánpótlódásában. 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolását 
a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határozta meg, amelynek 1. sz. mellékletét a 7/2005. (III. 
1.) KvVm rendelet módosította. Ennek a rendeletnek a figyelembe vételével Pest megye 
településeinek döntő többsége az érzékeny, illetve a fokozottan érzékeny besorolást kapta. 
 
Zaj és rezgés 
A megye településein egyaránt előfordul üdül�terület, gyógyhely, egészségügyi terület, 
védett természeti terület, kisvárosias, falusias és nagyvárosias beépítésű lakóterület, 
valamint egyéb gazdasági, különleges terület. A nagyobb települések, városok központjában 
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tömör városias beépítés� területek találhatók, míg a fő�utaktól távolabb, illetve a külsőbb 
település részeken főképp a falusias beépítés dominál. Ezekre a területekre a 8/2002. (III. 
22.) KöM-EüM együttes rendelet határoz meg zajterhelési határértéket.  
A megye egyes részeiben kialakult kedvezőtlen zajhelyzet miatt egyértelműen Budapest 
közelsége tehető� felelőssé. A reggeli órákban (6-10 óra között) elindul egy jelentős 
gépjármű forgalom (személyautók, tehergépjárművek, buszok) a főváros irányába. A 
délutáni órákban (15-18 óra között) pedig egy ellenirányú forgalom figyelhető meg. A 
fővárosba tartó főutak (pl. az M0, M1, M3, M5, M6 és M7 autópályák, 1, 10, 11, 2, 3, 31, 4, 5, 
51, 6 és 7 sz. főutak) mentén a lakosokat jelentős zajterhelés éri. A napi ingázók mellett az 
ország úthálózatának sugaras szerkezete miatt jelentős a megyén keresztül haladó forgalom 
is.  
A vasúti közlekedési zaj a közúti közlekedéshez hasonlóan a vasúti pályák közelében élő 
lakosokat zavarja. A vasútvonalak általában elkerülik a települések központjait, ezért 
zajhatásuk kisebb területet érint. A zajterhelés főként a szerelvény elhaladásakor 
kifogásolható, amit a csomópontok közelében alkalmazott erős és hosszantartó hangjelzés is 
fokoz.  
Pest megyében több helyen található nem nyilvános repülőtér és nem nyilvános le- és 
felszállóhely, azonban legjelentősebb zajkibocsátást a Ferihegyi Repülőtér okozza. A le- és 
felszálló repülőgépek zaja a repülőtértől 30-40 km-re is zajterhelés növekedést okoz. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A Pest megyei hulladékgazdálkodás a Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terv (2009) alapján 
kerül bemutatásra.  
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a vizsgált években az összes 
ingatlanszám 90%-a körül mozgott,A közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd 
hulladék kb. 90%-át hagyományos módon gyűjtik be a közszolgáltatók. Házhoz menő 
szelektív gyűjtéssel mindössze 3-4%, lomtalanítással 4% kerül begyűjtésre. A települési 
szilárd hulladékkal begyűjtött veszélyes hulladék mennyisége nem éri el az 1%-ot. 
Összevetve a Pest megyében, alkalmazott gyűjtési módokat, megállapítható, hogy azok 
szinte teljes mértékben megegyeznek az országos megoszlással. 
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6. ábra Települési hulladék mennyisége Pest megyében típusonként (ezer tonna) 

 
Mind megyei, mind országos szinten nagyon alacsony a közszolgáltatás keretében, 
lakosságtól begyűjtött veszélyes hulladék aránya. A keletkezés vélhetően ennél magasabb, 
különös tekintettel a lakossági elem és akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikai 
berendezés hulladék képződés emelkedésére és az ezek szelektív gyűjtési lehetőségeinek 
bővülésére. 

Pest megyében, nem önkormányzati tulajdonban üzemelő hulladéklerakók fogadják be a 
Pest megyében lerakott hulladék több mint 80%-át, míg az önkormányzati tulajdonban lévő 
lerakók 15-17%-át. Pest megyében üzemelő hulladéklerakók több mint 80%- a kiskapacitású, 
kis befogadóképességű hulladéklerakó, melyek éves és összes hulladék befogadó kapacitása 
kevesebb, mint egy ötödét teszi a megyei összes kapacitásnak. Ezzel ellentétben, a 
megyében üzemeltetett nem önkormányzati hulladéklerakók adják a megye éves és összes 
hulladék befogadó kapacitásának több mint 80%-át, így az elkövetkező években várhatóan 
ezek válnak meghatározóvá a megyében. 

 
Mintegy 320.000 tonnára becsülhető a megyében évente kezelt települési folyékony 
hulladékok mennyisége, amely a megye létesítményeiből kerül összegyűjtésre. E 
mennyiséghez járul a települési szennyvizek tisztításából származó 20.000 tonna/év 
mennyiségű szennyvíziszap. Megjegyzendő, hogy csak becsléssel adható meg a megye 
területén tározótavakban tárolt hígtrágya mennyisége, ami több százezer m3-re tehető. A 
kommunális hulladék mennyisége általánosságban évi 3 %-os növekedést mutat, ebből 
következően az illegális hulladéklerakások száma, ill. mennyisége is ilyen ütemben növekszik. 
A hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt háztartások aránya az utóbbi években 
jelentősen megnőtt, ez annak köszönhető, hogy minden településen helyi jogszabályban 
tették kötelezővé a közszolgáltatás igénybevételét. ISPA, Kohéziós Alap, illetve egyéb EU-s 
forrásból a következő hulladékgazdálkodási rendszerek alakulnak ki Pest megyében: 
1. Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program; 
2. Duna-Tisza közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer; 
3. Közép-Duna Vidéki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

3.3. A tervben javasolt térségi területfelhasználási kategóriák kijelölésével és övezetek 
lehatárolásával kapcsolatos azon környezeti jellemzők azonosítása, amelyekre a terv 
valószínűleg jelentős befolyással lesz. 
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A terv térségi területfelhasználási kategóriáinak részletes környezeti azonosítása az Pest 
Megye Területrendezési Terve II. kötet Megalapozó Munkarészek (2011. július) rendelkezésre 
bocsájtott dokumentum alapján történt.  
 
A környezeti hatásokat az egyes térségi területfelhasználási kategóriák, övezetek, a 
környezeti elemek (föld, víz levegő, táj, tájkép,) és települési környezet ökológiai rendszer, 
ember mátrixában vizsgáljuk, értékeljük. A jelenlegi tervdokumentáció csak kivételesen 
tartalmaz olyan pontos számszerű területi kimutatásokat amely tükrözné a jelenlegi terv 
által történő változtatások nagyságát. A korábbi területrendezési terv adatai digitálisan nem 
állnak rendelkezésre, ezért csak az OTrT-hez képesti területi változásokat lehet 
meghatározni.  
 

12. táblázat  Területfelhasználási kategóriák és övezetek környezeti hatásainak azonosítása 

 
Területfelhasználási 
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Összegzés 

Erdőgazdálkodási 
térség 

+ ++ ++ ++ 0 +/- ++ Az erdőterületek szabályozási irányelvei 
részletesen kiegészültek az NKP III-ban 
megfogalmazott szempontokkal. 
A térség nagysága kismértékben nőtt. Az 
erdőgazdálkodási térség meghatározásánál 
ugyanakkor több település jelezte, hogy 
nagymértékben megnőtt területükön a 
térség  nagysága.  

Mezőgazdasági 
térség 

++ ++ + ++ 0 ++ + A mezőgazdasági térség irányelvei szintén 
kiegészültek az NKP III.-ban megjelenő 
intékedésekkel (agro-ökológiai 
adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát 
gazdálkodás alkalmazása, talajvédő 
gazdálkodás megvalósítása, ökológiai - 
tájgazdálkodási szempontok érvényre 
juttatása).  Fontos megemlíteni, hogy  
termőterületek védelme érdekében 
külterületen településrendezési tervekben 
az OTÉK-ban megengedett 
telekminimumnál nagyságrendileg nagyobb, 
illetve az ott megengedett beépítési %-nál 
kisebb értékeket javasola terv, továbbá 
fontosnak tartja  a kisebb farmgazdasági 
területek kijelölése helyett a 
birtokközpontos rendszer ösztönzését a 
településtervekben. Pest megyében az öko- 
(bio-) és egyéb külterjes mezőgazdálkodásra 
történő ösztönzést is fontosnak tartja  

Vegyes 
területfelhaszná-
lású térség 

++ - - ++ + ++ + Új területfelhasználási kategória a vegyes 
területfelhasználású térség. A vegyes 
területfelhasználási térség nagyságát, amely 
az elaprózott erdőterületeket, ill. 
mezőgazdasági területeket foglalja magába, 
érdemes lenne pontosítani. A 
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Összegzés 

településrendezés számára célszerű lenne 
egyértelműen besorolni a területeket. Az a  
megfogalmazás,  miszerint a „kialakult 
településszerkezethez szervesen 
kapcsolódó” területeken kerüljön sor csak 
beépítésre, nem gátolja a beépítést a 
külterületeken. 

Városias települési 
térség 

- - - + +++ - ++ A közlekedési hálózatok mellett a települési 
területek jelentik a legnagyobb környezeti 
terhelést.  A beépítésre szánt területek 
túlzott növekedését fékezni szükséges. Az 
OTrT-hez képest növekedés figyelhető meg. 
Pest megyében az alábbi szempontok 
figyelembe vétele lenne fontos: 
-barnamezős területek felhasználása, 
-zöldfelület kataszter létrehozása, 
-a települések talajának védelme,  
-infrastruktúra-fejlesztés a  
- környezeti szempontok figyelembe vétele 
 

Hagyományosan 
vidéki települési 
térség 

- - - + +++ - ++ A közlekedési hálózatok mellett a települési 
területek jelentik a legnagyobb környezeti 
terhelést. A települési térség új, kiegészítő 
ajánlásai biztosítják az: 
- intenzív területhasználatot, kompakt 
településszerkezet kialakulását, 
- a területek újrahasznosítását, 
- a településkép, és tájkarakter megőrzését, 
- zártkertek szabályozott lakóterületté 
válását, 
- települési területek környezetvédelmét. 

Vízgazdálkodási 
térség 

+ ++ 0 ++ - ++ +/- Az ökológia rendszerre pozitív hatása van. A 
térségre készült alegység szintű vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben meghatározottakat 
kell figyelembe venni.  A 221/2004. (VII.21) 
Korm. rendelet szerint és érvényesíteni kell 
az EU Vízkeretirányelvében (Water 
Framework Directive) foglaltakat .  

Építmények által 
igénybe vett térség 

-
/+ 

0 0 +/- ++ - ++ A térség területnagysága (alsóbb szintű 
tervekből átvett adatok) megnőtt. Számos 
településen területi növekedés figyelhető 
meg, ami negatívan befolyásolja a 
környezeti elemeket és rendszereket .  A 
közműhálózatok tervezésénél a műszaki 
szempontok mellett a tájképvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni. A 
terv ajánlásai biztosítják, hogy 
figyelembevételük esetén a 
környezetterhelés kockázata a minimálisra 
csökkenjen. 

Energia hálózatok és építmények 
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Összegzés 

Villamos- energia-
hálózatok és 
építmények 

- 0 0 ++ +/- ++ +/- Az új építmények markáns elemeivé válnak a 
tájnak. Az új infrastruktúra nyomvonalak 
kijelölésénél a Natura2000 és az ökológiai 
hálózat védelmének prioritást kell kapnia. 
Pest megyében az új 400 és 120 kV-os 
távvezetékek kialakítása is Natura 2000 
területek integritását veszélyezteti. (Kakucs 
településen ex lege védett lápot, Dabason 
országos jelentőségű védett természeti 
területet, Kakucs, Dabas és Áporka 
településen Natura 2000 területet, valamint 
a felsorolt települések mellett 
Dánszentmiklós és Pusztavacs településeken 
is országos ökológiai hálózat övezetéhez 
tartozó területeket érint.) 

Szénhidrogén 
hálózatok és 
építmények  

- +/- 0 +/- 0 - 0 

Közúti közlekedés 

Közúti közlekedés - - - - +/- - +/- A közlekedési úthálózat fejlesztés jelentős 
hatással van szinte minden környezeti 
elemre. Annak ellenére, hogy hozzájárul a 
területi kiegyenlítődéshez és az elérhetőség 
növekedéséhez, területfoglalása, környezet-
szennyezése révén a fenntarthatósági 
alapelvekkel kerül gyakran ellentmondásba.  
(311. számú főút Farmos település kikerülő 
szakasza, Szentlőrinckátát elkerülő út, 
Szentmártonkáta — Tápióság települések 
között tervezett térségi mellékút, Nagykáta 
— Tápiószentmárton között. tervezett új 
térségi mellékút, Cegléd elkerülő út, Bugyi 
elkerülő út.) 

Vasúti közlekedés 

Vasúthálózat - 
 

- 
 

+ 
 

+/- 
 

- 
- 

- 
 

+ 
 

Új vonalak létesítése várható.  A 
vasúthálózat fejlesztések a fenntartható 
közlekedésfejlesztés koncepciójával egy 
irányba mutatnak. A szárnyvonal bezárások 
és az áthelyeződő teher és személyszállítás a 
közúti környezetterhelés növekedését 
jelentik.  
Az új nagysebességű vasútvonal tervezett 
fejlesztések számos területet 
veszélyeztetnek Pest megyében is. Az új 
nyomvonal Natura 2000 területen keresztül 
halad Cegléd településen, valamint az 
ökológiai hálózat övezetén keresztül Vasad, 
Csévharaszt, Nyáregyháza, Abony és 
Mikebuda településeken.  

Kerékpárút hálózat + 0 0 + ++ + + A hálózat kialakítása környezetbarát 
fejlesztésnek tekinthető, az új nyomvonalon 
történő építések mindenképpen a táj 
terhelését, ha kis mértékben is, de növelik. 
Az országos és térségi kerékpárút-hálózat 
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Összegzés 

megjelenítése nem beazonosítható, a 
tervezett nyomvonal általában a meglévő 
utakkal párhuzamos. Fokozottan figyelni 
kell, hogy meglévő védett területeket a 
kerékpár út kialakítása ne érintsen. 

Logisztikai központ  - - - - +/- +/- +/- A logisztikai központokat a nagy burkolt 
felületek dobozépületek, forgalmas 
kiszolgáló utak jellemzik . A „steril” felületek 
csökkentik a biodiverzitást, kedvezőtlenül 
befolyásolják a tájképet, növelik a 
környezetszennyezést. 

Légi közlekedés - - - 0 +/- +/- - A repülőterek környezetszennyezése főként 
a jelentős zajterhelésből ered. A térségben a 
kiskunlacházi repülőtér 
környezetterhelésével kell számolni. 

Vízgazdálkodás építményei 

Elsőrendű 
árvízvédelmi 
fővédvonal 

0 0 0 - - 0 +/- Az árvízvédelmi fővonalak 
környezetterhelése alacsony. Az 
árvízvédelem pozitív hatása mellett az 
ökológiai rendszerre általában kedvezőtlen 
hatást jelent. Egyes térségekben  
kimondottan negatív vizuális hatása is van. 

ÖVEZETEK 

Magterület 
övezete, Ökológiai 
folyosó övezete, 
Puffer terület 
övezete 

++ ++ ++ ++ ++ ++ + A Natura 2000 területek érintettségét 
vizsgálni kell közúthálózat, a vasúthálózat 
fejlesztések és a települési elkerülő utak 
fejlesztése esetén. Az övezet egyértelmű 
területi növekedése kedvező hatású a 
környezeti elemekre és rendszerekre. A 
Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentációban a területi  átfedéseket 
pontosítani, tisztázni kell.  

Kiváló termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezet 
Mezőgazdasági 
művelésre 
másodlagosan 
alkalmas terület 

++ ++ 0 0 0 0/- 0 A kiváló termőhelyi adottságú területek 
megőrzése, termőképességük fenntartása a 
fenntarthatóság alapfeltétele. Beépítésre 
szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában, a külön jogszabályban 
meghatározott területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki, ez 
nagymértékben korlátozza a beépülést. 
Környezeti szempontból előnyt jelent a 
kiváló termőhelyi adottságok lehatárolása és 
beépítés mentességének megőrzése. 

Kiváló termőhelyi 
adottságú 
erdőterület 
övezete  
Erdőtelepítésre 
másodlagosan 
alkalmas terület 
övezete 

++ ++ + ++ + ++ + Az erdőtelepítés elsődleges célterületei a 
tájrehabilitációra kijelölt területek.  
A kijelölésnél fokozott figyelmet kell 
fordítni, hogy az érzékeny gyeptársulások ne 
sérüljenek. Beépítésre szánt terület csak 
kivételesen jelölhető ki, ez hozzájárul az 
erdőterületek védelméhez. 
Környezeti szempontból szintén előnyt 
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Összegzés 

jelent a területek lehatárolása. 

Térségi komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 
övezete 

++ + + ++ + ++ + A terület környezetszennyezése révén 
jelentős terhelést jelent minden környezeti 
elemre. Kijelölésük és rehabilitálásuk pozitív 
hatással van a tájra. 
A megfogalmazott két új irányelv 
megakadályozza, hogy ökológiai 
rehabilitációt igénylő területeken beépítésre 
szánt terület kerüljön kijelölésre, valamint a 
bányászattal érintett területen tájrendezési 
rekultivációs terv készítése szükséges a 
rehabilitációhoz. 

Országos 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület övezete  
Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület övezete 

++ + + ++
+ 

++ + + Az új, egységes módszertan szerint kijelölt 
tájképvédelmi terület övezet hozzájárul a 
tájkép, mint erőforrás, hosszútávú 
megőrzéséhez. 
A konkrét területi lehatárolást 
településrendezési tervben pontosítani kell. 
Az irányelvek fokozott érvényesítésére itt is 
szükség lenne. 

Kiemelten érzékeny 
felszín alatti 
vízminőség-védelmi 
terület övezete 

+ ++ 0 0 +/- + + A térség fokozottan hozzájárul a felszíni és 
felszín-alatti vízminőség védelemhez. A 
terület lehatárolása a jogszabályok szerint 
változott. A 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. 
illetve a 27/2004. (XII.25) KvvM rendeletek 
által meghatározott  településsoros 
lehatárolás szerint csökkent. 
Az európai elvárásoknak (pl. 
Vízkeretirányelv) megfelelő területi 
lehatárolás és megfelelő védelmet jelentő 
szabályozás lehetősége növekszik. 
A területeken folytatható gazdálkodást meg 
kell határozni a településrendezési tervek 
számára. 

Világörökség és 
világörökség-
várományos terület 
övezete 
 
Történeti települési 
terület övezete  

0 0 0 ++ + 0 + Az örökségvédelmi területek kijelölése táji-
környezeti szempontból mindenképpen 
kedvező. Értékmegőrzés biztosítása révén a 
fennmaradás esélye javul. A települési 
karakter megőrzésének feltétele javul. A táj 
és tájképvédelem feltételei javulnak. A 
történeti települések védelme újabb 
megerősítést kap. 

Felszíni vizek 
vízminőség-védelmi 
vízgyűjtő területe 
övezete  

+ ++ 0 + +/- + +/- Kijelölésével és a szabályozás betartásával 
javul a felszíni vizek minősége. 
A tervben megfogalmazott új irányelvek 
tovább szigorítják a védelmet. 

Ásványi 
nyersanyag-
gazdálkodási 
terület övezete 

+/
- 

- - - +/- - +/- Az övezet lehatárolását össze kell vetni az 
egyéb védelmi jellegű övezetekkel 
(Pl. tájképvédelmi).  Az ásványi nyersanyag 
gazdálkodási terület övezetének kijelölése 
során figyelembe kell venni, hogy külszíni 
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Összegzés 

művelésű bányatelek csak a magterület, 
ökológiai folyosók területén kívül jelölhető 
ki.  

Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete  
 

+/
- 

+ 0 + 0 ++ +/- Rendszerint inkább növeli a környezet 
terhelését, bár természetvédelmi területek 
(pl. lápréteken) hatása fordított.  
A lehatárolásokat a településrendezési 
tervek szerkezeti és szabályozási 
munkarészei kidolgozásánál érvényesíteni 
kell mind a beépítésre szánt területek 
kijelölésnél, mind az övezetbe tartozó 
területeken való építés differenciált 
szabályozása kidolgozásánál. 

Nagyvízi meder 
övezete 

+/
- 

+ 0 + 0 ++ +/- Rendszerint inkább növeli a környezet 
terhelését, bár természetvédelmi 
területeken (pl. lápréteken) hatása fordított.  
Pest megye domborzati, litológiai és vízrajzi 
adottságainak köszönhetően belvizekkel 
alapvetően nem, vagy csak mérsékelten 
veszélyeztetett. 
Területén beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, ezért csökkenti a környezeti 
kockázatot. 

Földtani 
veszélyforrás 
terület övezete  

0 0 0 0 0 - + A megnevezés pontosítása révén szélesebb 
körben lehetséges szabályozás alá vonni a 
veszélyeztetett/veszélyeztető 
területegységeket. 

Vízeróziónak kitett 
terület övezete  

- 0 0 - 0 - - A vízerózió révén bekövetkező talajpusztulás 
szinte minden környezeti elemet 
kedvezőtlenül érint. 

Széleróziónak kitett 
terület övezete  

+ 0 +/
- 

+/- +/- +/- +/- A defláció negatív környezeti hatású.  
Az övezet kijelölése hozzájárulhat a 
problémák kezeléséhez. 

Kiemelt fontosságú 
meglévő 
honvédelmi terület 
övezete  
Honvédelmi terület 
övezete 

+/
- 

+/- +/
- 

+/- +/- +/- +/- Környezeti hatását nehéz becsülni. Az adott 
terület használata lehet pozitív vagy negatív 
hatású is. Közismert, hogy a lőterek, 
gyakorlóterek a védett növények elsőrendű 
rezervátumait is jelentették.  

