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1. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI
FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
1.1

ELŐZMÉNYEK

Jelen fejezet a Mesztegnyő Község „új” településrendezési eszközei környezeti
vizsgálatának megállapításait ismertető települési környezeti értékelés. A környezeti
vizsgálat lefolytatásának eljárásrendjét és a környezeti értékelés elkészítésének tartalmi
követelményeit az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban SKVr.) tartalmazza. A SKVr. 1.§. (3) a) pontja értelmében a
település egészére készülő szabályozási terv és helyi építési szabályzat készítése esetén
környezeti vizsgálat lefolytatása és települési környezeti értékelés készítendő.
Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2019. (III.11.) önkormányzati
határozatával fogadta el a Településfejlesztési koncepciót. A Településfejlesztési koncepció
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: településtervezési
kódex vagy 314.R.) meghatározott tartalmi követelmények alapján került kidolgozásra. A
Településfejlesztési koncepcióhoz és az új településrendezési eszközökhöz közös
Megalapozó vizsgálatok dokumentáció készült, amely a környezeti elemek állapotát, a
környezeti hatótényezőket részletesen feltárta. A Településfejlesztési koncepció készítése
után megindult a településrendezési eszközök teljes közigazgatási területre vonatkozó
elkészítése.

1.2

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TEMATIKÁJA

A településrendezési eszközök kidolgozásának tartalmi követelményeit a 314.R. tartalmazza.
E szerint településrendezési eszközök készítésekor, ha környezeti vizsgálat lefolytatása
szükséges, a települési környezeti értékelést az „Alátámasztó javaslat” munkarészen belül,
önálló fejezetként kell kidolgozni. A környezeti értékelés tartalmi követelményeit a SKVr. 4.
melléklete tartalmazza, jelen települési környezeti értékelés (továbbiakban: TSKV) e
mellékletben meghatározott tartalommal kerül kidolgozásra, a települési környezeti értékelést
készítők nem kezdeményezték egyedi tartalom meghatározását. Az TSKV tartalma és
egyeztetésének folyamata a környezetvédelméért felelő szervekkel egyeztetésre került. A
Mesztegnyő Község új településrendezési eszközeihez (továbbiakban: TRE) külön
Települési örökségvédelmi hatástanulmány is készült, amely részletesen bemutatja a
település építészeti és régészeti értékeit, valamint értékeli a TRE várható hatásait az épített
környezet értékeire, továbbá javaslatokat tartalmaz azok megőrzésére vonatkozóan. A TSKV
tartalmára vonatkozó megkeresésben szerepelt, hogy ezért az épített örökségvédelmével
csak a Települési örökségvédelmi hatástanulmány foglakozik, az TSKV ezzel a témakörrel
nem foglalkozik, rögzítésre került, hogy a többi tartalmi elem tekintetében az TSKV a SKVr.
4. mellékletében meghatározott tartalom szerint kerül kidolgozásra.
Mesztegnyő Község Településfejlesztési koncepciójához és TRE-hez a településrendezési
kódex tartalmi követelményei szerinti „Megalapozó vizsgálatok” készültek. A „Megalapozó
vizsgálatok” a tervezési területen a környezet elemeinek állapotát és a környezeti
veszélyeztető tényezőket részletesen feltárták. A TRE-ben foglalt tervi elhatározások várható
környezeti hatásait az „Alátámasztó javaslatok” kötet szakági javaslatai, a „Tájrendezési
javaslatok”, a „Zöldfelületi javaslatok”, valamint a „Környezeti hatások és feltételek” c. fejezet
tartalmazzák, de a „Közművesítési és hírközlési javaslatok” és „Közlekedési javaslatok”
fejezetek is tartalmaznak olyan javaslatokat, amelyek kedvezőtlen környezeti hatások
csökkentését, ill. elkerülését eredményezik.
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1.3

A

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KAPCSOLÓDÁSA A
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁHOZ.