Térségi 
hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez 
vizsgálat alá 
vonható terület 
övezete  

+ + + + +/- +/- +/- A kizáró feltételek révén egyes területek 
ilyen célra történő használatának a 
lehetősége csökken, így ott a táj- és 
településkép védelmi érdekek jobban 
érvényre juttathatóak.  A megfogalmazott 
irányelvek betartásával csökkenne a 
környezetterhelés, növekedne a szelektív 
hulladékgyűjtés.  Az irányelvek közül 
lehetőség szerint a szabályozásba kellene 
áttenni a területkijelölésre vonatkozó. 
ajánlást, mert ennek betartása kötelező 
érvényű lenne. 
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Összegzés 

- létező kapcsolat, amely veszélyezteti a környezeti elem minőségét 
+   – gyenge, áttételes, vagy közvetett, amely csak részben járul hozzá az elem védelméhez 
++ – erős, közvetlen kapcsolat amely hozzájárul az elem védelméhez 

0  – bizonytalan, vagy nehezen értelmezhető  vagy nem létező kapcsolat  

 
 

3.4. A terv által feltárt környezeti konfliktusok értékelése, és a környezeti állapot várható 
alakulása abban az esetben, ha a felülvizsgálat javaslatai nem valósulnának meg 

 
A terv által feltárt környezeti konfliktusok körültekintő vizsgálatról tanúskodnak, és jól 
szolgálják azt a célt, hogy a megyei területrendezési terv felülvizsgálata és módosítása során 
célirányosan lehessen alkalmazni a területrendezés eszközkészletét.  Az eszközök a  

– a környezeti és természeti értékek megőrzésével, 
– a térszerkezet fejlesztésével, 
– a védőtávolságok és védőterületek következetes alkalmazásával, 
– a terület- és környezethasználat alakításával, 
– a közlekedési hálózat formálásával, valamint a  
– közmű infrastruktúra és a hulladékgazdálkodás fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal 

járulnak hozzá a megye környezeti állapotának javításához, a környezeti elemek 
veszélyeztetésének csökkentéséhez, közvetve pedig a lakosság egészségi állapotának 
javításához. Amennyiben a megvalósítás során meghozandó döntések és részletes tervek 
vezérelve az értékközpontúság, értékalapú megközelítés lesz, a terv hozzájárul a helyi 
közösségek, az egyének teljes értékű életéhez, illetve az élővilág és az ökoszisztémák 
fennmaradásához szükséges feltételek biztosításához. Ellenkező esetben a haszonelvű 
megközelítés e terv által meghatározott keretek között sem éri el a fentebb megfogalmazott 
célokat. 
 
Egyetértünk és megerősítjük a tervben alkalmazott integrált megközelítés szemléletét, amely 
a konfliktusok feltárásánál is megjelent, amely szerint a különböző környezeti elemek 
terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. A levegőbe, 
vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése ugyanis inkább a 
szennyezés egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, mintsem a 
környezet egészének védelmére. A területrendezési tervezés során más területeken is 
kiemelten fontosak az ágazati folyamatokat és politikákat átfogó megoldási javaslatok, ezért 
a konfliktuselemzést és megoldási javaslatokat a tervben is meghatározott 
problémakörönként rendeztük alpontokba. 
 
A megye környezeti problémáinak jelentős részét a közlekedésből származó 
környezetterhelés jelenti. A megyében elsőrendű levegőszennyező a közlekedés, amely az 
ülepedő és szálló por, a nitrogénoxidok, az illékony szerves vegyületek és a szénmonoxid 
esetében jelentősen terheli a közlekedés által leginkább érintett területeket, a főváros belső 
részeit és a megye fő közlekedési útvonalai mentén fekvő településeket. A levegő kén-dioxid 
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koncentrációjának alakulását leginkább az ipari tevékenység alakítja. A helyzet jelenleg nem 
kritikus, de beavatkozást igényel, mert beavatkozás nélkül már középtávon is további romlás 
várható.  
 
A közlekedési hálózatok környezetterhelése tovább fog nőni Pest megyében, mert új főutak 
építéséter, mellékúthálózat bővítésére is sor kerül. Új főutak Pest megyében: 

• Budapest (M0)-Nagykáta térsége-Jászberény-Újszász térsége (32.sz.főút) 
• Albertirsa (4.sz. főút)-Tápiószentmárton-Nagykáta-Jászfényszaru (32.sz. főút) 
• Szabadegyháza (62.sz. főút)-Adony- Ráckeve-Dabas-Újhartyán (M5) 

 
A közlekedésből eredő légszennyezés elsősorban az út menti területek levegőminőségének 
alakulásában meghatározó, ezért elkerülhetetlen fejlesztési, illetve rendezési feladat nagy 
forgalmú szakaszokon az érzékeny területeket elkerülő utak építése.  
 
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból is környezeti konfliktust okoz a közlekedés. A vasúti 
közlekedés okozta zaj- és rezgésterhelés csökkentését a meglévő vonalakon elsősorban nem 
területrendezési eszközökkel (pl. zajvédő fal építésével, korszerű szerelvények beállatásával) 
lehet megoldani, a közúti közlekedés vonatkozásában azonban elkerülő utak tervezésével és 
építésével javítani lehet a helyzeten.  
 
A terv nyolc településen irányoz elő elkerülő utat, amelyek építésének elmaradása esetén 
jelentősen nő az adott települések környezetterhelése. A települések és utak a következők: 

 5.sz. főút: Dabas, Örkény 

 311.sz. főút: Nagykáta, Cegléd 

 441. sz. főút: Cegléd, Nagykőrös 

 51.sz.főút: Kiskunlacháza, Dömsöd 
 
A Lórév térségébe (új főút) Duna-híd csökkentheti a meglévő Duna hidak terhelését. 
Építésének elmaradása esetén tovább nő a meglévő utak terhelése.  
 
Általában elmondható, hogy az infrastrukturális fejlesztés területén az utóbbi években 
jelentős beruházások történtek, azonban a szennyvíz, a hulladék gyűjtése, kezelése és 
hasznosítása a települések jelentős részén még mindig nincs megoldva, és az alternatív 
energiaforrások kihasználtsága is alacsony. A szennyvíz összegyűjtésével azonban még 
mindig nincs megoldva a tisztítás.  
További tehertétel az, hogy  

- a tisztítás nélkül a befogadóba jutó szennyvizek egy része parti kiömléssel jut be a 
Dunába és csak 5-10 km megtétele után keveredik el, továbbá, hogy  

- a Duna mintegy 57,3 km hosszú Ráckevei-Soroksári mellékága, – amelynek nagy része 
rekreációs övezet – a Ferencvárosi átemelő-telep csak mechanikailag tisztított 
szennyvizeivel terhelt Duna szakaszból indul ki és így közvetlenül szennyezett Duna 
vízzel pótlódik. 

 
Hulladékelhelyezés 
A települési szilárd hulladék mennyiségének növekedése a megye egészére jellemző. A 
hulladéktermelés volumene szoros összefüggésben áll a Régió, ezen belül is a Főváros 
gazdasági erejével (A Régióban termelődik meg a GDP mintegy 45,6%-a), mennyisége és 
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évről-évre 2-3 %-kal növekszik. A Régióban felülről jövő kezdeményezésre újabb regionális 
hulladéklerakók építését. kezdeményezték, azonban a megcélzott települések lakosai 
népszavazások keretében minden esetben elutasították a beruházást. A hulladék ügy 
megoldására a megelőzés, illetve a szelektív gyűjtés, újrahasznosítás, komposztálás adhat 
választ, azonban ehhez egy megfelelő betétdíj-rendszer, valamint a feldolgozó háttéripar 
kiépítése, érdekelté tevése szükséges. Különösen a települések környezetében jelentős 
probléma az illegális hulladék-elhelyezés. Az utóbbi években számos kísérlet történt az 
illegális lerakók felmérésére, de teljes körű feldolgozásuk szinte lehetetlen. A Pest Megye III. 
Környezetvédelmi Programja (2009-2013) készült települési vélemény kutatás alapján 
elmondható, hogy a megye településének lakói az illegális hulladéklerakókat tekintik a 
legfőbb környezeti problémának. 
 
Mezőgazdasági problémák 
A megye mezőgazdasággal kapcsolatos környezeti problémái elsősorban a talajvízszint 
süllyedése, a belvíz, a defláció (szél általi erózió), valamint a lakott területen belüli, üzemi 
állattartás. A terv megvalósulása hozzájárulhat a problémák csökkentéséhez vagy a 
folyamatok lassításához.  
 
Eltűnő zöldfelületek 
Adatok hiányában ugyan nehéz alátámasztani, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a Régióra, 
de különösen a megye területére a zöldmezős beruházások túlsúlya jellemző. Ez a 
lakóparkosítással együtt nagymérvű természetes zöld felület megszűnését eredményezi. 
 
Szegregáció 
A gazdasági-társadalmi átalakulás által felgyorsított szuburbanizációs folyamat egy 
többirányú szegregációt indított el az agglomeráció és Pest megye területén. Az 
agglomeráció területére való kiköltözés elsősorban a jobban kereső, vagyonosabb társadalmi 
csoportokra jellemző, az eddigiekben a városon belüli társadalmi elkülönülés most a város és 
a szuburbán területek között is jelentkezik. A jóléti szuburbanizáció mellett megjelent a 
lecsúszó társadalmi csoportok városból történő kiáramlása is. Az agglomeráció, illetve a 
növekvő telekárak miatt az azon kívül eső terület északi és észak-nyugati részein 
egyértelműen a jóléti kitelepülés tapasztalható, a déli délkeleti részeken, valamint a Régió 
agglomeráción kívül eső településein a szociális migráció negatív hatása egyre erősebben 
érezhető. 
 
A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai terve (2006) SWOT elemzése összegyűjtötte a térség 
fejlődését gátló gyengeségeket és veszélyeztető tényezőket. Számos tényező ezek közül máig 
fennmaradt gátolva a térség fejlődését.  

 Régió térszerkezete centralizált, az alközpontok egymás közötti kapcsolatai gyengék 
(például Főváros-Agglomeráció-Pest megye).  

 Területileg egyenlőtlen gazdasági fejlettség.  

 Közlekedési feltételek rosszak. 

 Közösségi közlekedés ár/érték aránya rossz, romló tendencia.  

 A megyei turisztikai kínálat gyengesége, szabadidős programkínálat fejletlensége, 
szálláskínálat kiegyensúlyozatlan.  

 Főváros elnéptelenedése, pest megyei ingázók száma nő.  

 Autós és teherforgalom növekedése. 
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 Hiányzik a szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozásához szükséges háttéripar. 

 Hiányzik a lakossági (helyi) komposztálás erősítése a Régió kertvárosi és vidéki 
területein. 

 A lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége évről-évre növekszik 

 Az ipari hulladékok feldolgozása nem megoldott. 

 A hulladékgyűjtő udvarok nyitvatartási rendje nem mindenütt igazodik a lakossági 
igényekhez.  

 Az illegális hulladéklerakók nagy száma, környezeti elemekre gyakorolt negatív 
hatásuk. 

 A talaj, mint környezeti erőforrás egyre csökkenő mértékben áll rendelkezésre. 

 Katonai és ipari létesítmények hátrahagyott szennyezései. 

 A Ráckeve-Soroksári Duna-ág szennyezett állapota.  

 Vízbázis-védelmi területek zsugorodnak. 

 Természeti területek szétaprózottak, ökológiai (biotóp) hálózat hiányzik 

 Agglomerációs települések egymással és Budapesttel történő összenövése.  

 Sok esetben a települések központjai elveszítették közösségi tér szerepüket. 

 A települések integritását megbontják a rajtuk áthaladó főutak.  

 Közterületek degradációja. 

 Panel lakótelepek romló állapota (azbeszt, fizikai állapot). 

 Szlömösödött nagyvárosi területek megléte.  

 A 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése nem szerepel az első NFT támogatási 
rendszerében. 

 Az ivóvíz szolgáltató vízbázis legtöbb esetben nem azon a területen található, ahol a 
fogyasztás történik, s ez érdektelenséget szül. 

 Gépkocsik száma folyamatosan növekszik. 

 Kárpótlásból fakadó elaprózódott tulajdonosi szerkezet. 

 A közlekedés által okozott környezetterhelés nagy.  

 Hálózatban történő gondolkodás hiánya a beruházások megvalósításánál, és új 
megoldások keresésének hiánya. 

 A mellékúthálózat és a haránt-irányú kapcsolatok nincsenek megfelelően kiépítve, a 
meglévők állapota jelentősen romlott. 

 A dunai kikötők állapota nem megfelelő, a gazdaságos szállítás feltételei nincsenek 
meg, a vízi személyszállítás töredékére esett vissza. 

 Éles különbség a megye és a főváros humán infrastruktúrája között. 

 Legkontrasztosabb Régió, a Régióban a fejlettségi szintek egyenlőtlenek. 
 

3.5. A terv céljainak megvalósulásával közvetve vagy közvetlenül környezeti szempontból 
negatív hatást kiváltó tényezők feltárása, különös tekintettel azokra a tervi elemekre, 
amelyek a természeti erőforrások igénybevételét vagy a környezetterhelés, vagy az emberi 
egészség károsodásának közvetlen előidézését jelentik. 

 
A tervmódosítás legjelentősebb potenciális negatív környezeti hatását, környezeti terhelését 
a tervezett gyorsforgalmi és elkerülő útfejlesztések jelentik. A tervezett települést elkerülő 
gyorsforgalmi utak javítják ugyan Pest megye számos településének levegőminőségi adatát, 
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de a mérleg másik serpenyőjét az új nyomvonal kijelölések, a természetvédelmi vagy Natura 
2000 védett területek károsítását jelenti. 
 
Természetvédelmi szempontból frekventált területet érintő út és vasútfejlesztések: 

• A 311. számú főút Farmos település kikerülő szakasza országos jelentőségű védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózat övezetét érinti. 
(A meglévő vasút mellett tervezett nyomvonal egy szakasza már megvalósult a 
megyei tervben is ábrázolt nyomvonalon.) 

• Nagykáta — Tápiószentmárton között. tervezett új főút országos jelentőségű védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózat övezetét érinti. Az 
út nyomvonalvezetésének kismértékű változtatásával  ökológiai hálózat 
elkerülhető. A nyomvonal változtatás folyamatban van. 

• Cegléd Várost keletről elkerülő út, mint új főút Natura 2000 területet, ökológiai 
hálózat övezetét érinti. A nyomvonalat a város korábban hatályos terve is 
tartalmazta. Nincsen mód a változtatásra, az ÉNy-DK-i irányú ökológiai folyosó 
metszése a legkisebb veszteséggel valósul meg, de a teljes elkerülés nem érhető 
el. 

• Bugyi települést elkerülő út Natura 2000 területet érint. A korábbi DK-i 
nyomvonalszakasz törlésre került, így az érintettség csak egy a Ny-i rész 510 m-es 
szakaszán áll fenn. További nyomvonal korrekcióval nincs lehetőség a Natura 
2000 területek elkerülésére. 

 Dömsöd települést elkerülő út Natura 2000 területet, ökológiai hálózat övezetét 
érinti. (Az út nyomvonala a hatályos településrendezési tervben is így szerepel.) 

 Nagysebességű vasútvonal tervezett Natura 2000 területen keresztül Cegléd 
településen, valamint az ökológiai hálózat övezetén keresztül Vasad, Csévharaszt, 
Nyáregyháza, Abony és Mikebuda településeken. (A nyomvonal nem módosítható, 
ezért csak műszaki megoldások alkalmazására van lehetőség amelyekkel a káros 
hatások minimalizálhatók.) 

 
Elektromos hálózat fejlesztések negatív hatásai 
Az új 400 kV-os tervezett átviteli hálózat távvezeték, Kakucs településen ex lege védett lápot, 
Dabason országos jelentőségű védett természeti területet, Kakucs, Dabas és Áporka 
településen Natura 2000 területet, valamint a felsorolt települések mellett Dánszentmiklós 
és Pusztavacs településeken országos ökológiai hálózat övezetéhez tartozó területeket érint. 
 
Megyei területfelhasználási kategóriák lehatárolásával kapcsolatos negatív hatások 
települési összesítésben a Nemzeti Park Igazgatóság adatai alapján.  
 
A megyei terv a hatályos településrendezési tervek feldolgozásával készült. A 
településrendezési tervek egy része még a  Natura 2000 jogszabály 2004-es kihirdetése előtt 
készült, került jóváhagyásra, míg más esetekben a Natura 2000 területek kihirdetést 
követően készültek a településrendezési tervek.  Utóbbi esetben a  DINP már a Natura2000 
területek ismeretében adott szakhatósági véleményt, amelyek figyelembe vételével a 
települési tervek elfogadásra kerültek.  A területrendezési terv és az ahhoz kapcsolódó 
környezeti vizsgálat ismezeket a konfliktusos területeket, de  lehetőségeinél fogva nem tudja 
orvosolni a településrendezés keretében keletkezett korábbi problémákat.  
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Szokolya 
A belterület és Börzsönyliget (Kismaros) között jelölt hagyományos vidéki települési térség a 
hatályos településszerkezeti terven (többször módosított 7/2002. (VII. 15.) Kt. határozat) 
beépítésre szánt terület (üdülőterület). 
 
Kóspallag 
A belterület északi részén, a szokolyai határnál a hatályos településszerkezeti terv (51/2004. 
(VIII. 24.) Kt. határozat) szerint kertes mezőgazdasági terület, nem pedig a Szerkezeti Terv 
szerint jelölt, hagyományos vidéki települési térséghez tartozó beépítésre szánt terület. 
 
Kosd  
Natura 2000 területen települési térség került kijelölésre. A Község hatályos 
településszerkezeti terve (133/2006. (VII. 27.) Kt. határozat) szerint a 0542 hrsz-ú ingatlan 
beépítésre nem szánt terület, erdőterület. 
 
Csővár 
A csővári vár alatt, a régi kőbánya és a belterület között települési térség került kijelölésre 
Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat magterületén. A településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során megküldött egyeztetési tervdokumentációban a terület erdő 
területfelhasználási egységként lehatárolt. 
 
Püspökhatvan  
A belterület keleti részén, a 0163/6 hrsz-ú ingatlan települési térségként került lehatárolásra 
Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetében. A 
településrendezési eszközök véleményezési eljárása során 2004. évben megküldött 
egyeztetési tervdokumentációban a terület mezőgazdasági és erdőterületként szerepelt. 
 
Vácduka  
A Gombás-patak és mellékágának összefolyásánál, a patakoktól északra települési térség 
került kijelölésre az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetében. A hatályos 
településszerkezeti terv (75/2010. (IX. 15.) Kt. határozat) szerint a terület erdő és 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységű. 
 
Vácegres  
A belterület nyugati részén, a temető körül települési térség került kijelölésre az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó övezetében.  
 
Tápiószecső 
A település nyugati részén, a Felső-Tápió-pataktól délre lévő területen az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó övezetében települési térség került kijelölésre. A hatályos 
településszerkezeti terv (148/2010. (IX. 29.) Kt. határozat) szerint az ökológiai hálózat 
övezetében lévő terület mezőgazdasági terület területfelhasználási egységben van. 
 
Bugyi  
A belterület déli részén, a Kunpeszérre és Dabasra vezető utak közötti területrészen 
települési térség került kijelölésre Natura 2000 területen, ex lege védett lápon és az 
ökológiai hálózat övezetében. A hatályos településszerkezeti terv (229/2009. (XI. 19.) Kt. 
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határozat) szerint ezen területek beépítésre nem szánt területek, korlátozott használatú 
mezőgazdasági területek. 
 
Szigetbecse  
A belterület északi részén az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozó terület 
települési térségként került lehatárolásra. A hatályos településszerkezeti terv (3/2005. (IV. 
18.) Kt. határozat) szerint a terület erdő területfelhasználási egységben található. 
 
Szigetújfalu 
A település északi részén, a szigetbecsei határnál ökológiai hálózat övezetében települési 
térség került kijelölésre. A hatályos településszerkezeti terven (74/2005. (VIII. 24.) Kt. 
határozat) a terület erdő területfelhasználási egységben található. 
 
 

3.6. A terv főbb céljainak megvalósulása esetén várható közvetlen vagy közvetett  hatások 
előrejelzése (különös tekintettel a környezeti elemekre /földre, levegőre,  vízre, élővilágra, 
épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti  örökségre/, a környezeti 
elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen  a tájra, településre, klímára, 
természeti (ökológiai) rendszerre, Natura2000  területekre, a biodiverzitásra, valamint az 
emberek egészségi állapotára, társadalmi, gazdasági változásokra) 

 
A várható környezeti hatásokat és hatótényezőket a TrT II. kötetet 3.1.1. fejezet 
„területrendezési terv tervezett változtatásai” munkarész alapján foglaljuk össze. A tervezett 
változtatásokat az alábbi hármas csoportosításban vizsgáltuk: 

 A megyei szerkezeti terv területfelhasználását érintő változtatások 

 A térségi szerkezeti tervet érintő - az infrastruktúra hálózattal összefüggő – 
változtatások 

 A megyei övezeti tervet érintő változtatások 
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Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

 
A megyei terv felülvizsgálata 
és módosításának 
előkészítése során - a 
hatályos településszerkezeti 
tervek tartalmának 
feldolgozásával - elkészült a 
területfelhasználás jogi 
állapotát, ezen belül a 
települési területek 
kiterjedését rögzítő vizsgálat, 
amely a módosítás kiinduló 
alapját képezi. 
 

 
Az alkalmazott megoldás 
biztosítja, hogy a települési 
térség további bővítése során 
következetesen lehessen 
alkalmazni azokat a térségi 
övezeteket, amelyek a terület-
felhasználást befolyásolják, 
korlátozzák.  
 
(E korlátozások a jóváhagyott 
településszerkezeti tervekben 
beépítésre szánt és jogszerűen 
kijelölt területeket nem érintik.) 
 

 
A tervezés során választott 
megoldás jogbiztonságot 
biztosít, azt, hogy a települési 
önkormányzatok által az 
önkormányzati és az épített 
környezet alakításáról szóló 
törvényekben biztosított 
döntések beépültek a megyei 
szerkezeti terv alapját képező 
területfelhasználási 
adatbázisba, tehát a tervezés 
során e döntésekben 
meghatározottakhoz képest 
terület-felhasználási 
visszasorolásokra nem kerül 
sor. 
 

 
Natura 2000 területekre 
vonatkozóan értékelhetővé 
válik a helyzet, amely 
eredményeképpen a 
települések és térségek 
szintjén orientálhatók a 
beépítésre szánt területek 
kijelölési folyamatai. 

 
A települések kiterjedése 
befolyásolhatja a vizek állapotára 
gyakorolt hatások nagyságát, 
kiterjedését. Az aktuális állapot 
rögzítése elősegítheti a 
megfelelő orientációt a további 
beépítések takarékos 
megvalósítása és a vizekre 
gyakorolt hatások minimalizálása 
tekintetében. 

A megyei szerkezeti tervben 
tervezett területfelhasználás 
meghatározása során új elem 
– a „vegyes” területfel-
használási kategória – is 
alkalmazásra került az OTrT-
ben adott felhatalmazás 
szerint, a megyei 
sajátosságok 
figyelembevételével. 

A „vegyes” kategória 
alkalmazásával némileg 
csökkent az erdőgazdasági 
térség kiterjedése az OTrT-ben 
tervezetthez képest, de 
növekedett a mozaikos 
tájhasználatot lehetővé tevő 
vegyes - mező és 
erdőgazdasági - területek 
tervezésének lehetősége. 

A „vegyes” terület-
felhasználási kategória 
alkalmazása az érintett 
települési önkormányzatok 
számára lényegesen nagyobb 
mozgásteret biztosít a 
külterület terület-felhasználás 
tervezéséhez. 

Vegyes területfelhasználási 
térségek elsősorban a Körösök 
völgyében kerültek 
lehatárolásra a 
területi sajátosságok 
figyelembe vételével.  
Vizsgálni kell a Natura 2000 
területek érintettségét. 

 

 
Az erdőgazdálkodási térség 
tervezett kiterjedése a 
hatályos megyei tervben 
tervezetthez képest nő 

 
Az erdőterületek növelésének 
egyértelműen kedvezőek a 
környezeti hatásai, ha az 
erdősítés nem a legjobb 

 
A növekedés az erdőgazdasági 
hasznosításra való elsősorban 
alkalmas területeken tervezett, 
a másodsorban alkalmas 

 
A potenciális erdőtelepítési 
területből – ritka 
gyeptársulásaik megőrzése 
érdekében – ki kell zárni a 

 
Az erdősítés, amennyiben 
megfelelő szerkezetű erdők és 
nem faültetvények kialakítására 
kerül sor a felszínalatti vizek 



 Pest megye Területrendezési Terv módosítás – Környezeti Értékelés és Natura 2000 hatásbecslés 

 

50 
 

Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

azáltal, hogy az elsődlegesen 
erdősítésre alkalmas 
területek is távlati 
erdőgazdasági térségként 
kerültek meghatározásra és 
lehatárolásra. 

minőségű termőterületek 
rovására történik. 
 
 

területeken javasolt.  
Ennek következtében a 
település-szerkezeti tervekben 
tervezendő erdők kiterjedése – 
ezzel együtt a megye 
erdősültsége – tovább fog nőni 
elsősorban a mezőgazdasági 
művelésre kevésbé alkalmas 
területeken, amely egyaránt 
kedvező a táji potenciáloknak 
megfelelő tájhasználat 
kialakítása, másrészt a 
turizmus- idegenforgalom 
fejlesztése szempontjából.  
 
Az erdősültség további 
növelése csökkenti a 
mezőgazdaságilag felhagyott 
parlag területek arányát, ezzel 
az érintett térségek fejlődését, 
ott az életminőség környezeti 
feltételeinek javulását. 
 

természetvédelmi oltalom alatt 
álló gyepterületeket, továbbá a 
természetes - és 
természetközeli állapotú, 
természeti területnek minősülő 
gyepterületeket, valamint a 
NATURA 2000 hálózatba 
kijelölt természetes 
élőhelyeket. Az erdőtelepítésre 
javasolt területek későbbi 
természetvédelmi oltalom alá 
kerülése esetén minden 
művelési ág változáshoz a 
természetvédelmi hatóság 
engedélye is szükséges. 
 
Az erdőgazdálkodási térség 
NATURA 2000 madárvédelmi 
és természet-megőrzési 
területein az erdőgazdálkodást 
a táj- természetvédelemi 
szempontok 
figyelembevételével, az 
ökológiai érdekek 
érvényesítésével kell folytatni. 

védelmét és a vízmegtartást is 
elősegíthetik, valamint a felszíni 
vizek közelében védő zónát 
alkothatnak, amellyel szintén 
védik a vizek minőségét. 

 
Az OTrT-ben módosítása 
során megváltozott 
területfelhasználási 
kategóriák alkalmazása 
keretében egységes 
mezőgazdasági térség került 
meghatározásra és 

 
Környezeti szempontból nem 
értékelhető a változtatás 
hatása, ugyanis a területekre 
vonatkozó minden más 
szabályozási feltétel 
változatlanul teljesül. 

 
Mivel megyei szinten nem 
fűződnek direkt érdekek a 
területhasználat 
meghatározásához, a gyűjtő-
kategória alkalmazása nem jár 
kedvezőtlen hatással a térség 
társadalmára.  

 
Több helyen is érinti a Natura 
2000 hálózat területeit a 
kategória. A nem megfelelően 
körültekintő és hatásbecslésen 
alapuló területfelhasználás 
veszélyeztetheti a kijelölési és 
védelmi célokat. Másrészt 

 
A kategória több helyen is érint 
vízgazdálkodási problémákkal 
küzdő területeket. A nem 
megfelelően körültekintő és 
vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
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Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

lehatárolásra a megyei 
tervben, ezzel megszűnt a 
kül- és belterjes minősítéssel 
összefüggő művelési ág 
(gyep, legelő, ültetvény 
terület) megkülönböztetése. 
 
 

 
A megyei terv alkalmazott 
övezetei a megyei szerkezeti 
terven kijelölt mezőgazdasági 
térségen belül akár a szántó 
művelésre való elsődleges, 
vagy másodlagos alkalmasság 
vonatkozásában, akár az 
erdősítésre való elsődleges, 
vagy másodlagos alkalmasság 
megjelölésével, akár az 
ökológiai hálózathoz való 
tartozás meghatározásával 
kellő információt szolgáltatnak 
az egyes területek 
településrendezési tervben 
történő meghatározásához. 
 

pedig elősegítheti a Natura 
2000 fenntartási tervekhez 
való igazódást, azaz a védelmi 
célokhoz is igazodó 
gazdálkodás, 
területfelhasználás valósítható 
meg megfelelő tervezéssel és 
gazdálkodói szemlélettel. 

állapotát. 
 

 
A megyei szerkezeti terv és a 
megyei területrendezési 
szabályozás a korábbinál 
takarékosabb terület-
felhasználásra ösztönöz 
azzal, hogy – új övezetek 
alkalmazásával - korlátozza a 
mező és erdőgazdasági 
térségben az újabb 
beépítésre szánt területek 
kijelölését. 
 

 
Környezeti szempontból 
kiemelkedő fontosságú az új – 
beépítésre szánt - területek 
kijelölésének és 
igénybevételének lassítása. A 
megoldás hozzájárul a térség 
egésze hosszú távú 
fenntarthatóságának 
biztosításához.  
 

 
A hatályos településszerkezeti 
tervekben megfogalmazott 
területfelhasználás (amely a 
településenként külön–külön 
megfogalmazott és elfogadott 
településfejlesztési koncepciók 
célkitűzései 
figyelembevételével került 
megfogalmazásra és 
elfogadásra) megjeleníti a 
megyei települések által 
elfogadott fejlesztési irányokat 
és rögzíti az ezek 
megvalósításához szükséges 

 
Alapvetően pozitív hatású a 
takarékosabb 
területfelhasználásra 
ösztönzés. Több helyen is érinti 
a Natura 2000 hálózat 
területeit. A nem megfelelően 
körültekintő és hatásbecslésen 
alapuló területfelhasználás 
veszélyeztetheti a kijelölési és 
védelmi célokat. Másrészt 
pedig elősegítheti a Natura 
2000 fenntartási tervekhez 
való igazódást a nagyobb 
mozgástér kihasználásával, 

 
Alapvetően pozitív hatású a 
takarékosabb 
területfelhasználásra ösztönzés. 
Több helyen is érint 
vízgazdálkodási problémákkal 
küzdő területeket. A nem 
megfelelően körültekintő és 
vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
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Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

területeket. A kijelölt területek 
e szerint elegendőek és 
alkalmasak a tervezett funkciók 
megvalósítására. 
 
Amennyiben a megyei terv 
hatálya időszakában ma még 
nem ismert új funkció számára 
válik szükségessé olyan új 
területi kijelölés, amelynek 
nagyságrendje meghaladja a 
területrendezési szabályokban 
megengedett mértéket, úgy 
lehetőség van annak 
területrendezési eljárásban 
történő beillesztésére.  
 
Így az indokolt helyi fejlesztési 
célok megvalósítása – már 
amennyiben nem sértenek táj- 
természetvédelmi- földvédelmi 
érdeket – megvalósíthatóvá 
válik. 

azaz a védelmi célokhoz is 
igazodó gazdálkodás, 
területfelhasználás valósítható 
meg. 

elérését kell elősegíteni. 

 
A területhasználat 
koordinálását segítik azok (az 
OTrT-vel összhangban 
kijelölt) övezetek, amelyek a 
beépítésre szánt területek 
kiterjesztését korlátozzák. 
 
A megyei szerkezeti tervhez 
kapcsolódó alátámasztó 

 
Az új területek kijelölésének – 
térségi övezetek 
meghatározásával történő - 
erőteljes korlátozása biztosítja, 
hogy új területek kijelölésére 
és igénybevételére csak ott 
kerülhessen sor, ahol az nem 
sért természetvédelmi-, 
talajvédelmi-, erdővédelmi 

 
Az OTrT-ben is érvényesített 
össztársadalmi érdek fűződik 
az országos és térségi 
jelentőségű – a térség hosszú 
távú potenciáljait is 
meghatározó táji-, természeti 
értékek és területek 
megőrzéséhez. 
 

 
Alapvetően pozitív hatású. 
Több helyen is érinti a Natura 
2000 hálózat területeit. A nem 
megfelelően körültekintő és 
hatásbecslésen alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a kijelölési és 
védelmi célokat. Másrészt 
pedig elősegítheti a Natura 

 
Alapvetően pozitív hatású. Több 
helyen is érint vízgazdálkodási 
problémákkal küzdő területeket. 
A nem megfelelően körültekintő 
és vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
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Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

munkarészek megjelenítik a 
területhasználatot korlátozó 
övezetek területi 
kiterjedését, ezzel 
kirajzolódik az a korlátozott 
mozgástér, amelyen belül a 
települések a törvény által 
lehetővé tett bővítési 
lehetőségükkel élhetnek. 

érdekeket. A korlátozással nem érintett 
területek megjelenítésével a 
terv elősegíti, hogy a 
települések már fejlesztési 
célkitűzéseik és irányaik 
meghatározásánál figyelembe 
tudják venni a térségi 
jelentőségű és értékű 
területeket.  

2000 fenntartási tervekhez 
való igazódást a nagyobb 
mozgástér kihasználásával, 
azaz a védelmi célokhoz is 
igazodó gazdálkodás, 
területfelhasználás valósítható 
meg. 

felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
elérését kell elősegíteni. 

 
Jelen tervezési eljárás 
keretében készült módosított 
térségi szerkezeti tervhez egy 
olyan településsoros - és 
valamennyi 
területfelhasználási 
kategória területét 
meghatározó, a 
tervmódosítás mellékletét 
képező - területi mérleg 
készül, amely lehetővé teszi 
az önkormányzatok által 
készítendő 
településszerkezeti 
tervekben tervezett 
eltérések (változtatások) %-
os megfelelőségének 
ellenőrzését.  
 

 
A területi mérleg, illetve a 
területi változás 
számszerűsíthető 
monitoringozása 
lehetőségének biztosítása 
kedvező környezeti 
szempontból, hiszen hiteles és 
összehasonlítható 
információval szolgál a 
környezet és természetvédelmi 
hatóságok, illetve az ebben 
érdekelt társadalmi 
szervezetek számára  
 

 
A terület- és 
településfejlesztésért és 
rendezésért felelős tárca által 
megjelenített érdekek 
fűződnek a területfelhasználási 
szabályok betartásához és 
ellenőrzéséhez. Ezt segíti elő, 
hogy a tervmódosítás során a 
területi mérleg is kidolgozásra 
és elfogadásra kerül, amely 
kiindulási alapjává, illetve 
mérőszámává válik az azt 
követő változtatásoknak. 
 

 
Pozitív hatású a nyomon 
követés lehetőségének 
biztosítása. 

 
Pozitív hatású a nyomon 
követhetőség és az értékelési 
feltételek javítása. 

 
A térségi területfelhasználási 
kategóriák, valamint a 
megyei övezetek ajánlásai 

 
A kiegészítések többsége a 
fenntarthatósági 
követelmények teljesülését 

 
A kiegészítések kedvező 
hatásúak az egyes térségek 
fenntartható fejlesztése 

 
Áttekintve és értékelve az 
ajánlásokat, amelyek rendkívül 
átfogó és jó környezeti, 

 
Áttekintve és értékelve az 
ajánlásokat, amelyek rendkívül 
átfogó és jó környezeti, 
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Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

számos új elemmel 
egészülnek ki a 
tervelőzményből a továbbra 
is aktuális ajánlások 
változatlanul hagyása, vagy 
aktualizálása mellett. A 
térségi területfelhasználásra 
és az övezetekre vonatkozó 
ajánlások kiegészítése a 
magyarországi megyei 
területrendezési tervezés fő 
tapasztalatai és eredményei 
felhasználásával történt. 
 

segíti ajánlásként és nem 
kötelező szabályként. (Utóbbit 
a megyei tervek tartalmi 
követelményei nem teszik 
lehetővé.) 

feltételei differenciált 
meghatározásához, amelyhez 
össztársadalmi és térségi 
érdekek egyaránt fűződnek. 

társadalmi értékorientációt 
tükröznek, ugyanakkor a 
Natura 2000 hatásbecslés 
általában hiányzik az ajánlások 
közül, holott minden esetben 
kötelező vizsgálni, hogy 
szükséges-e az elkészítése. 

társadalmi értékorientációt 
tükröznek, ugyanakkor a VKI és a 
vízgyűjtő gazdálkodási tervek 
figyelembevételére való 
figyelemfelhívás hiányzik, bár 
számos elem megjelenik az 
ajánlások között, amely a vizek jó 
állapotának megőrzését vagy 
elérését hivatott elősegíteni, pl. 
védőövezetek, stb. 

 
A Főváros körüli térségben 
legjelentősebb változás, hogy 
kirajzolódik egy új – haránt 
irányú elemeket és a gyűrű 
irányú elemeket egyesítő – 
hálózati elem.  

 
Környezeti szempontból 
kedvezőnek tekinthető a 
haránt és gyűrű irányú 
elemeket magbába foglaló új 
közlekedési rendszer.  
 

 
A gyűrűs és haránt irányú 
rendszer a gyorsabb eljutást a 
közérzeti és gyakorlati 
időmérleg javulását is 
eredményezheti a lakosságnál. 
 

 
Az előírások megtartásával és 
hatásbecslés készítésével 
várhatóan mérsékelhetők a 
negatív hatások. A részletes 
tervekben fontos lenne a 
Natura 2000 fenntartási 
tervekkel összehangoltan 
kompenzációs terültek 
kijelölése, amennyiben erre 
van lehetőség, illetve a terület 
jellege lehetővé teszi. 

 
A konkrét nyomvonalak 
ismeretében vizsgálni kell a 
hatásokat. 

 
Pest megye D-i részét érintő 
jelentős változás a Fejér 
megye irányából kelet felé, a 
Csepel szigeten  tervezett új 
főúti híd. A híd 
megépítésének 

 
Környezeti szempontból 
kedvezőnek tekinthető az új 
közúti híd megépülése, 
amelynek segítéségével 
csökkenthető a Dél-Pest 
terhelése. 

 
A közúti híd megépülése 
lehetővé teszi a gyorsabb 
eljutást és a gyakorlati 
időmérleg javulását. A 
gyorsabb közlekedés a 
környezetterhelés csökkenését 

 
Vizsgálni kell a konkrét 
nyomvonalvezetést. A 
Natura2000 hatásbecslési 
dokumentáció 
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eredményeképpen 
megváltozik, felértékelődik a 
szigeti gerincút jelentősége. 

 is magával hozza. 

Az M4 autópálya 
nyomvonala véglegesítésre 
került a területrendezési 
tervben. A nyomvonal 
részben a jelenlegi 4-es sz. 
főút négysávúsításával, 
részben pedig a települési 
területeket elkerülve , 
azoktól északra tervezett.  
 

A szerkezeti változtatások 
környezeti szempontból 
kedvező hatásúak, amennyiben  
tehermentesítik a meglévő 
hálózatot. 

A pontosított nyomvonalak 
által itt is kiszámíthatóbbá válik 
az egyes települések 
fejlesztéssel való érintettsége. 
Javulnak az ágazati szintű 
továbbtervezés feltételei. 

 Ha nem érint Natura2000 
területeket akkor e nincs 
kedvezőtlen hatás.  

A nem megfelelően körültekintő 
és vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
elérését kell elősegíteni. 

 
Jelentős új szerkezeti elem a 
Tápió vidék magasabb 
színvonalú elérhetőségét és 
jobb feltárását szolgáló főút, 
amely a 31 sz. főúttól 
északra, a településeket 
elkerülve tervezett. 

A szerkezeti változtatások 
környezeti szempontból 
kedvező hatásúak, amennyiben  
tehermentesítik a meglévő 
hálózatot. 

A pontosított nyomvonalak 
által itt is kiszámíthatóbbá válik 
az egyes települések 
fejlesztéssel való érintettsége. 
Javulnak az ágazati szintű 
továbbtervezés feltételei. 
Az új főút megépítésével javul 
a térség elérhetősége.  

 
Ha nem érint Natura2000 
területeket, akkor nincs 
kedvezőtlen hatás.  

 
 A nem megfelelően körültekintő 
és vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
elérését kell elősegíteni. 

 
Legjelentősebb tervezett 
szerkezeti elem a kelet-
nyugati irányú országos 
forgalmat levezető M8 
autópálya megyei szakasza. 

A változtatások környezeti 
szempontból kedvező 
hatásúak. Az új kelet-nyugati 
irányú hálózati elem 
tehermentesíti az 
agglomerációt.  

Az M8-as autópálya megyei 
szakaszának megépítésével 
javul a térség elérhetősége.  

 
Ha nem érint Natura2000 
területeket, akkor nincs 
kedvezőtlen hatás.. A területek 
konkrét érintettségét a Natura 
2000 hatástanulmányban kell 
megvizsgálni. 

 
Több helyen is érint 
vízgazdálkodási problémákkal 
küzdő területeket. A nem 
megfelelően körültekintő és 
vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
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felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
elérését kell elősegíteni. 

 
Új övezetként kerül 
lehatárolásra az 
„erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete” a 
rendelettel 
jóváhagyásra kerülő 
munkarészek között és „az 
erdőtelepítésre 
másodlagosan alkalmas 
terület 
övezete”. 

 
Az új övezetek alkalmazásának 
környezeti hatása pozitív 
egyrészt azért, 
o mert elősegítik az 

erdőterületek bővítését 
ebben a megyében, ahol 
ennek kiemelkedő 
jelentősége van a táji-, 
üdülési potenciál 
alakulásában 

o másrészt, mert a 
lehatároláshoz kapcsolódó 
övezeti szabály korlátozza 
a beépítésre szánt terület 
kijelölésének lehetőségét, 
ezzel – a legjobb minőségű 
szántóterületek 
védelmének mintájára – az 
erdőtelepítésre leginkább 
alkalmas területeket is 
védi a más célú 
felhasználástól, ezzel 
közvetve hozzájárul a 
takarékos területhasználat 
célkitűzései 
érvényesítéséhez is. 

 
Hosszú távú társadalmi 
érdekek fűződnek a területek 
racionális használatához, a táji 
és a turisztikai potenciálok 
növeléséhez, a biológiai 
aktivitásérték emeléséhez. 
 
Az erdőtelepítésre való 
alkalmasság új elemként 
jelenik meg fenti társadalmi 
érdekek érvényesítése, a 
racionális területhasználati 
módok és rendszerek 
kialakítása érdekében. A 
megyei tervben is alkalmazott 
új övezetek ebben a 
vonatkozásban is pozitív 
hozzájárulást jelentenek ahhoz, 
hogy a településrendezési 
tervekben a külterületek 
területfelhasználási kategóriáit 
a hosszú távú célok és a 
területi potenciálok együttes 
figyelembevételével lehessen 
meghatározni. 
 
A kapcsolódó - a 
területhasználat módjára 
vonatkozó - ajánlások itt is 

 
Alapvetően pozitív hatású. 
Több helyen is érinti a Natura 
2000 hálózat területeit. A nem 
megfelelően körültekintő és 
hatásbecslésen alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a kijelölési és 
védelmi célokat. Másrészt 
pedig elősegítheti a Natura 
2000 fenntartási tervekhez 
való igazódást a nagyobb 
mozgástér kihasználásával, 
azaz a védelmi célokhoz is 
igazodó gazdálkodás, 
területfelhasználás valósítható 
meg. 

 
Alapvetően pozitív hatású. Több 
helyen is érint vízgazdálkodási 
problémákkal küzdő területeket. 
A nem megfelelően körültekintő 
és vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
elérését kell elősegíteni. 
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hozzájárulnak a 
területhasználatok területi 
potenciálokkal összhangban 
történő alakításához. 
 

 
Új övezetként kerül 
lehatárolásra a „kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterület” övezete az 
MGSzH adatszolgáltatása 
figyelembe vételével. 

 
A „kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület”– mint a 
szántóterület – lehatárolása és 
a hozzá kapcsolódó szigorú 
szabály alkalmazása – amely 
csak kivételesen indokolt 
esetben, területrendezési 
hatósági eljárás lefolytatása 
esetén teszi lehetővé e 
területeken új beépítésre szánt 
terület kijelölését és a 
bányanyitást is korlátozza – 
környezeti és tájvédelmi 
szempontból egyaránt kedvező 
hatású  
 

 
Az erdők - és azokon belül is a 
kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek – megőrzéséhez 
társadalmi érdekek fűződnek, 
mert többnyire ezek azok az 
erdőterületek, ahol a területi 
potenciáloknak megfelelő, 
honos állományok alakultak ki. 
 

 
Több helyen is érinti a Natura 
2000 hálózat területeit. A nem 
megfelelően körültekintő és 
hatásbecslésen alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a kijelölési és 
védelmi célokat. Másrészt 
pedig elősegítheti a Natura 
2000 fenntartási tervekhez 
való igazódást a nagyobb 
mozgástér kihasználásával, 
azaz a védelmi célokhoz is 
igazodó gazdálkodás, 
területfelhasználás valósítható 
meg. 

 
Több helyen is érint 
vízgazdálkodási problémákkal 
küzdő területeket. A nem 
megfelelően körültekintő és 
vizsgálatokon alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a vizek 
állapotát. 
A területfelhasználás során a 
felszíni, felszínalatti vizek jó 
állapotának megtartását vagy 
elérését kell elősegíteni. 

 
A térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 
övezete (az OTrT-vel 
megegyező módszertan 
alkalmazásával kerül 
kidolgozásra) 
A megyei terv módosítása 
során az OTrT-ben 
közigazgatási határosan 
meghatározott országos 

 
A tájképvédelem 
szempontjainak érvényesítése 
a területrendezési és a 
településrendezési 
tervezésben táji-, környezeti 
szempontból egyértelműen 
kedvező hatású. 
 
A szabályozás, amely a 
léptéknek megfelelő 

 
Azok a szabályok, amelyek a 
hatékony tájképvédelmet 
biztosítanák – tájvédelmi 
törvény hiányában – még csak 
formálódnak a 
területrendezési-, 
településrendezési eszközök 
részeként. 
 
 

 
Kedvező hatású. 

 
Kedvező hatású. 



 Pest megye Területrendezési Terv módosítás – Környezeti Értékelés és Natura 2000 hatásbecslés 

 

58 
 

Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

tájképvédelmi területek 
pontosításra és a térségi 
tájképvédelmi területekkel 
kiegészítésre kerültek. 
 

részletezettséggel jelöli ki - a 
közigazgatási határosan 
rögzített érintettségen belül - a 
tájképvédelem fő célterületeit, 
a hatékony védelem 
eszközrendszerét a 
településrendezési tervezési 
eljárásokhoz kapcsolja olyan – 
a tájképi értékek 
fennmaradását biztosítani 
hivatott - eszközök 
alkalmazásával, mint az 
építmények tájba illesztését 
bizonyító látványterv.  