A települési környezeti értékelés a településrendezési eszközök kidolgozásával és
egyeztetésével párhuzamosan zajlik. A TRE és a TSKV véleményeztetése is együtt történik
a környezetvédelméért felelős állami szervekkel és a nyilvánossággal, a partnerekkel. A TRE
és a TSKV egyidejű egyeztetése lehetővé teszi s felesleges ismétlések elkerülését, a TRE
ismerete nélkül a TSKV is értelmezhetetlen és érdemben véleményezhetetlen. Bár a TRE és
a KÉ egyeztetését két kormányrendelet tartalmazza, de a két véleményezési folyamat jól
összehangolható, mivel a véleményezők köre kis mértékben tér el, valamint a véleményezési
határidők is jól összeegyeztethetők, továbbá a nyilvánosság—partnerek köre is megegyezik.
2022. január 1-ét követően készülő településtervek esetében már a vonatkozó jogszabályok
szerint a településtervek és a TSKV egyeztetése egy jogszabály, a településtervek
tartalmáról,elkészítésének
rendjéről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendeletben meghatározott egyeztetési
eljárás szerint fog történni.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a TRE és az TSKV készítésének és egyeztetésének
folyamatát, amennyiben a TRE egyeztetése a 314.R. szerinti teljes eljárással történik.
A táblázatban szereplő rövidítések:
TRE: településrendezési eszközök
KV: környezeti vizsgálat
TSKV: települési környezeti értékelés
314.R.: 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet — ezen kormányrendelet tartalmazza
jelenleg a TRE véleményeztetési folyamatát
SKVr.: 2/2005. (I.11.) kormányrendelet — ezen kormányrendelet tartalmazza jelenleg
az SKV véleményeztetési folyamatát

TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ

TSKV-1. TÁBLÁZAT: A TRE, VALAMINT KV KÉSZÍTÉSÉNEK EGYEZTETETÉSI
FOLYAMATÁNAK, A TRE TELJES ELJÁRÁSSAL TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉSE
ESETÉN
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT
LEFOLYTATÁSÁNAK ÉS A TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
KÉSZÍTÉSÉNEK, VALAMINT
EGYEZTETÉSÉNEK FOLYAMATA

Előzetes véleménykérés

környezetvédelméért felelős szervek
tájékoztatása KV lefolytatásáról és KÉ
készítéséről, valamint a KÉ
tartalmáról
nyilvánosság tájékoztatása KV
lefolytatásáról és KÉ készítéséről,
valamint a KÉ tartalmáról

nyilvánosság tájékoztatása a TRE
készítéséről
véleményezési határidő a 314R.
szerint 21 nap

véleményezési határidő a SKVr.
szerint minimum 15 nap, de lehet több
is

a véleménykérés térben és időben összeegyeztethető, 21 napban
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LEFOLYTATÁSA ÉS
KÉ KÉSZÍTÉSE

TRE KÉSZÍTÉSE, KV
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

TRE Munkaközi tervdokumentáció
készítési folyamata

felmerülő alternatívák értékelése,
folyamatos konzultáció a TRE
készítőivel

TRE Véleményezési
tervdokumentáció elkészítése

TRE Véleményezési
tervdokumentációjára vonatkozó
TSKV elkészítése

véleményezés — államigazgatási
szervek és a partnerek (nyilvánosság)

véleményezés —
környezetvédelméért felelős
államigazgatási szervek és a
partnerek (nyilvánosság)

véleményezési határidő a 314R.
szerint 30 nap

véleményezési határidő legalább 30
nap

a véleménykérési idő összeegyeztethető időben, 30 napba, a TRE és a
TSKV együtt véleményeztethető.
TRE-re beérkezett vélemények
összegzése, értékelése,

LÉPTETÉSI SZAKASZ

ELFOGADÁSI ÉS HATÁLYBA

VÉGSŐ SZAKMAI
VÉLEMÉNYEZÉSI
SZAKASZ

szükség esetén egyeztető tárgyalás
döntés az átvezetendő véleményekről

1.4

a TSKV-re beérkezett vélemények
összegzése, értékelése,
továbbá
a TRE-re beérkező vélemények
értékelése környezeti szempontból
folyamatos konzultáció, hogy a
vélemények átvezetése során
érvényesüljenek a környezeti
szempontok

Végső állami főépítészi
tervdokumentáció összeállítása

ha az átvezetendő vélemények
szükségessé teszik, az TSKV
kiegészítése

Önkormányzati jóváhagyásra
előkészített tervdokumentáció

a SKVr. szerint a TSKV-t a TRE-vel,
továbbá a TSKV-re kapott
vélemények és észrevételek
összegzésével együtt kell benyújtani a
Képviselő testület elé.