 
Új övezetként lehatárolásra 
kerülnek a „történeti 
települési területek” a KÖH 
adatszolgáltatásában 
megadott településkört 
érintően területi 
lehatárolásokkal. 
 

 
Környezeti szempontból ez a 
lehatárolás is pozitív hatású, 
mert felhívja a figyelmet a 
történeti belvárosok és 
településközpontok 
megkülönböztetett 
kezelésének és az 
örökségvédelem szempontjait 
is érvényesítő továbbtervezés 
szükségességére, illetve kijelöli 
a továbbtervezés, a speciális 
szabályozás célterületeit, ezzel 
lehetőséget ad a fejlesztési és 
rendezési tervezés 
eszközkészletének 
összekapcsolására. 
 

 
A történeti települési területek 
meghatározásához a térségi 
érdekeken túl helyi érdekek is 
fűződnek. A közigazgatási 
határos lehatárolást kiegészítő 
– a konkrét területet a lépték 
adta pontossággal megjelölő – 
ábrázolás elősegíti annak 
településrendezési tervben 
történő pontosítását. Ezzel a 
kiegészítéssel válik ez a 
lehatárolás – az OTrT-ben 
rögzítetthez képest 
továbblépésnek - társadalmi 
szempontból pedig pozitív 
hatásúnak. 
 

 
Nincs hatása a Natura 2000 
területekre 

 
Nincs hatása a vizek állapotára. 
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Lehatárolásra kerül a 
„rendszeresen belvíz járta 
terület” övezete a VKKI 
adatszolgáltatása 
felhasználásával. 

A „rendszeresen belvíz járta 
terület” övezet lehatárolás 
környezeti szempontból is 
pozitív hatású. A lehatárolások 
elősegítik a településfejlesztési 
koncepciók és 
településszerkezeti tervek 
készítésénél a veszély 
megelőzés szempontjainak 
érvényesítését. 

A „rendszeresen belvíz járta 
terület” övezet lehatárolás 
társadalmi szempontból is 
hasznos, mert tájékoztat 
azokról a veszélyekről és 
kockázatokról, amelyek ezeken 
a területeken a belvizekkel 
együtt járnak.  

A Natura 2000 területekre 
alapvetően pozitív hatású. Az 
időszakos vízborítás kedvezően 
hat a vizes élőhelyek 
kialakulására.  

Kedvező hatású.  

 
Új övezetként lehatárolásra 
kerül a „nagyvízi meder” 
övezete a VKKI 
adatszolgáltatása 
felhasználásával. 

 
A nagyvízi meder lehatárolás 
környezeti hatása is pozitív, 
mert indirekt módon 
megteremti a „teret a 
folyónak” EU-s irányelv 
érvényesítésének lehetőségét. 
 
 

 
Annak a szabálynak 
érvényesítéséhez, amely 
ezeken a területeken 
megakadályozza az új 
beépítésre szánt terület 
kijelölését társadalmi és 
gazdasági érdekek egyaránt 
fűződnek, ezért ezek a 
lehatárolások mindkét 
vonatkozásban kedvezőnek 
minősíthetők  
 

 
Alapvetően pozitív hatású. 
Több helyen is érinti a Natura 
2000 hálózat területeit. A nem 
megfelelően körültekintő és 
hatásbecslésen alapuló 
területfelhasználás 
veszélyeztetheti a kijelölési és 
védelmi célokat. Másrészt 
pedig elősegítheti a Natura 
2000 fenntartási tervekhez 
való igazódást a nagyobb 
mozgástér kihasználásával, 
azaz a védelmi célokhoz is 
igazodó gazdálkodás, 
területfelhasználás valósítható 
meg. 

 
Alapvetően pozitív hatású.  
 

 
Új térségi övezetként kerül 
lehatárolásra a „földtani 
veszélyforrás terület” 
övezete az MBFH 
adatszolgáltatása alapján. 

 
Mivel a hatályos tervben 
történt lehatároláshoz képest 
nincs területi változás, annak 
környezeti hatása sem 
értelmezhető. 

 
A hatályos megyei 
területrendezési terv az 
alátámasztó munkarészek 
között tartalmazta a térségi 
övezet által érintett 

 
Nincs hatás. 

 
Nincs hatás. 
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 területeket. Mivel ezekben a 
természeti adottságokból 
adódó lehatárolásokban nincs 
változás, a módosítás nem tesz 
javaslatot a hatályos tervi 
lehatárolásokat 
megváltoztatására. 
 

 
A megyei területrendezési 
terv módosításában – megyei 
közgyűlési határozattal 
jóváhagyandó munkarészek 
között - változatlanul 
szerepelnek majd kiegészítő 
övezetek, amelyek tartalma 
segíti a településrendezési 
tervezést, de előírásai, 
ajánlásai nem kötelező 
érvényűek a település-
rendezési tervek 
készítésénél.  
 
Alkalmazott kiegészítő 
övezetek: 
- a mezőgazdasági művelésre 
másodlagosan alkalmas 
terület övezete, 
- az erdősítésre 
másodlagosan alkalmas 
terület övezete, 
- valamint a szélerőművek 
telepítése szempontjából 

 
Környezeti szempontból mind 
a négy kiegészítő övezet 
alkalmazása pozitív, hiszen a 
mezőgazdasági művelésre, 
illetve az erdősítésre 
másodlagosan alkalmas terület 
övezete lehatárolásai  
információt adnak a területek 
valós potenciáljainak megfelelő 
használati módok 
betervezéséhez és 
kialakításához, 
 
Az együtt tervezésre javasolt 
települések köre segíti a táji-, 
környezeti szempontból is 
fontos térségi szemlélet 
érvényesítését a település-
rendezésben 
 
A szélerőművek telepítése 
szempontjából vizsgált 
területek övezete lehatárolásai 
alkalmazásával biztosítható, 

 
 

 
Nincs hatás 

 
Nincs hatás 
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Tervezett változások elemei 
Általános környezeti és vonatkozó társadalmi gyakorlatot érintő 

hatások 

Natura 2000 területekkel 
kapcsolatosan várható 

hatások 

Vizek állapotára vonatkozóan 
várható hatások 

vizsgált területek övezete. hogy a táj- és a tájképvédelem 
érdekei és szempontjai a 
lehető legkevésbé sérüljenek 
az új szélkerekek, és 
kiserőművek helykiválasztása 
és telepítése során.. 

13. táblázat  A várható környezeti hatásokat és hatótényezőket azonosítása
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4. Javaslat környezeti szempontú intézkedésre 

4.1. A terv érvényesülése során fellépő, környezetre és az emberi egészségre káros hatások 
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó javaslatok és egyéb 
intézkedések 

 
Általános környezeti szempontú javaslatok 
 
A terv a különböző ágazati intézkedések, beavatkozások, koncepciók területi vetületét 
hatásait, és az azokat korlátozó használatokat szabja meg. A különböző adatforrásokból, 
hatóságoktól származó információk közös területi alapon jelennek meg. Ennek megfelelően 
az egyes övezetek, szabályozások erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást. Az ágazati 
szempontok közötti konszenzus megteremtése érdekében szükséges lenne tovább erősíteni 
a terv holisztikus, horizontális szemléletét, hogy elkerülhetők legyenek az olyan elemek, 
mint a közlekedési infrastruktúrafejlesztés, a Nemzet Ökológiai Hálózat, a Natura 2000 
hálózat kapcsolata esetében. 
 
A tervkészítés során meg kell határozni az egymást kizáró, vagy funkciójukban egymást 
jelentősen korlátozó övezeti fedvényeket, területhasználatokat.  Térképszerűen is vizsgálni, 
elemezni kellene a fedvények átfedését. A tájhasználati konfliktusok és anomáliák nagy 
valószínűséggel azokon a helyeken keletkeznek, ahol tartalmában, funkciójában két kevéssé 
összeegyeztethető réteg találkozik.  Az átfedő területeken konkrétan vizsgálni szükséges az 
övezetek közötti kapcsolatot az alábbi minta táblázathoz hasonló mátrix segítségével. 
Kiemelten fontos lenne a mátrixban „X”-el jelzett területeken az esetleges problémák 
feloldása.  
 

 

Szerkezeti, szabályozási tervi elemek 
(területhasználatok 
övezetek stb.) 
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Magterület övezete, Ökológiai folyosó 
övezete, Puffer terület övezete 

O O E X O X E E 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezet 

 O V V X X V V 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület övezete 

  O X V O E E 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezete 

   O V O X X 

Rendszeresen belvízjárta terület 
 

    O O V V 

Szélerőművek telepítésére alkalmas terület 
övezete 

     O V O 

Tájképvédelmi terület övezete 
 

      O E 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területének övezete 

       O 

X – Egymást kizáró vagy jelentősen korlátozó 
E – Egymást erősítő kapcsolat 
V - A kapcsolatot vizsgálni kell 
O – Nincs hatás 

14 táblázat.  Az övezetek, területhasználatok kapcsolata (minta) 
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A területrendezési tervek az övezeti lapokat, a szerkezeti tervet külön-külön lapon 
dokumentálják. Ennek oka, hogy a fedvények jelentős mennyiségű részletes grafikus 
információt hordoznak, amelyet nehéz lenne egy térképlapon megjeleníteni. A külön lapon 
történő dokumentálással azonban elveszik a térinformatikai feldolgozás nagy előnye, hogy a 
különböző fedvények együtt, „egymás felett” láthatók.  Mindig mindent mindennel 
átfedésben vizsgálni, dokumentálni természetesen értelmetlen és felesleges dolog lenne, de 
az alátámasztó munkarészek összegzéseként célszerű  lenne elkészíteni a fenti mátrix kritikus 
átfedéseit (X) tartalmazó rétegek összesített fedvényeit.  
 
Pest megye az ország történeti tájakban egyik leggazdagabb területe. Az OTrT módosításánál 
elvetett, de jogszabályban létező „történeti táj” kategóriát vissza kellene hozni a 
területrendezési tervek övezeti rendszerébe. A kulturális örökségvédelemben egyre nagyobb 
teret kap a „cultural landscape”, „historical landscape” fogalma.  A  történeti tájak 
védelmének területi rendszere még nem alakult ki és úgy tűnik az illetékes örökségvédelmi 
hivatal sem nagyon szorgalmazza ennek kialakítását, de ennek ellenére a tájvédelem és a 
kulturális örökségvédelem közös területét képezően olyan rendszert kellene kialakítani és 
bevezetni, mint amely  a természetvédelem területén kialakult és hatékonyan működik. A 
Dunakanyar térségére és a Limes területére számos megalapozó tanulmány készült.  A 
terület nagy része világörökség-várományos terület is. Történeti tájjá nyilvánításukat 
mielőbb meg kellene kezdeni. 

   
 

7. ábra Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület  
 
 
Pest megye (beleértve az agglomerációs területeket is) rendkívül gazdag kulturális örökség 
tekintetében. 2011-ben elkészült a táji, kulturális örökséget összegyűjtő és bemutató 
adatbázis, a „TÉKA” – tájérték kataszter. A tájértékek, mint önálló szerkezeti tervi elemek 
vagy övezeti lapok, nem jelennek meg a jogszabály szerint a térségi területrendezési tervben. 
Az alátámasztó tanulmányok készítésénél azonban érdemes lenne áttekinteni az adatbázisba 
bekerült Pest megyei tájértékeket is. A nyilvános adatbázis elérhetősége 
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www.tajertektar.hu. Az adatbázisban a tájértékek mellett megtalálhatók a térségre készült 
topográfiai térképek, légifotó, történeti katonai térképek rétegei is. 
 
 

 
8. ábra A TÉKA tájérték kataszter felülete (www.tajertektar.hu) 

 

 
9. ábra Tájértékek (www.tajertektar.hu) 

 
 

http://www.tajertektar.hu/
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A tervezés során a folyamatok elemzésén túl növekvő mértékben kell támaszkodni az adott 
térség érdekcsoportjait, illetve sajátos értékeit megjelenítő szereplők elvárásainak 
összefogására. Éppen ezért gondoskodni kell arról, hogy a területi tervezés folyamatában a 
partnerség elve a valódi participáció révén hatékonyan érvényesüljön, nem pusztán 
utólagos szakmai, társadalmi egyeztetéseket jelentve. A partnerség és a bevonás, - csakúgy, 
mint az átláthatóság és legitimitás - erősítése fokozottan szükséges a területrendezési 
tervezés esetében is. A partnerség kialakításában a „Területfejlesztési Füzetek 1. – Segédlet a 
közösségi tervezéshez”, (VÁTI, Budapest, 2010) nyújthat mintákat. 
 
A kistérségi, települési tervek, a nagyprojektek esetében kiemelt kockázatcsökkentő szerepe 
van az előzetes környezeti és fenntarthatósági vizsgálatoknak. A projektek tervezésének 
legkorábbi fázisában el kell kezdeni a vizsgálatokat, amelyek nyilvánosságát és 
eredményeinek figyelembevételét biztosítani kell az EU és a hazai előírásoknak megfelelően 
(Élőhelyvédelmi Irányelv, Aarhusi egyezmény, Víz Keretirányelv stb.). 
A terv fenntarthatósági szempontú megfelelése érdekében nyilvánvalóbbá kell tenni, 
erősíteni kell a fenntarthatósági elvekhez történő illeszkedést. A célrendszer további 
erősítését tarjuk szükségesnek a fenntarthatóság javítása érdekében.  
 
 
Környezeti szempontból továbbra is kívánatos, hogy a Natura 2000 területek, önálló 
fedvényként jelenjenek meg a területrendezési tervben is (Ne csak a Natura 2000 
hatástanulmányban) vagy az ökológiai hálózat részeként. Az európai közösségi jelentőségű, 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek részletes listáját és a 
területeket ábrázoló térképeket a 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza. Magyarország 
az Európai Unióhoz történő csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai 
szabályozásba — megfelelő igazításokkal — beépíti. A csatlakozás pillanatától 
Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi 
Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, 
valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai 
hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is 
következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő 
láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. A kijelöléssel hazánk területének közel 
21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem mindegyike bekerült a 
hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1,2 millió hektár kapott uniós védettséget."  
 
 
Részletes javaslatok, pontosítások 
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program zonális természetvédelmi célprogramja az ún. 
Magas Természeti Értékű Területeken (MTÉT) valósul meg. Az MTÉT területeken a 
természetkímélő gazdálkodási módok kialakítását és fenntartását támogatják, ahol a 
mezőgazdasági hasznosítás folytatása különösen fontos feltétele az élővilág, a tájkép, 
valamint az épített és történeti értékek bosszú távú megőrzésének. A Magas Természeti 
Értékű Területek az agrár-környezetgazdálkodási zonális támogatások alapját képezik, ezért a 
területrendezési tervekben javasolt ezen területeknek feltüntetése.  
 
Pest megyében két Magas Természeti Értékű Terület is kijelölésre került: 
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10. ábra Gerje-Perje sík MTÉT  

 

Az MTÉT területek mellett a 
• a történelmi borvidékek borszőlőtermőhelyi I. és II. osztályba tartozó területek 

térképi lehatárolása (legalább az érintett települések lehatárolása) és a  
• gyümölcstermőhelyi I. és II. osztályba tartozó térségek lehatárolására  

is szükség lenne. Utóbbi két övezetre az OTrT előírások is vonatkoznak, a megye szintjén 
ismerni kell ezen érintett területeket. 
 
Az urbanizáció hangsúlyozása mellett, a kistérségre jellemző tanyás lakóterület (általában 
külterület), nem szerepel kellő eréllyel, illetve nincs alternatíva a fennmaradás érdekében. A 
tanyaprogramok indítása időszakában szükségesnek látjuk ezen lakott helyek megtartását, 
fennmaradási lehetőségeik biztosítását a koncepcióban történő szerepeltetéssel is. 
 
Pest megye területének egy része tekinthető belvizes területnek ahol érvényesíteni kell a 
„jó” vízgazdálkodási és mezőgazdasági gyakorlat követelményeit. Ezek kijelölése jelenleg 
folyik az árvíz- és belvízvédelmi kockázati tervek kidolgozása keretében. A jó gyakorlat 
bevezetéshez a területeket és a követelményeket rögzítő jogszabály kiegészítés szükséges. 
 
Pest megy hozzávetőleg 50 %-a a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint nitrátérzékenynek minősül, 
mely tényt figyelembe kell venni a mezőgazdasági tevékenység folytatása során. 
A mezőgazdasági területeken folytatott tevékenység során el kell kerülni talajdegradációs 
folyamatok felerősödését: 

 A földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió 
megakadályozása érdekében köteles szántó művelési ágú földrészleten a 
talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni és olyan művelési módot 
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alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének megóvásával, a talajtömörödés 
megakadályozásával, megszüntetésével elősegíti a csapadékvizek talajba jutását. 

 A földhasználónak a talajkímélő művelési módok alkalmazásával, vetésváltás 
alkalmazásával, másodvetésű vagy köztes növény termesztésével, a 
tarlómaradványok hasznosításával, szerves anyagok kijuttatásával, a humuszos 
termőréteg megőrzésével kell gondoskodnia a talaj szervesanyag-tartalmának 
megőrzéséről. Termőföld területen tilos a talaj humuszos termőrétegének engedély 
nélküli eltávolítása. 

 Mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területen történő beruházások építési 
engedélyezési eljárásába a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési 
engedélyes tervben külön munkarészben kell foglalkozni a területen található 
humuszos feltalaj védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás módjával. 

 
A vegyes területfelhasználású térség által érintett területeken települési térségen kívüli - 
ahhoz szervesen nem kapcsolódó - zöldmezős beruházások településrendezési tervbe 
illesztése előtt tájterhelhetőségi vizsgálatot és területrendezési tanulmányt, környezeti 
vizsgálatot kell készíteni, ha a tervezett területfelhasználás kiterjedése meghaladja a 10 
hektárt, vagy az egymással funkcionális kapcsolatban lévő, de egymáshoz nem kapcsolódó 
területfelhasználások együttes kiterjedése meghaladja a 15 hektárt.  Veszélyes ipari üzem 
vagy létesítmény létesítése esetén — a tervezett területfelhasználás kiterjedésétől 
függetlenül — külön jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes hatóság 
állásfoglalását ki kell kérni. 
 
A vizek ökológiai állapotromlásának megelőzése, illetve javítása érdekében a vízvédelmi 
területek rendszerének bővítésére, kiegészítésére van szükség: nitrát- és erózió-érzékeny 
területek felülvizsgálata, belvízérzékeny, valamint ún. partmenti vízvédelmi puffersáv 
kijelölése, a kötelező és önkéntes előírások meghatározása a területi és időbeli prioritások 
meghatározásával és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével. Szükséges továbbá 
a belvízelvezető rendszer vízvisszatartási szempontok szerinti átalakítására vonatkozó jó 
gyakorlatok meghatározása.  
 
Pest megyében, a KÖTI-KÖVIZIG működési területén lévő települések közül 6 községnél nem 
megoldott a szennyvízelvezetés (Jászkarajenő, Kocsér, Mikebuda, Nyársapát, Tápiószőlős, 
Újszilvás). Javasolt a további 6 település önkormányzatának ösztönzése a környezet 
veszélyeztetése nélküli szennyvízkezelés megvalósítására. 
 
A szennyvízelvezetés megoldása mellett törekedni kell a rákötés arányának növelésére is.  
Abonyban, Köröstetétlenen, Albertirsán és Cegléden átlagosan 70 % csak a meglévő 
rendszerre történő rákötés aránya. Szorgalmazni kell a lakosság körében a szennyvíz-
rácsatlakozások előremozdítását. 
 
A beépített területen kívül települni kívánó zöldmezős beruházások, ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató centrumok telephely kijelölését a településrendezési tervekben szabályozni kell. 
Veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény létesítése, illetve működése esetén figyelembe 
kell venni az üzem körüli veszélyességi övezetben lehetségesen fellépő károsító hatásokat. 
 
A zaj és rezgésvédelem a régebben kialakult vegyes övezetekben okoz több problémát. A 
meglevő kis családi vállalkozás, a már meglevőként „ipari övezetbe" sorolt telkek sokszor   
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lakóövezetben fekszenek. A zajterhelési határértékek esetleges ellenőrzése ilyen esetben 
ritkán adhat megoldást hiszen egy üzem zajkeltése messze nem éri el a határértéket, 
azonban az ilyen telkek környezetében élők életminősége az „üzem" működése 
következtében sokszor problémát okoz. Javasoljuk, hogy ilyen esetekben kezdődjön el egy 
lakossági érdekegyeztetés, hogy a tulajdonosok és a környező lakók érdekei is figyelembe 
vételre kerülhessenek. 
 
A vízfolyások mennyiségi kockázatosságának megszüntetése csak kellően hatékony határvízi 
együttműködés keretében lehetséges, a kisvízi időszakban a mederben hagyandó vízhozam 
növelésével a Víz Keretirányelv maradéktalan és minél hamarabb történő megvalósítása 
mellett. 
 
Tájképi szempontból új térségi hulladéklerakó csak olyan helyre kerülhet, ahol nem zavarja a 
kialakult tájkarakter megjelenését. 
Indokoltnak tartanánk a bányakitermeléssel érintett települések átfogó vizsgálatát (Dél-Pesti 
Kavicsbányák). Pest megye területén Dunavarsány, Majosháza, Délegyháza, Áporka, Bugyi, 
Apaj, Kiskunlacháza térségében lévő kavicsbánya-tavak jövőképének vizsgálatát. 
 
A területrendezési tervben tovább szükséges hangsúlyozni, hogy a megyében történő 
fásítások, illetve növénytelepítések során hazánkban őshonos, az adott tájba illeszkedő, 
tehát az adott élőhelynek, társulásnak megfelelő, inváziós tulajdonságokkal nem rendelkező 
növényfajokat alkalmazzanak 
 
Az elmúlt időszak gyakorlata és a Közösségi elvárások alapján a Natura 2000 hálózattal 
kapcsolatos védelmi intézkedések szükségességének szintje szigorodott, a Natura 2000 jelölő 
élőhelyek akár kismértékű károsítása is csak igen kivételes esetben történhet meg. 
Fokozottan figyelembe kell venni az országos és megyei úthálózat fejlesztése, bővítése során, 
hogy a nyomvonalakat úgy kell tervezni, hogy azok Natura 2000 területeket ne érintsenek.  
Jelenleg számos helyen érint védett területet a közúthálózat, gyorsvasút fejlesztés: Abony 
Cegléd, Csévharaszt, Dabas, Dömsöd, Farmos, Kakucs, Kosd, Mikebuda, Nagykáta, 
Nagykőrös, Nyáregyháza, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Ráckeve (Adony), Újhartyán, 
Vasad. 
A települési területek tervezett bővítése szintén több helyen Natura 2000 területek 
igénybevételével történne: Albertirsa, Bugyi, Cegléd, Dány, Dömsöd, Ipolytölgyes, 
Tápiószecső, Kóka, Kőröstetétlen, Vámosmikola 
 
Az erdőkataszter rétege nem 100%-ban fedi le az erdőgazdálkodási térséget, hanem átfed 
más térségek területére is. (A megjelenített információ nem pontos és nem biztos, hogy ott 
van az erdő, vagy azt, hogy a tervezőnek valamiért az volt a szándéka, hogy az erdészettel 
ellentétben ott ne legyen erdő.) Ez sok félreértésre adhat majd okot, ezért javasoljuk 
átgondolni, az erdőállomány kataszter szerinti erdőterületek szerkezeti terven történő 
feltüntetését. 
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete számos helyen olyan területeket is magába 
foglal, ahol a természeti értékeket a jelenlegi területfelhasználás jelenti (gyepek, nádasok, 
mocsarak, lápok stb.), és a terület erdősítése természetvédelmi szempontból nem kívánatos. 
A PMTrT szöveges munkarészének mind az erdőgazdasági térségre, mind az erdőtelepítésre 
(elsődlegesen) alkalmas terület övezetére vonatkozóan megfogalmazásra kerül, hogy 
erdősíteni abban az esetben lehet, amennyiben az természetvédelmi szempontból is 
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megfelelő. Fontos kihangsúlyozni, hogy az erdőtelepítés, mint pozitív cél nem lehet 
ellentétes a természetvédelmi érdekekkel (pl. gyepes és a mélyfekvésű, vizes területek 
mellett a szántók megtartása is fontos lehet a fokozottan védett túzok élőhelyéül szolgáló 
területéken). 
 
Az ökológiai hálózat övezetének, illetve a magterület, ökológiai folyosó, pufferterület 
övezetek lehatárolása a Vidékfejlesztési Minisztérium adatszolgáltatása alapján történt. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park véleményével egyetértve három területen javasolható a természeti 
állapotoknak megfelelően az övezetek módosítása: 

 Csévharaszton a 0228/4 hrsz-ú ingatlan részét képezi a Csévharaszti homokvidék 
elnevezésű, HUDI 20012 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 
területnek. A területen lévő fokozottan védett tartós szegfű állomány jelenléte miatt 
szükségesnek tartjuk a területet magterület övezetébe sorolni. 

 Ugyancsak Csévharaszton a fokozottan védett tartós szegfű állomány egy jelentős 
része a belterület nyugati szélén helyezkedik el a 0250/2 hrsz-ú ingatlanon. 
Szükségesnek tartjuk ezért a földrészlet belterülettel határos ingatlanrészének 
magterület övezetbe történő sorolását. 

 Táborfalva déli részén, a ladánybenei határnál lévő Turjánvidék elnevezésű, HUDI 
20051 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület egy része 
nem került az ökológiai hálózat övezetébe. A természeti értékekre tekintettel a 
terület katonai bázisállomásokon kívüli területrészét szükségesnek tartjuk magterület 
övezetbe sorolni. 

 

 
 
                                       11. ábra Világörökség várományos terület 
 
A Világörökség várományos terület lista első helyén a Dunakanyar-kultúrtáj áll. A kultúrtáj 
településeihez a Pest megyei települések esetében Zebegény, Nagymaros, Kismaros is hozzá 
tartozik, amelyekkel ki kellene egészíteni az övezeti lapot. 
 
Az OTrT szerint meghatározása szerint települési térségbe a település belterülete, valamint 
az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak. Ezzel szemben a térségi szerkezeti 
terv a települések szerkezeti terveiben elfogadott összes beépítésre szánt területet, 
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(függetlenül attól, hogy azok csatlakoznak-e a belterülethez, vagy a külterületen a 
belterülettől adott esetben messze elszakadva helyezkednek el), települési térségbe sorol. 
Tájképileg érzékeny területeken pl.: Dunakanyar, ez a módszer, tájképvédelmi szempontból 
súlyos károkat okozhat. 
 

4.2. Javaslat olyan környezeti szempontú előírásokra, feltételekre, amelyeket a terv által 
befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni 

 
A térségi tervezési tevékenység egységességének biztosításakor fontos feltétel a tervezési 
rendszernek keretet adó közös térségi értékrend kialakítása megyei, települési és térségi 
szinten is. Ehhez a tervezési tevékenységek mozgásterét szabályozó fenntarthatósági 
keretstratégiák kidolgozása szükséges nem csak országos szinten, de kifejezetten az egyes 
térségekre vonatkozóan, a helyi adottságokhoz igazodóan, mely a fenntarthatóságon túl más 
horizontális irányelveket is rögzíthet (pl. esélyegyenlőség, biztonság, örökségvédelem). A 
keretstratégia egyrészt olyan, a térségi fenntarthatóság megteremtéséhez szükséges 
vertikális célokat rögzít, melyeknek helyet kell kapniuk a célok témáját és az adott térséget 
érintő tervekben, másrészt a fenntartható fejlődést biztosító horizontális célokat, melyek 
minden, a térséget érintő fejlesztési tervdokumentumban rögzített célba beépülnek. A 
keretstratégiák kiindulópontját a térségi tervezési rendszer vizsgálati és értékelési alapjai - 
különösen a stratégiai környezeti vizsgálatok és az ex-ante értékelések -, valamint az 
integrált környezeti tervezés adják. E tervezési eljárások széles legitimitását a szakmai és 
lakossági nyilvánosság számára biztosítani kell, hogy valóban közös, a tervezésen is 
túlmutató hatású térségi értékrendet képviselő tervezési rendszerelemek legyenek. 
 
A területfejlesztési politika, ill. adott területegység fejlesztési céljait a fejlesztési 
koncepcionális (stratégia) és operatív (program) tervezés, valamint a rendezési típusú 
tervezés együttesen kell, hogy biztosítsa. Ennek alapvető kritériuma a területrendezési és a 
fejlesztési vonatkozású stratégiai területi tervezés szorosabb összekapcsolása, annak 
érdekében, hogy az egyes területrendszerek (területegységek) céljait a fejlesztési és a 
területhasználat-szabályozási eszközök egymással szinergiát eredményezve szolgálják.  
A tervezési rendszerekben a rendezési tevékenység megkezdését minden esetben meg kell 
előznie legalább koncepcionális szintű és előrehaladott fázisban lévő fejlesztési 
tevékenységnek. A fejlesztési koncepciókban vagy horizontális elveket szolgáló 
keretstratégiákban rögzíteni kell a térségi fizikai térhasználatát, térszervezési irányelveit, 
melyet a rendezési tervezésben szintén érvényesíteni kell.  
A rendezési tervek készítése koncepcionális, ill. stratégiai célokhoz kell, hogy igazodjon, míg 
a fejlesztési programok kialakítása során a rendezési tervek figyelembevétele, illetve a két 
tervezés iteratív, kölcsönös formálása szükséges. A két tevékenységet - az európai 
gyakorlatot követve - egységes területi tervezési tevékenységbe szükséges integrálni, melyre 
az operatív programozási tevékenységek közvetlenül épülnek. A rendezési tevékenység 
szorosabb integrálása a területfejlesztési politikába azért is kiemelt fontosságú, mert a 
környezeti értékek, természeti erőforrások hatásos és racionális védelme, a térhasználati, ill. 
térszerkezeti feszültségek feloldása a területfejlesztési politika prioritásai közé tartoznak, 
kezelésük azonban főként rendezési eszközökkel biztosítható. A fejlesztési koncepció és a 
rendezési terv érvényesítése során folyamatos visszacsatolások biztosítása szükséges.  
A tervezési rendszer összhangjának biztosítása érdekében a rendezési és fejlesztési 
tevékenység szakmai és kommunikációs hátterét egységesíteni kell. Ennek érdekében a 
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rendezési tevékenységek során, különösen a térségi rendezési tevékenységek során, a 
műszaki területi tervezői szakmai munkát sokszínű szakmai háttérrel rendelkező területi és 
környezeti tervezői szakértői csoportoknak kell támogatni, települési és térségi szinten is. 
 
Sajnálatos, hogy a megyei területrendezési tervek felülvizsgálata csupán az OTrT 
módosításából adódó igazodást és az eltelt öt év „leltárát” tudja megcélozni és ezt 
megelőzően nem került elfogadásra olyan új átfogó megyei koncepció és stratégiai program, 
ami — pl. a települések térségben betöltött szerepének meghatározásával, egymáshoz való 
viszonyuk kialakításának jellemzésével stb.— a továbbtervezésnél muníciót adhatna a 
területrendezés, majd azon keresztül a településrendezés számára. 
 
A területi információs rendszerrel (TEIR) ki kell alakítani a folyamatos adatcsere és a 
területrendezési terv online elérhetőségének lehetőségét. A területrendezési tervnek, mint 
közcélú adatnak folyamatosan elérhetővé kellene válni az erre kialakított rendszeren 
keresztül.  
 
A területfejlesztési szakértők, tervező intézmények mellett a közigazgatásban is szükséges a 
stratégiai szemléletű területi tervezéshez szükséges készségek erősítése. Különösen a régiók 
mellett a megyei és kistérségi szinteken is indokolt a tervezés szakmai apparátusának 
kiépítése, és fontos a tervezési folyamatba bevont regionális szereplői kör felkészítése is a 
tervezői partnerségben való részvételre.  
Az ágazati tervezési szakértők körében, tervező intézményekben, közigazgatási egységekben 
is meg kell ismertetni a terület- és regionális stratégiai tervezés szemléletét. Fontos, hogy a 
területfejlesztési és -rendezési tevékenységek végrehajtásáért felelős munkakörökben 
dolgozóknak is legyenek területi tervezési ismeretei, amelyben hangsúlyt kell kapjanak az 
integrált, környezetintegrált, fenntarthatósági megközelítések, a helyi adottságokra és 
értékekre építkező területi szemléletű tervezési elemek. Ösztönözni kell a tervezési és a 
végrehajtási ismeretek, a különböző fejlesztési szintek (programok, projektek), területi 
szintek, területi és ágazati tervezők közötti kommunikációt, tapasztalatcserét megyei szinten 
is.  
 
A tervmódosítás következményei érintik a 2014 utáni EU-s programozási időszakot. A PMTrT 
következő felülvizsgálata már erre az új időszakra esik. A 2012-2013-ra eső előkészítési 
időszakba, a referenciakeretek kialakításakor, a prioritási területek megfogalmazásakor,  
ezért a területrendezési terv és fejlesztési koncepció célkitűzéseit fokozottan érvényesíteni 
kell. A PMTrT-nek szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a területfejlesztéshez forrásokat is 
biztosító operatív programok irányában. 
 
A tervezési irányelvek között többször is szerepel a védőfásítás kérdése. Csak javasol, de 
ebből nem következik, hogy a megvalósítás kinek a feladata. Javasoljuk a védőfásítások 
szükségességét a környezeti hatásvizsgálatok, illetve egyéb környezetvédelmi munkarészek 
alapján a környezetvédelmi határozatokhoz kötni. 
 
A Natura2000 területek és a természetvédelmi területek kezelési és fenntartási terveinek a 
területendezési tervekkel összhangban kell készülni. A településrendezési terveknek a 
jóváhagyott PMTrT figyelembevételével kell készülni. A településrendezési tervekből megyei 
területrendezési tervekbe visszavezetett módosításokat kerülni kell.  
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A készülő ágazati fejlesztési koncepcióknak fokozottabban és folyamatosan figyelembe kell 
venni a PMTrT előírásait. Meg kell teremteni a kereteit egy térségi szereplőket összefogó 
fórumnak (tanácsnak), ahol a területi szereplők (tervezők, önkormányzatok, hatóságok) 
egyeztethetik érdekeiket.  
 
A megyei tervben megfigyelhető a törekevés az erdőterületek nagyságának növelésére. A 
szabályozási irányelvek között jelenik meg, hogy: a nem erdő művelési ágba sorolt: 

 természeti területek - természetközeli gyepek, nádasok, mocsarak, vízállásos 
területek, stb., 

 védelemre tervezett természeti területek, 

 Natura-2000 hálózathoz tartozó természetes élőhelyek, 

 a természetvédelmi törvény erejénél fogva védett területek - lápok, földvárak, stb., 

 illetve védetté nyilvánított - természetvédelmi, tájvédelmi területek erdősítése 
általában nem kívánatos, illetve indokoltnak tűnő erdőtelepítési igény esetén csak a 
természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával végezhető 

Az ártereken levő erdőterületek fenntartásánál és tervezésénél figyelembe kell venni a 
vízgazdálkodási és természetvédelmi szempontokat is, a nem őshonos fafaj-összetételű 
erdőállományok átalakítására programot célszerű kidolgozni. 
Annak ellenére, hogy az erdőterületek növelésének alapvetően pozitív környezeti hatásai 
vannak, fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő értékes gyepek, természetközeli gyepek, 
nádasok, mocsarak, vízállásos területek, tájkarakter védelmére is. Nem javasolható ezért a 
lápok, földvárak, vagy a Natura2000 területekre automatikusan fásítási program 
kidolgozása.  
 
A mezőgazdasági térségbe tartozó magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi értékű 
mezőgazdasági területek az agrár-környezetvédelmi alapú környezetkímélő területhasználat, 
az ökogazdálkodás és az erre épülő ökoturizmus és vidékfejlesztés javasolt célterületei, 
ennek megfelelően itt kiemelt fejlesztési és rendezési cél a táji változatosság, mozaikosság 
fenntartása: gyepek - ligetek - erdők, nádasok, nedves - vizes élőhelyek megóvása illetve 
területi részarányuk növelésének elősegítése.A mezőgazdasági térségben ösztönözni kell az 
extenzív tájgazdálkodásra alkalmas - jellemzően több tíz, vagy néhány száz ha-os - 
birtokméretek kialakítását, törekedni kell a tájvédelmi szempontok érvényesítésére 
alkalmatlan fölaprózott birtokstruktúra fokozatos felszámolására. Az intenzív művelésből 
kivonandó, öko- (bio-) és egyéb külterjes mezőgazdálkodásra sem alkalmas területek 
elsősorban extenzív gyepgazdálkodással, honos fafajokkal történő ligetes fásítással, 
halastóként vagy egyéb vizes- nedves élőhelyek kialakulására módot adó formában 
hasznosítandók. 
A mezőgazdasági térségben elsődlegesen a táj értékeinek és karakterének megőrzését 
szolgáló tájhasznosítási módjait szükséges támogatni. Ezen belül - a területi adottságok és 
alkalmasság figyelembevételével az extenzív gyepgazdálkodás - rét és legelőgazdálkodás -, 
ár- és hullámtéri gazdálkodás, víztározás, halastavak, és többcélú tározók létesítése élvezzen 
elsőbbséget. 
A mezőgazdasági térségben - az agrár, a környezetvédelmi és az erdészeti támogatási 
formák összehangolt alkalmazásával - ösztönözni kell az intenzív szántóterületek arányának 
csökkentését, a gyep- és erdőterületek arányának jelentős növelését. A vízfolyások menti 
hullámtéri területeken és a megyei területrendezési tervben ökológiai zöldfolyosóként 
tervezett területeken található szántóterületeket erdősíteni, fásítani, illetve gyepesíteni 
célszerű. Fáslegelőn, nedves réten és lápos-mocsaras területen ill. azok 500 méteres 
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körzetében a beépítés és a vonalas létesítmények telepítése is elkerülendő. A mezőgazdasági 
térségben a táj- és természetvédelmi szempontoknak alárendelten kell elősegíteni az 
erdősávok, fasorok telepítését, a meglévő mezsgyék, facsoportok, erdősávok védelmének 
biztosítása mellett. 
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5. Monitorozás és indikátorok meghatározása 

5.1 A terv érvényesítése során fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan indikátorok 
meghatározása, monitorozási javaslatok értékelése. 

 
A DPSIR modell 
A PMTrT monitorozása során a változásokat, illetve a terv környezeti hatásait objektív 
mérőszámokkal, indikátorokkal szükséges bemutatni. A környezeti jellegű indikátorok 
területén a DPSIR jellegű indikátorok használata tekinthető a legösszetettebb módszernek. A 
DPSIR indikátorok használatának előnye, hogy nem elsősorban a hatásokban, az állapotban 
bekövetkezett változásokra koncentrál, hanem körfolyamatként, ok-okozati láncként 
felfogva magának a környezeti problémát kiváltó oknak a megszüntetésére, csökkentésére 
koncentrál. A DPSIR rendszer kialakulásra a 80-as évek közepén kezdődött meg. A 
Brundtland Bizottság által 1987-ben megfogalmazott „Közös Jövőnk” című tanulmány óta a 
környezeti fenntarthatóság mérésére több száz környezeti indikátor került kialakításra. Az 
ENSZ, az OECD, az EU és az EEA egyaránt kialakította a fenntarthatósági kritériumok 
mérésére szolgáló indikátor rendszerét. A környezeti információk és a nagyszámú környezeti 
indikátor csoportosítására két nemzetközileg elfogadott modellrendszer került kialakításra.  
A DPSIR modell (Hatótényezők (Driving forces) – Terhelés (Pressure) – Állapot (State) – Hatás 
(Impact) –Környezetpolitikai válaszok (Response) modell)  
Számos vita után a kutatók ezt a modellt találták a legmegfelelőbbnek arra, hogy a 
környezettel kapcsolatos információkat rendszerbe foglalják. A modellt a legtöbb EU 
tagország elfogadta, azt használják a nemzetközi szervezetek is, mint az Európai Unió 
Statisztikai Hivatala (Eurostat) az Európai Környezeti Ügynökség (EEA). 
 
A modellen belül az Eurostat a válaszok (környezetvédelemre fordított kiadások), a 
hatótényezők (a környezet szempontjából meghatározó szektorok pl. energia, közlekedés, 
mezőgazdaság), valamint a terhelések (emberi tevékenységek, melyek közvetlenül hatással 
vannak a környezetre, pl. CO2 kibocsátás) területét vizsgálja. Az EEA az állapot 
(megfigyelhető változások a környezetben, pl. növekvő hőmérséklet) és a hatások (a 
megváltozott környezet hatásai, pl. hurrikánok, áradások) indikátorait vizsgálja. Éles határok 
természetesen nem húzhatók meg a területek között, így az indikátorokban átfedések is 
lehetnek. 

 
12.  ábra. A DPSIR modell (Forrás: Eurostat, 1999)  
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Indikátorok kiválasztásának alapelvei: Az indikátorok kiválasztásánál általános alapelvként 
következő szempontokat kell figyelembe venni. A javasolt indikátoroknak:  

 relevánsnak kell lenni (az indikátornak tükrözni kell a vizsgált paramétert),  
 gyors reakció idejűnek kell lenni (a bekövetkezett változásokra lehetőleg 

azonnal reagálni kell),  
 jól mérhetőnek kell lenni,  
 jól érthetőnek, könnyen értelmezhetőnek, szemléletesnek kell lenni,  
 költséghatékonynak kell lenni,  
 szabványosnak, emiatt összehasonlíthatónak kell lenni.  

 
Az indikátorok általában további két egyéb feltételnek is meg kell, hogy feleljenek: egyszerre 
általánosnak és speciálisnak kell lenniük. Általánosnak, ami azt jelenti, hogy lehetőleg a 
vizsgált folyamat egészének változásait követni tudják és ugyanakkor speciálisnak is, hogy a 
folyamatok egyedi sajátságaira is reagálni tudjanak. 
 
A vizsgált dokumentum nem tartalmazott a környezeti hatások értékeléséhez indikátorokat 
és monitorozásához ezért az alábbi források indikátorait javasoljuk felhasználni: 

 EUROSTAT indikátorok  
 Európai Környezeti Ügynökség (EEA) indikátorai  
 Környezeti Operatív Program indikátora  
 Egyéb (szakértői vélemények alapján megfogalmazható) indikátorok.  
 Indikátorok alkalmazása a 2007-2013 tervezési ciklusban (NFÜ)  

 
 
Környezeti állapot indikátorok 
Az EUROSTAT és EEA kompatibilis környezeti indikátorok lehetővé teszik az EU-n belüli 
környezetállapot összehasonlítást, de kevésbé specifikusak és adekvátak a PMTrT környezeti 
hatásainak vizsgálatára. A második csoportba tartozó speciális hazai indikátorok jobban 
illeszkednek a PMTrT szerkezetéhez, könnyen mérhetők, de nehezebben hasonlíthatók össze 
nemzetközi adatokkal.  
 
A javasolt indikátorok a következők: 
 

EUROSTAT  
EEA  

indikátor kód  

Indikátor név  Leírás  Mértékegység, 
forrás  

DPSIR kód  

UP-3:  Tisztítatlan szennyvizek 
mennyisége  

A mechanikai és biológiai 
tisztítás nélküli szennyvizek 

mennyisége  

m3/fő  
EMIR  

I  

UP-6:  Területhasználat változás 
(beépítés)  

A beépített területek, mint 
biológiailag inaktív felületek 
csökkentik a biodiverzitást.  

m2/fő  
CORINE  

S  

WA-1:  Lerakásra kerülő hulladék 
nagysága 

A hulladéklerakóba kerülő, 
újrahasznosítatlan 

kommunális és veszélyes 
hulladék mennyisége  

kg/fő  S  

WP-5:  A háztartások csatornázott 
és tisztított szennyvizeinek 

aránya 

 
 

% EMIR  S 

LB-1:  Természetvédelmi területek Az indikátor a védett Érintett I  
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fragmentáltsága és 
károsítása  

területeken jelentkező 
infrastruktúra fejlesztések 

hatásait mutatja.  

területek %-a  
CORINE  

LB-3:  Intenzív művelésű 
mezőgazdasági területek 

nagysága  

Az intenzív művelésű mg. 
területek csökkentik a 

biodiverzitást  

Ha  
CORINE  

S  

LB-4:  Tájak fragmentáltsági, 
(szabdaltsági) mutatója  

A közlekedési infrastruktúra 
felszabdalja az egybefüggő 
területegységeket kisebb 

foltokra  

Terület foltok 
száma  

CORINE, LUCAS  

S  

RD-3:  Beépített területek 
nagyságának növekedése  

Az urbanizáció és a 
közlekedési infrastruktúra 

növekedésével a 
beépítéssel csökken a 

biológiailag aktív területek 
nagysága  

km2  
CORINE  

P  

OTRT  Erdőgazdálkodási térség 
nagysága  

Az erdőterületek 
hozzájárulnak a 

levegőminőség javításához 
és a biodiverzitás 
fenntartásához.  

km2  P  

OTRT  Települési térség nagysága  A települési területek 
nagyságának növekedésével 

nő a biológiailag inaktív 
felületek aránya. Cél: hogy a 
növekedés ne haladja meg 

az OTrT-ben előírtakat.  

km2  P  

OTRT  Nemzeti (Országos) 
Ökológiai Hálózat 

területének nagysága  

A Natura2000 és ÉTT/MTÉT 
területeket magába foglaló 

övezet nagyságának 
változása  

km2  R  

MÉTA Természeti Tőke Index A máig megmaradt 
természetes növényzeti 
örökség területének (az 

ország területének 
százalékában) és 

természetességének (az 
egykori természetes állapot 

százalékában) szorzata 

%  

 
15. táblázat. A PMTrT hatásainak nyomon követésére javasolt indikátorok 

 
Javasoljuk a rendezési tervben foglaltak nyomon követése érdekében az integrált térségi 
fenntarthatósági értékelések és monitoring bevezetését és alkalmazását, amelyeknek 
nélkülözhetetlen alapja a térségek ökológiai rendszereinek és tájkaraktereinek GIS alapú 
állapotértékelése, valamint térbeli és időbeli mintázatának elemzése (például MÉTA1 és más 
táji szintű adatbázisok felhasználásával). A részletes értékelési szempontok és 
fenntarthatósági szempontú monitoring kialakítását mind a megyei, mind az alacsonyabb 
szintű térségi és települési tervekre vonatkozóan is javasoljuk a tervekért felelős szerveknek. 
 