TRE elfogadása
Jóváhagyott TRE tervdokumentáció
tájékoztatás a döntésről

a TRE elfogadásáról szóló
összefoglaló megküldése a TSKV
véleményezésébe bevont
környezetvédelméért felelős
államigazgatási szerveknek is

A

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT
JAVASLATOK HATÁSA A TERV ALAKULÁSÁRA

A környezetvédelmi-, tájvédelmi szakági tervező, valamint a településrendezési eszközök
tervezői folyamatosan együttműködnek a legmegfelelőbb módosítási változatok kidolgozása
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érdekében. A települési környezeti értékelés dokumentációjának véleményezésébe a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerülnek bevonásra a jogszabály szerinti
államigazgatási véleményezők is. Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett
észrevételek, nagyban elősegítik, hogy a készülő tervek megfelelő választ adjanak a feltárt
korlátozó tényezőkre, felmerülő egyéb problémákra.
A területfelhasználás rendjének tervezésekor kellő figyelem fordult a védett, ill. védelemre
érdemes természeti értékek, valamint táji értékek megőrzésére, az ökológiai hálózat
elemeinek megtartására, védelmére, a zöldfelületek rendszerben történő elhelyezésére, az
ökológiai hálózat elemeinek és a zöldfelületi rendszer elemeinek összekapcsolására, az
eltérő környezeti igényű területek egymást nem zavaró elhelyezésére. A tervezés kezdeti
szakaszában már lehetőség volt arra, hogy a beérkezett módosítási igényeket a környezeti
vizsgálatot lefolytatók módosításonként értékeljék környezeti szempontból, és felhívják a
figyelmet a „kritikus pontokra” a tervezésben résztvevők számára. A tervkészítés során ez az
együttműködés teszi lehetővé, hogy a készülő településrendezési eszközök a lehető
legnagyobb figyelmet fordítsanak a települési értékek, környezeti elemek, valamint a táji-és
természeti adottságok megóvására.
A „2.2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok” fejezet ismerteti a terv készítése során
vizsgált változatokat, valamint a TSKV egyeztetése során beérkezett vélemények hatására
történt településszerkezeti változtatásokat.

1.5

A

KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS AZ ÉRINTETT
NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK,
SZEMPONTOKNAK
A
TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZETI
ÉRTÉKELÉS
KÉSZÍTÉSE SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBE VÉTELE

A környezet védelméért felelős államigazgatási szervek előzetes véleménynyilvánítás során
megküldött adatszolgáltatásai és a tervezés során betartandó környezetvédelmi tartalmú
feltételeik az TSKV készítése során figyelembevételre kerültek. A véleményező
államigazgatási szervek közül a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya és az Állami Főépítész fogalmazott
meg a területfelhasználást rendjét befolyásoló véleményt, amelyek figyelembe vételének
módját a tervben az előbbi, 1.4. pontban ismertettünk.
Az érintett nyilvánosság körét a településrendezési eszközök készítése során a
véleményezésben résztvevők körével azonosítottuk. A települési környezeti értékelés
véleményezése párhuzamosan folyik a településrendezési eszközök véleményezésével, az
TSKV dokumentációja a TRE dokumentációjával együtt kerül megküldésre a
véleményezőknek. Az Önkormányzat a településrendezési eszközök egyeztetésében
résztvevők körét a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletben határozta meg. E rendelet
tartalmazza a véleménynyilvánítás módját is. Az egyeztetés jelen szakaszában a terv
tartalmát befolyásoló partnerségi vélemény még nem érkezett.

1.6

A

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SORÁN FELHASZNÁLT
ADATOK FORRÁSA, AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI

A települési környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat, valamint
Mesztegnyő közigazgatási területére készült környezetvédelmi vonatkozású tervek,
tanulmányok és egyéb szakirodalmi adatok felhasználásával készült. Ezek közül az alábbiak
emelendők ki:
 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról — NKP IV.
 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 (NFFS) (2013)
 Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (II. NÉS) (2014-2025, kitekintéssel
2050-re)
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 Nemzeti Fejlesztés 2030 — Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(2014)
 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv — Balaton részvízgyűjtő 4-2 Balaton közvetlen
vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2016)
 Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)
 Országos Területrendezési terv (OTrT) (2018. évi CXXXIX tv. Második Rész),
 Somogy Megye Területrendezési Terve (Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének
6/2020. (III.16.) önkormányzati rendelete)
A környezeti elemek jelen állapotára vonatkozó környezetvédelmi adatbázis korlátozottan állt
rendelkezésre, ill. nehezen hozzáférhető, ezáltal egyes területrészeken a meglévő állapot
leírása és az abból következő későbbi összehasonlítások, a monitoring —viszonyítási alap
híján— nehezebben elvégezhetők.