 
 

                                                 
1 Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót 
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Területi mérlegek 
 
A PMTrT hatásainak monitoringozása szempontjából legfontosabb lépés, hogy a terv 
részeként elkészült egy olyan hiteles területi mérleg, amely alapul szolgálhat a későbbi 
változások nyomonkövetésére. A területi mérlegnek célszerű lenne tartalmazni a hatályos 
területrendezési és a hatályos településrendezési tervhez képesti eltéréseket is. 
 
 
A területi mérleg, illetve a területi változás számszerűsíthető monitoringozása lehetőségének 
biztosítása kedvező környezeti szempontból, hiszen hiteles és összehasonlítható 
információval szolgál a környezet és természetvédelmi hatóságok, illetve az ebben érdekelt 
társadalmi szervezetek számára.  
A területi mérlegek készítése mellett fontosnak tarjuk a területváltozások, átalakulások 
összehasonlítását a hatályos megyei tervvel (Melléklet I-III.) 
 
Területi hatáselemzés  
 
A területi folyamatok, területfejlesztés és területi politikák hatásainak elemzésére 
kifejlesztett modellrendszerű hazai alkalmazás a T-MER 2(Területfejlesztési Megfigyelő és 
Értékelő Rendszer Információs Alrendszer.) A T-MER rendszer a TEIR rendszer részeként 
nemcsak statikus jellegű adatszolgáltatásra alkalmas, hanem a területi folyamatok 
modellezésére, trendek megállapítására és a bekövetkezett változások nyomon követésére.  
 
T-MER szervesen kötődik a VÁTI Kht. által üzemeltetett, a https://teir.vati.hu webes 
elérhetőségű Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerhez (TeIR), mert a 
TeIR adatbázisa szolgáltatja azon alapadatokat, melyek a T-MER-ben szereplő, 
területfejlesztéshez kapcsolódó indikátorok és komplex mutatók számításához szükségesek. 
A T-MER rendszer az alábbi folyamatokhoz kapcsolódóan tartalmaz változások nyomon 
követésére monitorozására alkalmas mutatókat: 

  Gazdasági folyamatok 

  Társadalmi folyamatok 

  Környezeti állapot, természeti és kulturális örökség 

  Műszaki infrastruktúra, elérhetőség 
 
A T-MER-ben közel 500 indikátor és komplex mutató között lehet böngészni melyek egy 
része nemzetközi, elsősorban az EU-s tagországokkal kapcsolatos összehasonlításra is 
lehetőséget ad. Rendelkezésre álló adatoktól függően terület és idősorosan is vizsgálhatóak 
az indikátorok. 
 
Az Espoon területi kutatások keretében készült el a mezőgazdasági és közlekedési politika 
területi hatásait bemutató TIPTAP3 projekt, amely mutató szintén alkalmas lehet területi 
folyamatok monitorozására.  
 
 
Település Statisztikai Rendszer 

                                                 
2 https://teir.vati.hu/tmer/tmer.html 
3 http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/tiptap.html 
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A T-STAR 4 (Település Statisztikai Rendszer) alapvetően a területi folyamatok kutatására, a 
területi egyenlőtlenségek mérésére alkalmas az egyszerű ellátottság-vizsgálatok mellett. A 
települési alapadatokból aggregáció útján előállíthatók más, elemzési vagy még inkább 
gazdaság- és fejlesztéspolitikai szempontból releváns területi szintek (kistérség, megye, 
régió, településnagyság-kategóriák) adatsorai is. Az adatbázisban a legfontosabb változók 
(népességszám, személyi jövedelemadó-alap, vállalkozások száma, lakásállomány, helyi adók 
stb.) azonos definíció mellett minden egyes évben változatlanul jelennek meg, így esetükben 
idősorok is előállíthatók, dinamika-vizsgálatok is lefolytathatók. A T-STAR adatsorai 
leggyakrabban a területi fejlettség fogalma kapcsán jutnak szerephez. Ez egy összetett, 
sokdimenziós és sokmutatós fogalom, de mérésére – különféle matematikai-statisztikai 
elemzési eszközök, pl. faktoranalízis – segítségével a T-STAR adatbázis önmagában is 
lehetőséget ad. Ennél persze szűkebb értelmezési határok között mozgó társadalmi 
jelenségek is vizsgálhatók a T-STAR felhasználásával. Ha csak a demográfiai fejezetet vesszük 
elő, kutathatóvá válnak településeink népesedési tendenciái: egyes falucsoportok 
elnéptelenedése, elöregedése, az országosan jellemző koncentrációs folyamatok, vagy épp a 
szuburbanizáció.  
A KSH T-STAR adatbázisa a PMTrT felülvizsgálatai esetében alkalmas a bekövetkezett 
folyamatok, változások detektálására. 
 

                                                 
4 http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,123834&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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6. Összefoglalás 

 
A terv hozzájárul, hogy mennyiségi és minőségi szempontból megfelelő területkínálatot 
biztosítson a gazdaság, a lakóterületek, a közösségi szolgáltatások számára. Az optimális 
területhasználat irányába történő elmozdulás keretfeltételeinek kialakítását a terv 
megteremti.  
 
A településrendszer továbbfejlesztése, a központok és települések közötti munkamegosztás 
hozzájárul az „élhető” régió kialakulásához.  
 
Környezeti szempontból kiemelkedő fontosságú az új – beépítésre szánt - területek 
kijelölésének és igénybevételének lassítása. A megoldás hozzájárul a megye hosszú távú 
fenntarthatósága biztosításához.  A hatályos településszerkezeti tervekben megfogalmazott 
terület-felhasználás (amely a településenként külön–külön megfogalmazott és elfogadott 
településfejlesztési koncepciók célkitűzései figyelembevételével került megfogalmazásra és 
elfogadásra) megjeleníti a megyei települések által elfogadott fejlesztési irányokat és rögzíti 
az ezek megvalósításához szükséges területeket. 
A megyei szerkezeti tervhez kapcsolódó alátámasztó munkarészek megjelenítik a 
területhasználatot korlátozó övezetek területi kiterjedését, ezzel kirajzolódik az a korlátozott 
mozgástér, amelyen belül a települések a törvény által lehetővé tett bővítési lehetőségükkel 
élhetnek. 
 
A terv figyelembe veszi a beépítésre szánt területek további bővítésénél az egyes 
települések sajátosságait, a területi potenciálokat, a területfelhasználást korlátozó 
elemeket, a beépítésre szánt területek növelésének korábbi dinamizmusát (a területek 
környezeti érzékenységét és megközelíthetőségét is figyelembe véve), illetve vizsgálva a 
fejlesztésre - a hatályos településszerkezeti tervben - kijelölt és a még fel nem használt 
területek nagyságrendi arányát. Ez a szempontrendszer differenciált megközelítést tesz 
lehetővé és környezeti szempontból kedvező. 
 
A tervmódosítás egyértelműen érvényesíti a természetvédelemből, illetve az OTrT-ben 
adódó korlátozásokat, de ugyanakkor biztosítja a települések fejlesztéshez indokoltan 
szükséges területeket. A fejlesztéseket területileg koncentrálja az urbanizált területekre.  A 
területtakarékosság illetve a korábban már igénybe vett (de alulhasznosított) területek 
felhasználására ösztönző szabályozás kialakítása egybevág a fenntarthatósági elvekkel.  
 
A törvény módosítás egyik megfogalmazott célja a takarékosabb területfelhasználás. A 
beépítésre szánt területek kijelölésének és igénybevételének lassítása a mg-i és 
erdőterületeken (beépítésre szánt területek korlátozása) hozzájárul a kompaktabb és 
takarékosabb területfelhasználáshoz, növelve ezzel a fenntarthatóságot. 
 
Környezeti szempontból fontosnak tartjuk, hogy a tervezési eljárás keretében készült 
módosított térségi szerkezeti tervhez egy olyan településsoros - és valamennyi 
területfelhasználási kategória területét meghatározó, a tervmódosítás mellékletét képező - 
területi mérleg készül, amely lehetővé teszi az önkormányzatok által készítendő 
településszerkezeti tervekben tervezett eltérések (változtatások) %-os megfelelőségének 
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ellenőrzését. A területi mérleg, illetve a területi változás számszerűsíthető monitoringozása 
lehetőségének biztosítása kedvező környezeti szempontból, hiszen hiteles és 
összehasonlítható információval szolgál a környezet és természetvédelmi hatóságok, illetve 
az ebben érdekelt társadalmi szervezetek számára. A „területi mérleg” bevezetésével 
ellenőrizhetővé válik, hogy az adott önkormányzat területén milyen  változások, cserék 
történtek. A %-os változások nyomon követésével csökken a környezetileg érzékeny vagy 
védett területek felhasználásának lehetősége, ezzel javul a táji, természeti értékek védelme. 
 
A települési területek kijelöléséhez a közműfeltételek rendelkezésre állásának (vagy egyidejű 
kiépítésének) előírása biztosítja, hogy új – elsősorban és potenciálisan a felszín alatti vizeket 
terhelő – fejlesztésekre ne kerülhessen sor. 
 
A terv pozitív hatása, hogy növekedett az erdőterületek nagysága A térszerkezeti 
összefüggések, valamint a termőhelyi adottságok figyelembevételével alkalmas területeken 
törekedni kell további új erdőterületek kijelölésére. A település-szerkezeti tervekben 
tervezendő erdők kiterjedése – ezzel együtt a megye erdősültsége – tovább fog nőni 
elsősorban a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területeken, amely egyaránt 
kedvező a táji potenciáloknak megfelelő tájhasználat kialakítása, másrészt a turizmus- 
idegenforgalom fejlesztése szempontjából. Az erdősültség további növelése csökkenti a 
mezőgazdaságilag felhagyott parlag területek arányát, ezzel az érintett térségek fejlődését, 
ott az életminőség környezeti feltételeinek javulását.  
Ügyelni kell azonban arra, hogy a legjobb minőségű szántóterületek ne kerülhessenek 
erdősítésre, illetve a természetvédelem érdekeivel összhangban történjen az erdőtelepítés. 
Pest megye déli részén elterülő értékes pannon gyepek erdősítése feltétlen kerülendő. 
 
 
A természeti erőforrások fokozott védelmét jelentik az ásványi nyersanyag, a  kiváló 
termőhelyi adottságú erdő és szántóterületek megjelenítése a tervben. A 
termőföldvédelem hatékony eszközkészlete bővült az új övezeti lehatárolásokkal. A „kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület” övezeti lehatárolása biztosítja a legjobb 
termőképességű területek védelmét, a „mezőgazdasági művelésre másodlagosan alkalmas 
terület övezete” lehatárolása pedig segítséget és érveket nyújt a jó területek mezőgazdasági 
művelésben tartásához. 
 
Az „Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete” alkalmazásának környezeti hatása 
pozitív egyrészt azért, 

 mert elősegítik az erdőterületek bővítését a megyében, ahol kiemelkedő jelentősége 
van a táji-, üdülési potenciál alakulásában, 

 másrészt, mert a lehatároláshoz kapcsolódó övezeti szabály korlátozza a beépítésre 
szánt terület kijelölésének lehetőségét, ezzel – a legjobb minőségű szántóterületek 
védelmének mintájára – az erdőtelepítésre leginkább alkalmas területeket is védi a 
más célú felhasználástól, ezzel közvetve hozzájárul a takarékos területhasználat 
célkitűzései érvényesítéséhez. 

 
A terv hozzájárul az értékvédelem bővülő szempontú érvényesítéséhez, a természeti-, a 
táji-, tájképi-, a kulturális örökség elemei megőrzéséhez. A terv övezetei (tájképvédelmi, 
világörökségi) révén elősegíti az elvek érvényesülését. A világörökség várományos 
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területekkel, a tájértékekkel, történeti táj/kultúrtáj  esetleg szóba jöhető területeivel ki kell 
egészíteni a vizsgálatokat. 
 
Környezeti szempontból fontos kiemelni, hogy az NKP III javaslatai szövegszerűen is számos 
helyen beépítésre kerültek az övezeti ajánlásokba.  
 
A tervmódosítás mellékletét képező települési elkerülő szakaszok meghatározása (ezek 
törvényben való rögzítése) kiemelkedő jelentőségű az érintett települések belterületeinek, 
sűrűbben lakott területeinek (települési területeinek) tehermentesítése, ezzel az ott érintett 
területek környezetminősége javítása érdekében 
 
Az országos kerékpárúthálózat szakaszainak pontosítása hozzájárul a helyi lakosság 
életminőségének növeléséhez. A környezetbarát közlekedési eszköz elterjedése csökkenti a 
környezetterhelést. Környezeti szempontból a kerékpárút hálózat fejlesztése kedvező, mert 
miközben nem veszélyeztet fontos védett és védendő táji-, természeti értékeket, lehetővé 
teszi azok megközelítését kerékpárral, ezzel a „szelíd” és környezetbarát közlekedési 
eszközzel.  
 
Új területfelhasználási kategória az „Ásványvagyon gazdálkodási térség”. A kijelölésnek 
közvetlen környezeti hatása nincs, de a kijelölés hozzájárul az ásványvagyon megőrzéséhez.  
 
A „Térségi jelentőségű tájképvédelmi területek” kijelölése hozzájárul a tájvédelemi 
célkitűzések megvalósulásához. A tájjelleg, tájkarakter megőrzése kiemelt feladat minden 
térségben de különösen a tájképileg homegenizálódó térségekben. A tájképvédelem 
szempontjainak érvényesítése a területrendezési és a településrendezési tervezésben táji-, 
környezeti szempontból egyértelműen kedvező hatású. A „térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete” léptéknek megfelelő részletezettséggel jelöli ki - a közigazgatási határosan 
rögzített érintettségen belül - a tájképvédelem fő célterületeit, a hatékony védelem 
eszközrendszerét a településrendezési tervezési eljárásokhoz kapcsolja olyan – a tájképi 
értékek fennmaradását biztosítani hivatott - eszközök alkalmazásával, mint az építmények 
tájba illesztését bizonyító látványterv.  
 
A módosítás a komplex tájrehabilitáció területeinek meghatározásával és lehatárolásával 
olyan területek rehabilitálását irányozza elő, amelyek környezeti szempontból is 
veszélyeztetettek vagy károsítottak. 
 
A „honvédelmi terület” övezete módosítása környezeti szempontból negatív hatású lehet 
abban az értelemben, hogy míg a honvédségi területeken – a zavartalanságnak 
köszönhetően – általában biztosított a természeti értékek védelme, ez a védelem más 
funkciójú területen csak ott érvényesül maradéktalanul, ahol azt más (védelmi) övezeti 
szabályok biztosítják. 
 
Környezeti szempontból a tervmódosítás kedvezőtlen hatása, hogy az eltérő lehatárolás 
miatt jelentősen csökken az ökológiai hálózat területe. (Az adat a korábbi és a jelenlegi 
területlehatárolás egybevetéséből származik és pontatlanságot tartalmazhat.) Konkrét 
területegységenként meg kell vizsgálni a csökkenés (eltérés) okát. A hálózat csökkenése 
mindenképpen kedvezőtlen környezeti szempontból. 
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Továbbra is hiánynak tekinthető, hogy nemzetközi egyezmény keretében védett területek 
(Natura 2000 hálózat) továbbra sem kerültek be az övezeti rendszerbe. A Nemzeti Ökológiai 
Hálózat nem tartalmazza a Natura 2000 területek teljes kiterjedését, ezért csak a NÖH 
hálózatának megjelenítését a tervben nem tartjuk elégségesnek. A Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció szerint a tervezett infrastruktúra elemek és beépítésre szánt 
területek számos helyen érintik a védett területeket (20 helyen). 
Az egyedi létesítmények által okozott konfliktusokat az esetleges későbbi környezetvédelmi 
engedélyezési eljárások során kell feloldani. 
 
A települési térség esetében –a korábban említett - pozitív jellegű szabályozása ellenére 
növekedés figyelhető meg a 2005-ös tervhez képest. A növekedés is származhat az eltérő 
besorolásból, de valószínűsíthető, hogy a településrendezési tervek feldolgozásából 
származó adat jobban tükrözi a valóságot. 
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Melléklet I. 

 

 
 

12.  ábra. Terv szerinti (piros) és a hatályos tervben lévő erdő területek (zöld) 
 

A tervmódosítás szerint jelentősen növekszik az erdőgazdasági térségbe sorolt területek 
nagysága (piros területek). 
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Melléklet II. 
 

 

 
 

13.  ábra. Terv szerinti (piros) és a hatályos tervben lévő települési térség (zöld) 
 

A tervmódosítás szerint kismértékben növekszik a települési térségbe sorolt területek 
nagysága (piros területek). 
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Melléklet III. 

 

 
 

14.  ábra. Terv szerinti (sárga) és a hatályos tervben lévő mezőgazdasági térség (piros) 

 
A tervmódosítás szerint jelentősen csökken a mezőgazdasági térségbe sorolt területek 
nagysága (piros területek). A területek nagy része a vegyes területhasználatú térségbe került 
át. 
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Bevezető 
 
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció a terveknek vagy beruházásoknak a Natura2000 
területekre gyakorolt hatását vizsgáló, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 266/2008 (XI. 6. ) Korm. rendeletével módosított 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 10. §-ban meghatározottak alapján a 14. melléklet figyelembevételével 
készült. 
 
A Natura 2000 hatásbecslés a rendelkezésre bocsájtott Natura 2000 területek (állapot: 2011. 
július poligonja és a PMTrT szerkezeti terv fedvényeinek térinformatikai feldolgozásával 
készül.  
 
A hatásbecslési dokumentáció figyelembe veszi, hogy a terv és a Natura 2000 területek 
kapcsolatának vizsgálatánál a törvény 8. § (1) bekezdését, amely szerint „… a Natura2000 
terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység 
korlátozás nélkül folytatható.”, ezért csak az új, ill. változtatásra kerülő infrastruktúra elemek 
vizsgálatára van szükség.  
 
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció jelezte a PMTrT és a Natura 2000 területek 
egymással néhol ellentétes, azaz konfliktust okozó területhasználati problémáit. A regionális 
léptékben jelentkező problémák teljes körét feloldani nem tudja, sok esetben csak irányt tud 
mutatni az ágazati, valamint a településrendezési tervek számára.   
 
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció első változata a területrendezési terv alapján, a 
júniusban elkészült szerkezeti és szabályozási tervek elemzésével a tervkészítéssel 
párhuzamosan, iteratív jelleggel készült. Jelen változat a módosított szerkezei terv alapján a 
készült (2012. januári állapot szerint).  



Pest megye Területrendezési Terv módosítás – Környezeti Értékelés, Natura2000 hatásbecslés 

89 

 
 

1. 
311 sz. új út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Hajta mente 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20025  

Település: Farmos 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 1530 *  A  65 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 3260  C  1 

2011  Lápi póc (Umbra krameri)  C  B 6250 *  A  2 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  A  2 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 6410  B  1 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  B 91I0 *  B  1 

4035  Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)  B  B 7230  B  1 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  C  1 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, síksági pannon löszgyepek, 
pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajon, 
enyves éger és magyar kőris alkotta ligeterdők, kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének 
megőrzése. A területen található nagy szikibagoly, lápi póc, réti csík, vöröshasú unka, mocsári 
teknős, kisfészkű aszat, homoki nőszirom állományok fennmaradásának biztosítása. Nem 
véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több 
idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes 
korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és 
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem 
végezhetőek.  Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, 
bálványfa, feketefenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az 
inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz 
igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a 
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe 
szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő 
használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, 
életkori összetételét a természetes állapotokhoz. 
Szükséges a Hajta-menti mocsarak, valamint a Hajta-patakot kísérő egykori medrek - Dánysári-
legelő, Boldogkátapuszta, Kisszékes-legelő, Öreg-Hajta morotváivízutánpótlásának kidolgozása és 
megvalósítása a Hajta-patakból. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek és a jelölő hal- és 
kétéltű fajok természetvédelmi helyzetének javítása érdekében Hajta-patakon több vízvisszatartó 
műtárgy létesítése szükséges. A Zagyva folyóból történő vízátvezetés lehetőségének megvizsgálása 
a terület vízháztartásának javítása érdekében. A vöröshasú unka, réti csík és lápi póc védelme 
érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fák ültetésével. A legeltetés újraindítása a 
tóalmási Legelődőlőn és a tápiószelei Kisszékes-legelőn. A tájidegen fafajokból álló ültetvényeket 
fokozatosan fafajcserés szerkezet átalakítással szükséges felújítani a Hajta-mocsár körül. A jelölő 
élőhelyekben és fajokban gazdag gyeptársulások közötti zárványszántó visszagyepesítése az 
ökológiai kapcsolatok helyreállítása végett. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A tervezett új út 1800 m-es szakaszon keresztez Natura 2000 területet. Az érintett terület 
nagysága 36 ha 2x100 m védőtávolsággal számolva. 
Az érintett terület nagyobbik része gyepes élőhely, kisebbik része szántó. A védett 
területek teljes elkerülésére nincs lehetőség, az út északabbra történő helyezésével (a 
vasút mellé) csökkenthető lenne a fragmentáló hatás. 
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2. 
Új főút Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Gerje mente SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20021 

Település: Cegléd 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 6410  B  15 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 6440  C  5 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  B  20 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 1530 *  A  30 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  C 7230  C  3 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  B  5 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, puhafás ligeterdők, mészkedvelő üde sás és 
láprétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található nagy tűzlepke, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának 
biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek. Inváziós 
fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által 
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. 
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő 
gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. 
Szükséges a Gerje vízminőségének javítása, a meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása 
annak érdekében, hogy a vízvisszatartás hatékonyabb legyen a prioritásként kezelt élőhelyek és a 
vöröshasú unka védelme érdekében. Szükséges kisebb átjárható duzzasztóművek létesítése, illetve 
ahol lehet, a régi meder újraelárasztása a réti csík védelme érdekében. A szikes mocsarak területén 
a vízvisszatartás lehetőségét biztosítani szükséges, elsősorban a lecsapoló csatornák 
megszűntetésével.  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