2. A TERV RÖVID ISMERTETÉSE
2.1.

A TERV CÉLJA, TARTALMA, A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
SZEMPONTJÁBÓL FONTOS RÉSZEI, JELLEMZŐI

2.1.1. A településrendezési eszközök készítésének célja
Mesztegnyő Község új településrendezési eszközei elkészítésének célja
 a közigazgatási területre készült településrendezési eszközöknek az időközben
történt módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalása,
 a község településrendezési eszközeinek az elmúlt időszakok jogszabályi
változásaival való összhangba hozása, továbbá
 az egyes településrészekre vonatkozóan módosult településfejlesztési elképzelések
térbeli-fizikai kereteinek megteremtése.
A terv a beépítés feltételeinek, építési követelményeknek, jogoknak és kötelezettségeknek a
megállapítására hivatott, a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése, a település
megőrzésre érdemes, értékes építészeti és természeti arculatának védelme mellett.
Mesztegnyő „új” településrendezési eszközei települési környezeti értékelése készítésének
fő célja —a tervezési folyamat szerves részeként— az elgondolások és a tervjavaslatok
alternatívái környezeti hatásainak módszeres elemzése annak érdekében, hogy a terület
fejlesztése minél kevésbé terhelje környezetét.
A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen, különösen a
tervezett, ill. az eddig még igénybe nem vett fejlesztési területeken megvalósításra kerülő
létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése révén a
környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy
 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
 megelőzhető legyen a környezetszennyezés;
 kizárja a környezetkárosítást,
 kulturált környezetű létesítmények jelenjenek meg a településen és a tájban.
A településszerkezeti és szabályozási terv kialakításakor a környezetvédelem területén
elsődleges cél, hogy a hazai környezetvédelmi jogszabályoknak és az EU elvárásoknak is
megfelelő terv készüljön a Településfejlesztési koncepcióban elhatározott fejlesztési
szándékok szerint.
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2.1.2. A tervezett változások ismertetése a területfelhasználás jellege, a
beépítettség
jellege
és
a
változások
okai
szerint
(a
Településszerkezeti terv határozat-tervezet 3. melléklete alapján
A Településszerkezeti tervben tervezett területfelhasználásbeli változásokat a
Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet 3. melléklete, a „Változások” c. tervlap
és a változásokat összefoglaló táblázat, a változás jellege szerinti csoportosításban mutatja
be a változtatással érintett területeket az alábbi csoportosítás szerint:
 beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt terület változás,
 beépítésre szánt területből beépítésre szánt terület változás,
 beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt terület változás,
 beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt terület változás.
A Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet 3. melléklete a változással érintett
területeket a fenti csoportosítás szerint a „Változás lap” c. térképen is bemutatja, amely jelen
tanulmány mellékletét is képezi. Valamennyi módosult területhasználatú helyszín kapott egy
„kódot”, a változás jellegének megfelelően. A térképen a megjelölt területek a „változás
jellege” szerinti színnel jelöltek.
A változások okai az alábbiak szerint kerültek csoportosításra:
a) Jogszabály-változások, jogszabály követések miatt szükséges módosítások
A hatályos terv készítése óta több jogszabály, ágazati előírás megváltozott, egyes
kérdésekben a tervezői szemlélet módosult. Ezek nem döntés-függőek, ezek
kényszerből (magasabb rendű jogszabály következtében) szükséges változások. Ilyenek
pl. az OTÉK területfelhasználási egységeiben történt módosulások (pl. egyes területek
kikerültek a természetközeli területek köréből, így más területfelhasználásba sorolandók);
vagy a magasabbrendű tervek (OTrT, SMTrT módosulása) révén a települést érintő
országos és megyei övezetek változásából adódó módosítások.
b) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási
szervek adatszolgáltatásából, a területek nyilvántartásából adódó pontosítások
A településrendezési eszközök a jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek
adatszolgáltatása
alapján,
az
állami
ingatlan-nyilvántartási
alapadatbázis
felhasználásával készülnek. Az adatszolgáltatásban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban
bekövetkező változások a településrendezési eszközök pontosítását, módosítását
vonhatják maga után. Ide tartoznak pl. a hatályos terv elfogadása óta az üzemtervezett
erdők területi kiterjedésében, rendeltetésében történt változások, a természetvédelmi
lehatárolásokban történt módosítások, amelyek a területfelhasználásra módosító
hatással vannak.
c) Korábbi döntésű, meg nem valósult fejlesztések módosítása, vagy új fejlesztési igények
Korábban elhatározott, meg nem valósult fejlesztési szándékok, melyeket a továbbiakban
nem szerepeltet a terv, vagy megváltozó módon.
A TSZT határozat-tervezet 3. melléklete a fenti csoportosítás szerint táblázatban is összegzi
a területfelhasználás változásokat. Valamennyi módosult területhasználatú helyszín kapott
egy „kódot”, a változás jellegének megfelelően. A térképen és a táblázatban is a megjelölt
területek a „változás jellege” szerinti színnel jelöltek. A TSZT határozat-tervezet 3.
mellékletének táblázat az alábbi területfelhasználás változásokat nevesíti:
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TSKV-2. TÁBLÁZAT: TERVEZETT VÁLTOZÁSOK MESZTEGNYŐ ÚJ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIBEN A TERÜLETFELHASZNÁLÁS
JELLEGE SZERINT
(Településszerkezeti terv határozat-tervezet 3. melléklete alapján)
Jele