Az egyeztetések hatására a korábbi tervezett nyomvonal (szaggatott vonal) 1060 m-ről 
802 m-re csökkent. Az érintett terület nagysága 16, 0 ha. Az ívkorrekció további előnye, 
hogy az új főút távolabbról kerüli el a települést és nem szabdalja szét olyan mértékben a 
védett területeket mint a korábbi változat. Az érintett területen jelenleg gyepek 
találhatók.  
A nyomvonalat a város korábban hatályos terve is tartalmazta. A korábbi 
nyomvonalváltozat finomításra került, így az ÉNy-DK-i irányú ökológiai folyosó metszése a 
legkisebb veszteséggel valósul meg, de a teljes elkerülés nem érhető el. 
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3. 
Új főút Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Nagykőrösi pusztai tölgyesek SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20035 

Település: Nagykőrös 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1088  Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  C  C 6260 *  C  2 

4011  Szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)  C  C 91I0 *  B  70 

1083  Szarvasbogár (Lucanus cervus)  C  C 7230  C  3 

4074  Tartós szegfű (Dianthus diutinus *)  B  C 6410  C  2 

    6260 *  C  2 

Specifikus célok: A területen található erdőssztyepp erdők, pannon homoki gyepek, száraz cserjések természetes 
egymásba alakuló dinamikájának biztosítása, az erdőssztyepp erdők és pannon homoki gyepek 
kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.  
A területen található jelölő fajok állománya fennmaradásának biztosítása. A jelölő erdei élőhely 
állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A területen található, inváziós 
fajok (fehér akác, bálványfa, feketefenyő, erdei fenyő) által veszélyeztetett erdőssztyepp tölgyes 
állományok és töredékek regenerációja, folyamatos erdőborítás biztosítása, fahasználat ilyen 
jellegű erdőállományokban, állomány töredékekben csak inváziós, vagy adventív fafajok 
eltávolítása érdekében végezhető. Az erdőssztyepp erdő állományokba ékelődő inváziós fafajú 
foltok szerkezet átalakítása őshonos fafajú állományokká. Az erdőssztyepp erdő állományokban 
előforduló inváziós fafajok folyamatos eltávolítása, mechanikai és speciális növényvédőszer 
kijuttatási módszerekkel. 
A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő 
élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú 
állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen 
fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie 
fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből. A területen 
a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást 
ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját. 
 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Nagykőrös területére tervezett új főút 1220 m hosszan keresztezi a Natura 2000 
területet. A tervezett nyomvonal 24,4 ha-os területet érint. Az építés hatására az érintett 
területen megszűnik a pusztai tölgyes vegetáció. 
A főút nyomvonalának délebbre helyezésével a Natura 2000 terület elkerülhető lenne. 
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4. 
Új út és települési terület kialakítása  Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék 
Natura 2000 terület kódja: HUKN10001 

Település: Dömsöd 
A terület státusza: Különleges Madárvédelmi Terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

A084  Hamvas rétihéja (Circus pygargus)  15-20 pár  B 1530 A 43 

A122  Haris (Crex crex)  10-15 pár  C 3150 C 0,02 

A129  Túzok (Otis tarda)  400-420 pd  A 3160 B 0,01 

A133  Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)  10-15 pár  B 40A0 B 0,01 

A135  Székicsér (Glareola pratincola)  5-15 pár  A 6250 C 0,3 

A231  Szalakóta (Coracias garrulus)  30-40 pár  B 6260 A 2 

A339  Kis őrgébics (Lanius minor)  50-60 pár  C 6410 A 2,5 

A021  Bölömbika (Botaurus stellaris)  25-30 pár  B 6440 B 1,3 

A022  Törpegém (Ixobrychus minutus)  20-30 pár  C 7230 B 0,03 

A024  Üstökösgém (Ardeola ralloides)   C 91E0 B 0,3 

A026  Kis Kócsag (Egretta garzetta)   D 91F0 B 0,2 

A027  Nagy kócsag (Egretta alba)   C 91G0 B 0,01 

A029  Vörös gém (Ardea purpurea)  10-15 pár  B 91I0 A 0,03 

A030  Fekete gólya (Ciconia nigra)  3 pár  C 91N0 B 0,07 

A031  Fehér gólya (Ciconia ciconia)  25-30 pár  D  

A060  Cigányréce (Aythya nyroca)  6-10 pár  C 

A075  Rétisas (Haliaeetus albicilla)   C 

A080  Kígyászölyv (Circaetus gallicus)  1-2 pár  B 

A081  Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus)  15-25 pár  C 

A089  Békászó sas (Aquila pomarina)   D 

A404  Parlagi sas (Aquila heliaca)   D 

A091  Szirti sas (Aquila chrysaetos)   D 

A097  Kék vércse (Falco vespertinus)  30-150 pár  B 

A511  Kerecsensólyom (Falco cherrug)  4-6 pár  B 

A131  Gólyatöcs (Himantopus himantopus)  0-5 pár  C 

A138  Széki lile (Charadrius alexandrinus)  0-1 pár  C 

A176  Szerecsensirály (Larus melanocephalus)  0-2 pár  D 

A196  Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)  30-40 pár  B 

Specifikus célok: A terület a Duna-Tisza közének északnyugati része, nagy kiterjedésű pusztákkal, tanyás 
területekkel, szántómozaikokkal, csatornákkal, halastavakkal. A pusztákon külterjes 
legeltetés, a csatornákon horgászat folyik. 
Részben a pusztai (túzok, kék vércse, kerecsensólyom), részben a vízimadarak fontos 
élőhelye. Itt él a Kárpát-medence legnagyobb és legstabilabb túzokállománya. Tavaszi és 
őszi időszakban a vonuló vízimadarak (különösen a partimadarak) jelentős pihenőhelye, 
kiemelten a csapadékos években. természetvédelem, mezőgazdaság (gyepgazdálkodás, 
szántóművelés), haltenyésztés, turizmus, vízgazdálkodás. 
Vízgazdálkodási és földhasználati problémák, nagy a lucerna részesedése a túzokos 
területeken (első kaszáláskor a túzokfészkek áldozatul esnek), róka és borz általi predáció 
(kevésbé jelentős mértékben szarka és dolmányos varjú), felszaporodóban van a 
rókaállomány. A túzokos területeken kulcsfontosságú a mezőgazdaság és a 
természetvédelem érdekeinek egyeztetése. Hasonlóan fontos a vízügy és a 
természetvédelem közötti kompromisszum megteremtése, illetve a megfelelő legelő 
állatállomány biztosítása. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

Az új települési elkerülő út 650 m hosszan keresztez Natura 2000 területet. Az érintett 
terület nagysága 13,0 ha. A terület jelenlegi területhasználata szántó, gyep. A Natura 
2000 területen vidéki települési térség is kijelölésre került 10 ha nagyságban. 
Az új út nyomvonalvezetése jobban illeszkedik a település határához, de mivel a Natura 
2000 területek a településsel határosak ezért a területek teljes elkerülésére a 
nyomvonalvezetés megváltoztatásával nincs lehetőség. (Az út nyomvonala a hatályos 
településrendezési tervben is így szerepel.) 
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5. 
Új települési összekötő út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Duna és ártere SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20034 

Település: Ráckeve, (Adony) 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1335  Ürge (Spermophilus citellus)  C  B 3270  C  1 

1166  Közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus)  C  C 91E0 *  B  3 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  C 91F0  B  1 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  C 6440  B  3 

2522  Garda (Pelecus cultratus)  C  C 6510  C  1 

1124  Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  C  C  

1114  Leánykoncér (Rutilus pigus)  B  C 

1159  Magyar bucó (Zingel zingel)  B  C 

1160  Német bucó (Zingel streber)  C  C 

1130  Ragadozó őn (Aspius aspius)  B  C 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  C 

1157  Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)  B  C 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  C 

2555  Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)  C  C 

1098  Ingola fajok (Eudontomyzon spp.)  B  C 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  C 

4026  Kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus)  C  C 

1084  Remetebogár (Osmoderma eremita *)  B  C 

1032  Tompa folyamkagyló (Unio crassus)  C  C 

Specifikus célok: A területen található jó állapotú folyópartok, mocsárrétek, kaszálórétek, keményfás-, és puhafás 
ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található jelölő 
fajok állományai fennmaradásának biztosítása. A Duna folyóvízi jellegének megőrzése, a főágban 
található kavicsos, nagy áramlási sebességű élőhelyek, illetve kavics- és homokzátonyok megőrzése 
a magyar bucó, német bucó, selymes durbincs, halványfoltú küllő, balkáni csík érdekében 
különösen Dunaalmás, Nyergesújfalu, Tát, Esztergom, Szob, Nagymaros, Verőce, Vác, Göd, 
Szigetmonostor, Érd, Rácalmás térségében, illetve a Szentendrei-Dunaág Tahi-híd feletti szakaszán 
található Kecske-zátony térségében a Duna mindkét oldalán. 
A Duna még megmaradt természetes/természetközeli állapotú partszakaszainak, mellékágainak, 
holtágainak megőrzése, az ártéri vizes élőhelyek vízutánpótlásának biztosítása, a szigetek parthoz 
kapcsolódásának, az oldalágak és az ártér feltöltésének megakadályozása, a parti zóna védelme. 
A területen található, életciklusában legalább részben vízhez kötött állatfajok ívó-, táplálkozó és 
telelőhelyei állapotának megőrzése. 
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - 
több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet.  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

Az új nyomvonal 1350 m hosszan érinti a galériaerdőt. Az érintett terület nagysága 27 ha. 
A jelenlegi területhasználat erdő. Az nyomvonalvezetésének változtatásával nincs 
lehetőség az érintett területnagyság csökkentésére. A galéria erdősáv ”ökofolyosó” 
jellegének megőrzése érdekében az út töltés helyett pillérekre helyezése javasolt. 
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6. 
Új út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Ráckevei Duna-ág SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20042 

Település: Kiskunlacháza, Ráckeve 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1324  Közönséges denevér (Myotis myotis)  C  C 3150  C  12 

1355  Vidra (Lutra lutra)  C  B 7140  C  10 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  C 91E0 *  C  32 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  C 91F0  C  5 

2011  Lápi póc (Umbra krameri)  C  C 3160  C  5 

1130  Ragadozó őn (Aspius aspius)  C  C  

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  C 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  C 

1903  Hagymaburok (Liparis loeselii)  B  C 

Specifikus célok: A területen található jó állapotú tőzegmohás lápok és ingólápok, disztróf kistavak, ligeterdők, és 
eutróf tavi élőhelyek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen 
található lápi póc, réti csík, mocsári teknős és hagymaburok állományok fennmaradásának 
biztosítása. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként 
vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót 
ellátni képes korosztályokba. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek. Inváziós 
fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által 
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. A lápcserjések, pionír facsoportok túlzott térfoglalásának megakadályozása az 
úszólápok rögzülésének elkerülése, a lápi vegetáció és a hagymaburok (Liparis loeseli) populációk 
megőrzése érdekében. 
A Ráckevei Duna-ág vízminőségének javítása, különösen a felső szakaszon, a szennyező források 
feltérképezésével, megszüntetésével. Az egész Duna-ág területén szükséges megoldani a stégek és 
az engedély nélkül a nádasokban kialakított kijárócsatornák által okozott élőhely fragmentálódás 
problémáját. Az úszólápok, lápok és disztróf kistavak védelme érdekében a vízinövényzet irtásának, 
elkotrásának megakadályozása az egész szakaszon. A kisgéphajó forgalomra jelenleg érvényes 
sebességkorlátozás gyakorlatban való megvalósítása az úszólápokat érő hullámverés csökkentése 
érdekében, valamint 5 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezése a főágon Szigetcsép térségében, 
illetve géphajóval történő behajtást tiltó táblák kihelyezése a Szigetszentmiklós, Taksony, Ráckeve-
Angyalsziget, Szigetcsép, térségében található hókonyok és mellékágak bejáratához. A Duna-ág 
vízügyi üzemeltetését a jelölő élőhelyek védelmével összhangban szükséges megvalósítani, a 
napszakos vízszintingadozás elkerülendő, az áramlási sebesség a jelenlegihez képest ne növekedjen. 
A parti ingatlanok melletti vizes élőhelyek betöltésének megakadályozása. A hagymaburok 
élőhelyén kézi kaszálással történő élőhelykezelés a téli időszakban. A feliszapolódó hókonyok, 
mellékágak természetvédelmi célú fenntartó kotrása szakaszosan ütemezve. Az úszólápokat 
közvetlenül, közvetve veszélyeztető infrastrukturális fejlesztések, területhasználatok 
megakadályozása, elsősorban Szigetcsépen a Csupi-szigeten, illetve annak közvetlen 
környezetében. A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása.  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A korábbi nyomvonal 680 m hosszan érintette a védett területet. A módosított jelenlegi  
nyomvonal 370 m hosszan, 7,4 ha nagyságban érint Natura 2000 területet. 
A nyomvonal változtatással nem kerülhető el a Natura2000 terület érintettsége. 
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7. 
MO és gyorsvasút Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Turjánvidék SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20051 

Település: Dabas, Kakucs, Újhartyán 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1324  Közönséges denevér (Myotis myotis)  C  B 6410  A  15 

1355  Vidra (Lutra lutra)  C  B 6440  C  5 

1993  Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)  C  B 6510  C  12 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 7230  A  10 

1298  Orsini vipera (Vipera ursinii)  A  C 91E0 *  A  8 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B  

2011  Lápi póc (Umbra krameri)  B  B 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  B  B 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  B  B 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  B  B 

1071  Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus)  A  A 

1088  Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  C  B 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  B  B 

4011  Szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)  B  B 

1083  Szarvasbogár (Lucanus cervus)  C  B 

1059  Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)  B  B 

4068  Csengettyűvirág (Adenophora lilifolia)  A  B 

Specifikus célok: A természetes folyamatok közül gátolni szükséges a jelölő gyepterületek spontán beerdősülését, 
valamint a szárazabb jelölő élőhelyek nedvesebb jelölő élőhelyek rovására történő térfoglalását. A 
jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A 
jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, kaszálórétek, puhafás 
ligeterdők, homoki borókás-nyárasok, keményfás ligeterdők természetszerű szerkezetének, 
fajkészletének megőrzése. 
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -
több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 

biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  
A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

Az autópálya 2800 m hosszan, a tervezett gyorsvasút nyomvonala 5900 m hosszan érint 
védett területet. Az érintett területek nagysága 56 illetve 118 ha. A területek jelenleg 
gyep művelési ágba tartoznak. 
Az út és vasút nyomvonal-változtatása a Natura 2000 területek elaprózottsága és 
mozaikossága miatt nem csökkenthető jelentős mértékben. 
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8. 
Új gyorsvasút és települési elkerülő út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Gerje mente SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20021 

Település: Cegléd 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 6410  B  15 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 6440  C  5 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  B  20 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 1530 *  A  30 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  C 7230  C  3 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  B  5 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, puhafás ligeterdők, mészkedvelő üde sás és 

láprétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található nagy tőzlepke, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának 
biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek Inváziós 
fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által 
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó 
legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat 
elkerülése érdekében. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. Szükséges a Gerje vízminőségének javítása, a meglévő vízkormányzó műtárgyak 
felújítása annak érdekében, hogy a vízvisszatartás hatékonyabb legyen a prioritásként kezelt 
élőhelyek és a vöröshasú unka védelme érdekében Szükséges kisebb átjárható duzzasztóművek 
létesítése, illetve ahol lehet, a régi meder újra elárasztása a réti csík védelme érdekében. 
A szikes mocsarak területén a vízvisszatartás lehetőségét biztosítani szükséges, elsősorban a 
lecsapoló csatornák megszűntetésével. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

Az új települési elkerülő út korábbi változata 1070 m hosszúságban keresztezte, az új 
változat 750 m hosszan érinti a Natura 2000 területet. A gyorsvasút 2050 m hosszan érint 
Natura 2000 területet. A területrendezési terv szerkezeti terve szerint 6,5 ha városias 
települési térség lett kijelölve védett területen. 
A gyorsvasút nyomvonala nem módosítható, ezért csak műszaki megoldások 
alkalmazására van lehetőség amelyekkel a káros hatások minimalizálhatók. 
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9. 
Új gyorsvasút Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Gerje mente SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20021 

Település: Cegléd 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 6410  B  15 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 6440  C  5 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  B  20 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 1530 *  A  30 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  C 7230  C  3 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  B  5 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, puhafás ligeterdők, mészkedvelő üde sás és 

láprétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található nagy tűzlepke, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának 
biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek Inváziós 
fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által 
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó 
legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat 
elkerülése érdekében. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. Szükséges a Gerje vízminőségének javítása, a meglévő vízkormányzó műtárgyak 
felújítása annak érdekében, hogy a vízvisszatartás hatékonyabb legyen a prioritásként kezelt 
élőhelyek és a vöröshasú unka védelme érdekében Szükséges kisebb átjárható duzzasztóművek 
létesítése, illetve ahol lehet, a régi meder újra elárasztása a réti csík védelme érdekében. 
A szikes mocsarak területén a vízvisszatartás lehetőségét biztosítani szükséges, elsősorban a 
lecsapoló csatornák megszűntetésével. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A gyorsforgalmi vasút nyomvonala  1180 m hosszan érint Natura 2000 területet. Az 
érintett terület nagysága 23,6 ha. Jelenlegi területhasználata gyep művelési ágú. 
A vonalvezetés megváltoztatásával nem csökkenthető jelenős mértékben az érintett 
Natura 2000 terület nagyság. 
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10. 
Új gyorsvasút Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Székek SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20046 

Település: Cegléd 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B 1530 *  A  75 

    6260 *  B  2 

Specifikus célok: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, illetve síksági pannon 
löszgyepek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található 
kisfészkű aszat, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet 
vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, 
vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  
Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: 
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által 
veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó 
legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat 
elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek legeltetésbe vonása, különösen a Nagy-
széken, a Kaszálóerdő környékén. A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a 
vízpótlás/vízvisszatartás rendszerének, kidolgozása és megvalósítása. 
A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása. 
Javítani szükséges a Perje-főcsatorna vízminőségét, a jelölő kétéltű és halfajok állományainak 
megőrzése érdekében. A vöröshasú unka védelme érdekében a patak medrének árnyékolása 
őshonos fafajok –kocsányos tölgy,  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A tervezett ú gyorsvasút 1400 m hosszan keresztez Natura 2000 területeket. Az érintett 
terület nagysága 28 ha. A jelenlegi területhasználat fele-fele arányban gyep és szántó 
között oszlik meg. A nyomvonal változtatásával nincs lehetőség az érintett területnagyság 
jelentős csökkentésére.  
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11. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Gerje mente SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20021 

Település: Albertirsa 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 6410  B  15 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 6440  C  5 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  B  20 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 1530 *  A  30 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  C 7230  C  3 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  B  5 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, puhafás ligeterdők, mészkedvelő üde sás és 

láprétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található nagy tűzlepke, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának 
biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek Inváziós 
fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által 
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó 
legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat 
elkerülése érdekében. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. Szükséges a Gerje vízminőségének javítása, a meglévő vízkormányzó műtárgyak 
felújítása annak érdekében, hogy a vízvisszatartás hatékonyabb legyen a prioritásként kezelt 
élőhelyek és a vöröshasú unka védelme érdekében Szükséges kisebb átjárható duzzasztóművek 
létesítése, illetve ahol lehet, a régi meder újra elárasztása a réti csík védelme érdekében. 
A szikes mocsarak területén a vízvisszatartás lehetőségét biztosítani szükséges, elsősorban a 
lecsapoló csatornák megszűntetésével. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 12,5 ha nagyságban „városias települési térség” lett kijelölve.  A 
jelenlegi területhasználat rét és erdő. 
A Gerje csatorna közvetlen környezetében, a maga vízállású területeken nem 
támogatható a Natura 2000 területek rovására települési térség kialakítása. 
A terület a jóváhagyott településrendezési tervek feldolgozásával került a Városias 
települési térségbe, a beépítésre szánt területek közé.  
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12. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Alsó-Tápió és patakvölgyek SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20050 

Település: Tápiószecső 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  C 3260  C  1 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 6250 *  A  10 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  B  15 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 6410  B  15 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  B 6510  B  35 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 7230  B  5 

2285  Homoki kikerics (Colchicum arenarium)  B  B 91E0 *  B  5 

4098  Homoki nőszirom (Őris humilis ssp. arenaria)  C  B 91Ő0 *  C  1 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú síksági pannon löszgyep, pannon homoki gyep, kékperjés láprétek 
meszes, tőzeges és agyagbemosódásos talajokon, sík és dombvidéki kaszálórétek kiterjedésének, 
szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található, homoki kikerics, vérfő 
hangyaboglárka, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása. A jelölő 
erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet 
vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, 
vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek. Inváziós fajok, 
különösen a selyemkóró, aranyvessző fajok, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett 
jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, 
állományaik csökkentése.Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer 
kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. A Gombai-patak völgyében megtalálható domboldali löszgyepeken teljeskörű 
cserjeirtás, majd a területek legeltetéssel való fenntartása. A Gombai- és Úri-patak mentén elterülő 
vizes élőhelyek (Hosszú-rét, Dolláros-rét, Felső-rét) rekonstrukciója, a patakok vizének 
visszaduzzasztása és kivezetése révén. A Tápiósági Nagy-réten a Tápió árterére vízkivezetés a 
mélyvonulatok igénybevételével, a patak vizének duzzasztásával. 
A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő 
árkok felszámolása. A völgytalpi réteket határoló domboldali szántókról lesodródó hordalék 
degradációs hatása elleni védekezés, elsősorban cserjesorok ültetésével. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 33,2 ha nagyságban „vidéki települési térség” lett kijelölve.  A 
jelenlegi területhasználat rét és szántó. 
A terület az elfogadott településrendezési tervek feldolgozásával került a beépítésre 
szánt területek közé. 
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13. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Hajta mente 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20025 

Település: Kóka 
A terület státusza: Különleges Madárvédelmi Terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 1530 *  A  65 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 3260  C  1 

2011  Lápi póc (Umbra krameri)  C  B 6250 *  A  2 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  A  2 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 6410  B  1 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  B 91I0 *  B  1 

4035  Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)  B  B 7230  B  1 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  C  1 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, síksági pannon löszgyepek, 
pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajon, 
enyves éger és magyar kőris alkotta ligeterdők, kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének 
megőrzése. A területen található nagy szikibagoly, lápi póc, réti csík, vöröshasú unka, mocsári 
teknős, kisfészkű aszat, homoki nőszirom állományok fennmaradásának biztosítása. Nem 
véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több 
idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes 
korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és 
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem 
végezhetőek.  Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, 
bálványfa, feketefenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az 
inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz 
igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a 
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe 
szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő 
használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, 
életkori összetételét a természetes állapotokhoz. 
Szükséges a Hajta-menti mocsarak, valamint a Hajta-patakot kísérő egykori medrek - Dánysári-
legelő, Boldogkátapuszta, Kisszékes-legelő, Öreg-Hajta morotváivízutánpótlásának kidolgozása és 
megvalósítása a Hajta-patakból. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek és a jelölő hal- és 
kétéltű fajok természetvédelmi helyzetének javítása érdekében Hajta-patakon több vízvisszatartó 
műtárgy létesítése szükséges. A Zagyva folyóból történő vízátvezetés lehetőségének megvizsgálása 
a terület vízháztartásának javítása érdekében. A vöröshasú unka, réti csík és lápi póc védelme 
érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fák ültetésével. A legeltetés újraindítása a 
tóalmási Legelődőlőn és a tápiószelei Kisszékes-legelőn. A tájidegen fafajokból álló ültetvényeket 
fokozatosan fafajcserés szerkezet átalakítással szükséges felújítani a Hajta-mocsár körül. A jelölő 
élőhelyekben és fajokban gazdag gyeptársulások közötti zárványszántó visszagyepesítése az 
ökológiai kapcsolatok helyreállítása végett. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 14,1 ha nagyságban „hagyományosan vidéki települési térség” 
lett kijelölve.  A jelenlegi területhasználat rét és erdő. A kijelölés ellentétes a Natura 2000 
terület természetvédelmi prioritásaival. 
A terület az elfogadott településrendezési tervek feldolgozásával került a beépítésre 
szánt területek közé. 
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14. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Gödöllői-dombság SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20023 

Település: Dány 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1355  Vidra (Lutra lutra)  C  B 6240 *  B  2 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  C 6260 *  B  5 

4013  Magyar futrinka (Carabus hungaricus)  B  C 91G0 *  B  10 

4032  Magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)  C  C 91Ő0 *  B  15 

1088  Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  C  B 6250 *  B  10 

1086  Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)  B  C 91E0 *  C  1 

4011  Szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)  C  C 91H0 *  C  2 

1083  Szarvasbogár (Lucanus cervus)  C  B 6210  C  5 

2285  Homoki kikerics (Colchicum arenarium)  C  B    

2120  Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)  B  B    

4067  Piros kígyószisz (Echium russicum)  C  B    

Specifikus célok: A jelölő fajok populációinak nagyságát nyomon kell követni és meg kell őrizni, a populációk 
elterjedési területe nem csökkenhet. A területen található természetközeli társulások 
kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -
több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet 
vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, 
vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 4,1 ha nagyságban „hagyományosan vidéki települési térség” 
lett kijelölve. A jelenlegi területhasználat: szántó. 
A kijelölés ellentétes a Natura 2000 terület természetvédelmi prioritásaival. 
A terület az elfogadott településrendezési tervek feldolgozásával került a beépítésre 
szánt területek közé. 
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15. 
Települési terület és elkerülő út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék 
Natura 2000 terület kódja: HUKN10001 

Település: Bugyi 
A terület státusza: Különleges Madárvédelmi Terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

A084  Hamvas rétihéja (Circus pygargus)  15-20 pár  B 1530 A 43 

A122  Haris (Crex crex)  10-15 pár  C 3150 C 0,02 

A129  Túzok (Otis tarda)  400-420 pd  A 3160 B 0,01 

A133  Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)  10-15 pár  B 40A0 B 0,01 

A135  Székicsér (Glareola pratincola)  5-15 pár  A 6250 C 0,3 

A231  Szalakóta (Coracias garrulus)  30-40 pár  B 6260 A 2 

A339  Kis őrgébics (Lanius minor)  50-60 pár  C 6410 A 2,5 

A021  Bölömbika (Botaurus stellaris)  25-30 pár  B 6440 B 1,3 

A022  Törpegém (Ixobrychus minutus)  20-30 pár  C 7230 B 0,03 

A024  Üstökösgém (Ardeola ralloides)   C 91E0 B 0,3 

A026  Kis Kócsag (Egretta garzetta)   D 91F0 B 0,2 

A027  Nagy kócsag (Egretta alba)   C 91G0 B 0,01 

A029  Vörös gém (Ardea purpurea)  10-15 pár  B 91I0 A 0,03 

A030  Fekete gólya (Ciconia nigra)  3 pár  C 91N0 B 0,07 

A031  Fehér gólya (Ciconia ciconia)  25-30 pár  D  

A060  Cigányréce (Aythya nyroca)  6-10 pár  C 

A075  Rétisas (Haliaeetus albicilla)   C 

A080  Kígyászölyv (Circaetus gallicus)  1-2 pár  B 

A081  Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus)  15-25 pár  C 

A089  Békászó sas (Aquila pomarina)   D 

A404  Parlagi sas (Aquila heliaca)   D 

A091  Szirti sas (Aquila chrysaetos)   D 

A097  Kék vércse (Falco vespertinus)  30-150 pár  B 

A511  Kerecsensólyom (Falco cherrug)  4-6 pár  B 

A131  Gólyatöcs (Himantopus himantopus)  0-5 pár  C 

A138  Széki lile (Charadrius alexandrinus)  0-1 pár  C 

A176  Szerecsensirály (Larus melanocephalus)  0-2 pár  D 

A196  Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)  30-40 pár  B 

Specifikus célok: A terület a Duna-Tisza közének északnyugati része, nagy kiterjedésű pusztákkal, tanyás 
területekkel, szántómozaikokkal, csatornákkal, halastavakkal. A pusztákon külterjes 
legeltetés, a csatornákon horgászat folyik. 
Részben a pusztai (túzok, kék vércse, kerecsensólyom), részben a vízimadarak fontos 
élőhelye. Itt él a Kárpát-medence legnagyobb és legstabilabb túzokállománya. Tavaszi és 
őszi időszakban a vonuló vízimadarak (különösen a partimadarak) jelentős pihenőhelye, 
kiemelten a csapadékos években. természetvédelem, mezőgazdaság (gyepgazdálkodás, 
szántóművelés), haltenyésztés, turizmus, vízgazdálkodás. 
Vízgazdálkodási és földhasználati problémák, nagy a lucerna részesedése a túzokos 
területeken (első kaszáláskor a túzokfészkek áldozatul esnek), róka és borz általi predáció 
(kevésbé jelentős mértékben szarka és dolmányos varjú), felszaporodóban van a 
rókaállomány. A túzokos területeken kulcsfontosságú a mezőgazdaság és a 
természetvédelem érdekeinek egyeztetése. Hasonlóan fontos a vízügy és a 
természetvédelem közötti kompromisszum megteremtése, illetve a megfelelő legelő 
állatállomány biztosítása. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 43,4 ha nagyságban „vidéki települési térség” lett kijelölve. A 
jelenlegi területhasználat: rét és szántó.  
A kijelölés ellentétes a Natura 2000 terület természetvédelmi prioritásaival. 
(Jóváhagyott megyei tervből átvett és kiegészített települési terület.) 
A terezett települési elkerülő út DK-i nyomvonalszakasza törlésre került, így az érintettség 
csak a Ny-i rész 510 m-es szakaszán áll fenn. További nyomvonal korrekcióval nincs 
lehetőség a Natura 2000 területek elkerülésére. 
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16. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Aszal-völgy SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20004 

Település: Kőröstetétlen 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1324  Közönséges denevér (Myotis myotis)  C  C 6250 *  C  20 

1323  Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)  C  C  

1308  Piszedenevér (Barbastella barbastellus)  C  C 

1088  Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  C  C 

1083  Szarvasbogár (Lucanus cervus)  C  C 

Specifikus célok: A jó állapotú síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
Inváziós fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása 
a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A túlzott 
becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív mezőgazdasági 
használattal való fenntartása. 
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a síksági pannon 
löszgyepek, és a sík- és dombvidéki kaszálórétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése 
érdekében. 
A jelölő élőhelyet veszélyeztető inváziós erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos 
fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. 
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás) 
megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A magyar tarsza (Isophya 
costata) populációk fenntartása érdekében a faj ökológiai igényeinek megfelelő gyepszerkezet 
kialakítása, élőhelyének extenzív legeltetésével, vagy késői kaszálásával. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 64,5 ha nagyságban „hagyományosan vidéki települési térség” 
lett kijelölve. A jelenlegi területhasználat: szántó, kisebb mértékben rét. 
A kijelölés ellentétes a Natura 2000 terület természetvédelmi prioritásaival. 
A terület az elfogadott településrendezési tervek feldolgozásával került a beépítésre 
szánt területek közé. 
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17. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Alsó-Ipoly-völgy SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI10026 

Település: Ipolytölgyes 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1355  Vidra (Lutra lutra)  C  C 6440  A  55 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  C 6260 *  B  5 

1124  Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  C  C 7210 *  C  5 

2511  Homoki küllő (Gobio kessleri)  C  C 91E0 *  B  15 

1160  Német bucó (Zingel streber)  C  C 6440  A  55 

1138  Petényi-márna (Barbus meridionalis)  C  C  

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  C 

1157  Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)  C  C 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  C 

2555  Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)  C  C 

1146  Törpecsík (Sabanejewia aurata)  B  C 

4056  Apró fillércsiga (Anisus vorticulus)  B  C 

4045  Díszes légivadász (Coenagrion ornatum)  C  C 

1037  Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)  B  C 

Specifikus célok: A területen található jó állapotú mocsárrétek, homoki gyepek, enyves égeres ligeterdők 
kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található kis lemezcsiga, erdei szitakötő, tompa folyamkagyló, sávos bödöncsiga, 
petényi márna, német bucó, balkáni csík, selymes durbincs, homoki küllő, réti csík, vidra és mocsári 
teknős állományok fennmaradásának biztosítása. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési 
cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi 
korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet 
vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, 
vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 2,4 ha nagyságban „hagyományosan vidéki települési térség” 
lett kijelölve. A jelenlegi területhasználat: szántó. A kijelölés ellentétes a Natura 2000 
terület természetvédelmi prioritásaival. 
A hatályos megyetervből átvett tervezett beépítésre szánt terület. 
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18. 
Települési terület Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Alsó-Ipoly-völgy SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI10026 

Település: Vámosmikola 
A terület státusza: Különleges Madárvédelmi Terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1355  Vidra (Lutra lutra)  C  C 6440  A  55 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  C 6260 *  B  5 

1124  Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  C  C 7210 *  C  5 

2511  Homoki küllő (Gobio kessleri)  C  C 91E0 *  B  15 

1160  Német bucó (Zingel streber)  C  C 6440  A  55 

1138  Petényi-márna (Barbus meridionalis)  C  C  

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  C 

1157  Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)  C  C 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  C 

2555  Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)  C  C 

1146  Törpecsík (Sabanejewia aurata)  B  C 

4056  Apró fillércsiga (Anisus vorticulus)  B  C 

4045  Díszes légivadász (Coenagrion ornatum)  C  C 

1037  Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)  B  C 

Specifikus célok: A területen található jó állapotú mocsárrétek, homoki gyepek, enyves égeres ligeterdők 
kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található kis lemezcsiga, erdei szitakötő, tompa folyamkagyló, sávos bödöncsiga, 
petényi márna, német bucó, balkáni csík, selymes durbincs, homoki küllő, réti csík, vidra és mocsári 
teknős állományok fennmaradásának biztosítása. Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési 
cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi 
korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. A többlet 
vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, 
vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Natura 2000 területen 27,7 ha nagyságban „hagyományosan vidéki települési térség” 
lett kijelölve.  A területek jelenlegi területhasználata szántó és rét. A kijelölés ellentétes a 
Natura 2000 terület természetvédelmi prioritásaival. 
A hatályos megyetervből átvett tervezett beépítésre szánt terület. 
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19. 
Új települési összekötő út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Nyugat-Cserhát és Naszály  
Natura 2000 terület kódja: HUDI20038 

Település: Kosd 
A terület státusza: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1303  Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)  B  C 8310  C  1 

1324  Közönséges denevér (Myotis myotis)  C  C 6190  C  1 

1188 Vöröshasú unka (Bombina bombina) C C 
 

1188 Vöröshasú unka (Bombina bombina) C C 
 

1188 Vöröshasú unka (Bombina bombina) C C 
 

1188 Vöröshasú unka (Bombina bombina) C C 
 

91G0 *  B  10 

4032  Magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)  C  B 91H0 *  C  5 

1088  Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  C  B 91M0  B  40 

1086  Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)  C  C 40A0 *  B  10 

1083  Szarvasbogár (Lucanus cervus)  C  B 6240 *  C  2 

2327  Bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum)  C  C 8210  C  1 

4118  Magyar gurgolya (Seseli leucospermum)  C  B 6210  C  2 

4067  Piros kígyószisz (Echium russicum)  C  B  

4091  Tátorján (Crambe tataria)  B  B 

Specifikus célok: A területen található természetközeli társulások kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének 
megőrzése. A területen található közösségi jelentőségű és kiemelt jelentőségű növény- és állatfajok 
állományai fennmaradásának biztosítása. 
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -
több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, 
erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok 
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni 
szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános 
tölgyesek területén. 
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek 
visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. A tátorján (Crambe tataria) 
élőhelyén a cserjésedés és a főavarosodás extenzív mezőgazdasági használattal, vagy célzott 
természetvédelmi kezeléssel való visszaszorítása, a faj magszórását megelőző kaszálást, legeltetést 
kerülni szükséges. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön 
vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a 
tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről. A xilofág rovarok állományának 
növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és 
facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása. A 
barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi 
okokból jelentős barlangok lezárása. A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az 
élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához 
megfelelő faállományt. A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, 
vízállások megőrzése. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

Az új települési összekötő út 1,8 km keresztez Natura 2000 területet. Az érintett terület 
nagysága 36 ha. A területen jelenleg erdő és rét területhasználat található.  
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20. 
Új települési összekötő út Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Gógány- és Kőrös-ér mente SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20022 

Település: Nagykőrös 
A terület státusza: Különleges Madárvédelmi Terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 6410  A  45 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 6440  B  40 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  B 6260 *  B  3 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 7230  B  5 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B 91E0 *  B  2 

     

    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, ártéri mocsárrétek kiterjedésének, 
szerkezetének, fajkészletének megőrzése. 
A területen található vérfő hangyaboglárka és ürge állományok fennmaradásának 
biztosítása. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és 
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem 
végezhetőek. Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, 
fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a 
degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a 
jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. 
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos 
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, 
valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori 
összetételét a természetes állapotokhoz. Szükséges a Kőrös-ér vízminőségének javítása, a 
vízminőség javulást követően a vízvisszatartás rendszerének kidolgozása és 
megvalósítása. A vöröshasú unka védelme érdekében a patak medrének árnyékolása 
őshonos fafajok - kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny főz, fehér nyár, fekete nyár, 
szürke nyár- ültetésével. A mocsárrétek védelme érdekében szükséges a legeltetés 
korlátozása. A vérfő hangyaboglárka védelme érdekében szükséges a kaszálás 
korlátozása. A Nagykőrös és Törtel közötti közúton biztosítani szükséges a kétéltűek 
szabad átjárási lehetőségét, megfelelő kialakítású békaátjárók segítségével. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A Kőrös-ér menti területet 1,2 km hosszan keresztezi az új települési összekötő út. Az 
érintett Natura 2000 terület nagysága 24 ha, jelenlegi területhasználata erdő és szántó. 
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21. 
Új főút Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Hajta mente 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20025  

Település: Nagykáta 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 1530 *  A  65 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B 3260  C  1 

2011  Lápi póc (Umbra krameri)  C  B 6250 *  A  2 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  C  B 6260 *  A  2 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  C  B 6410  B  1 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  C  B 91I0 *  B  1 

4035  Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)  B  B 7230  B  1 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  C  B 91E0 *  C  1 

4081  Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)  C  B    

Specifikus célok: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, síksági pannon löszgyepek, 
pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajon, 
enyves éger és magyar kőris alkotta ligeterdők, kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének 
megőrzése. A területen található nagy szikibagoly, lápi póc, réti csík, vöröshasú unka, mocsári 
teknős, kisfészkű aszat, homoki nőszirom állományok fennmaradásának biztosítása. Nem 
véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több 
idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes 
korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és 
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem 
végezhetőek.  Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, 
bálványfa, feketefenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az 
inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz 
igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a 
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe 
szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő 
használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, 
életkori összetételét a természetes állapotokhoz. 
Szükséges a Hajta-menti mocsarak, valamint a Hajta-patakot kísérő egykori medrek - Dánysári-
legelő, Boldogkátapuszta, Kisszékes-legelő, Öreg-Hajta morotváivízutánpótlásának kidolgozása és 
megvalósítása a Hajta-patakból. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek és a jelölő hal- és 
kétéltű fajok természetvédelmi helyzetének javítása érdekében Hajta-patakon több vízvisszatartó 
műtárgy létesítése szükséges. A Zagyva folyóból történő vízátvezetés lehetőségének megvizsgálása 
a terület vízháztartásának javítása érdekében. A vöröshasú unka, réti csík és lápi póc védelme 
érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fák ültetésével. A legeltetés újraindítása a 
tóalmási Legelődőlőn és a tápiószelei Kisszékes-legelőn. A tájidegen fafajokból álló ültetvényeket 
fokozatosan fafajcserés szerkezet átalakítással szükséges felújítani a Hajta-mocsár körül. A jelölő 
élőhelyekben és fajokban gazdag gyeptársulások közötti zárványszántó visszagyepesítése az 
ökológiai kapcsolatok helyreállítása végett. 

A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A tervezett új út három szakaszon összesen 640  m-en érint keresztez Natura 2000 
területet. Az érintett terület nagysága 12,8 ha 2x100 m védőtávolsággal számolva. 
Az érintett terület nagyobbik része gyepes élőhely. A védett területek a nyomvonal 
kismértékű korrekciójával elkerülhetők. A nyomvonal módosítása folyamatban van. 
A Natura 2000 területet érintő másik települési összekötő út (pirosa szaggatott vonal) 
elhagyásra került, így a védett terület érintettsége már nem áll fenn. 
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22. 
400 KV-os távvezeték Natura 2000 területen 
Natura 2000 terület neve:  Turjánvidék SCI 
Natura 2000 terület kódja: HUDI20051 

Település: Dabas, Kakucs, Újhartyán 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
A közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása: 
Faj kód  Magyar név (latin név)   Pop.  Megőrzés Élőhelytíp.kódja 

(* = kiem.) 
Reprezenta-
tivitás 

Kiterjedés (%) 

1324  Közönséges denevér (Myotis myotis)  C  B 6410  A  15 

1355  Vidra (Lutra lutra)  C  B 6440  C  5 

1993  Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)  C  B 6510  C  12 

1220  Mocsári teknős (Emys orbicularis)  C  B 7230  A  10 

1298  Orsini vipera (Vipera ursinii)  A  C 91E0 *  A  8 

1188  Vöröshasú unka (Bombina bombina)  C  B  

2011  Lápi póc (Umbra krameri)  B  B 

1145  Réticsík (Misgurnus fossilis)  B  B 

1134  Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  B  B 

1149  Vágócsík (Cobitis taenia)  B  B 

1071  Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus)  A  A 

1088  Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  C  B 

1060  Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  B  B 

4011  Szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)  B  B 

1083  Szarvasbogár (Lucanus cervus)  C  B 

1059  Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)  B  B 

4068  Csengettyűvirág (Adenophora lilifolia)  A  B 

Specifikus célok: A természetes folyamatok közül gátolni szükséges a jelölő gyepterületek spontán beerdősülését, 
valamint a szárazabb jelölő élőhelyek nedvesebb jelölő élőhelyek rovására történő térfoglalását. A 
jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A 
jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, kaszálórétek, puhafás 
ligeterdők, homoki borókás-nyárasok, keményfás ligeterdők természetszerű szerkezetének, 
fajkészletének megőrzése. 
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -
több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni 
képes korosztályokba. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem 
növekedhet. 
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás 

biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  
A kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, 
várhatóan kedvezőtlen 
hatások leírása, mértéke, 
térbeli kiterjedése: 

A 400 kV-os távvezeték 9700 m hosszan érint Natura 2000 területet. A területe nagyrészt 
gyepek borítják. Foltokban szántó illetve erdőterületet is érintenek a távvezetékek.  
A meglévő vezetékek esetében nincs lehetőség a hatások csökkentésére. Az új vezetékek 
nyomvonalának korrekciójával kismértékben csökkenthető lenne az érintettség. 
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Összefoglalás 
 
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció a tervek vagy beruházások a Natura2000 
területekre gyakorolt hatását vizsgáló 266/2008 (XI. 6. ) Korm. rendeletével módosított 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 10. §-ban meghatározottak alapján a 14. Melléklet alapján, a terv 
léptékének figyelembevételével készült. A jogszabály szerinti Natura 2000 hatásbecslési 
metodika elsősorban a beruházási szintű tervek készítésénél nyújt segítséget. A regionális 
szintű területrendezési terveknél a javasolt metodika nehezen alkalmazható.   
 
A hatásbecslés egyik fő problémája a léptékből eredő különbözőség volt. Míg a PMTrT  
szerkezeti és szabályozási terve 1:50 000-e léptékben készült addig a Natura 2000 területek 
kijelölése, lehatárolása az 1:4000-es méretarányú kataszteri térképek alapján történt meg. A 
több mint 10-szeres térképi méretaránybeli eltérés nem teszi lehetővé, hogy 
nyomvonalsávok hatásait részletesebben ábrázoljuk.  (Az OTrT-hez képes megengedett 10%-
os eltérés alapján a nyomvonalsávok még változhatnak.  A helyrajzi számmal kihirdetett 
NATURA 2000 területek érintettségének pontos mértékét, azon belül a különböző 
élőhelytípusok veszélyeztetettségét csak a továbbtervezés során, a jogszabály által 
megengedett eltérési, illetve pontosítási lehetőségek miatt a településrendezési tervek 
szintjén lehet megállapítani.  
 
A hatásbecslés feltárta, hogy a Natura 2000 területeken  a tervezett  infrastruktúra 
fejlesztések és a települési területek kijelölése 20 esetben okoz átfedéseket, ütközéseket.  
 
A tervezés ezen fázisában a lehetőségek már csak a „finomításokat” engedik meg. További 
nyomvonal módosításokkal, finomításokkal még három esetben lehetne a csökkenteni a 
Natura 2000 területek érintettségét. A többi esetben nyomvonal korrekciókkal nincs 
lehetőség a  hatások mérséklésére. 
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a korábbi tervekben, törvényekben, jogszabályokban 
rögzített, jóváhagyott nyomvonalsávok módosítására csak kis (5%-os eltérés) lehetőséget 
enged meg a területrendezési terv, ezért a jelentős hatást okozó tervi elemeket nem minden 
esetben lehetett már „orvosolni” a PMTrT keretein belül. 
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Melléklet 1.  
 
 
Kódtábla az élőhely típusokhoz 
 
 
Reprezentativitás: az adott élőhely mennyire tipikus a területen. 

A: kiemelkedő reprezentativitás 
B: jó reprezentativitás, 
C: jelentős 

 
Kiterjedés (%): a kiterjedésnél az adjuk meg, hogy az adott élőhelytípus a terület hány %-án 
található meg. 

 
Populáció: a faj populációjának mérete és sűrűsége a területen az országos állományhoz 
viszonyítva  

A: 100%-15%,  
B: 15%-2%,  
C: 2%-0% 

 
Általános megőrzöttség: Az adott faj megőrzöttsége szempontjából a terület általános 
értékelését jelenti  

A: kiváló,  
B: jó,  
C: megfelelő 

 
 