területe (ha)

változás
oka

településszerkezeti terv
jelenlegi
területfelhasználás

tervezett
területfelhasználás

Beépítésre nem szánt területből - Beépítésre szánt terület
a

7,01

C

M

Gá

b

1,12

C

Kök

K-If

c

0,24

C

V

Lf

d

0,28

C

Köu

Lf

Beépítésre szánt területből - Beépítésre szánt terület
A

2,72

A

Gksz

Gá

B

0,09

C

Vt

Lf

C

7,27

C

Gip

K-I

D

1,09

C

Gip

Lf

E

0,7

A, C

Gip

Gksz

F

13,1

C

Lf

Vt

G

2,04

C

Gksz

Lf

H

0,82

C

Gksz

K-Sp

I

8,3

A

Gip

K-Mü

J

4,66

A

Gksz

Gá

Beépítésre szánt területből - Beépítésre nem szánt terület
I.

2,8

A

Gksz

E

II.

10,29

C

Lf

Mbk

III.

2,94

B

Lf

E

IV.

10,62

C

Lf

M

V.

2,36

A

K-T

Kb-T

VI.

1,31

C

Lf

Z

VII.

0,86

C

Lf

Kb-H

VIII.

0,33

C

Vt

M

IX.

0,29

B

Gksz

M

X

0,26

C

Vt

Kb-Sp

XI.

2,04

A

Gip

E

Beépítésre nem szánt területből - Beépítésre nem szánt terület
1

226,72

A,B

M

E

2

20,81

C

M

Kb-H
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TSKV-2. TÁBLÁZAT: TERVEZETT VÁLTOZÁSOK MESZTEGNYŐ ÚJ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIBEN A TERÜLETFELHASZNÁLÁS
JELLEGE SZERINT
(Településszerkezeti terv határozat-tervezet 3. melléklete alapján)
Jele

területe (ha)

változás
oka

3

0,21

4

településszerkezeti terv
jelenlegi
területfelhasználás

tervezett
területfelhasználás

C

V

Kb-H

0,16

C

Z

M

5

2,56

C

Z

E

6

0,59

C

Z

Kb-Sp

7

11,34

B

V

E

8

0,0467

C

Köu

V

9

5,45

A

M

Tk

10

0,53

A

V

Tk

11

9,99

B

Mk

E

12

0,88

C

M

V

13

0,18

C

Kök

Z

A táblázatban szereplő területfelhasználás változások rövidítéseinek magyarázata:
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:
Lf = falusias lakóterület
Vt = településközpont terület
Gksz = kereskedelmi, szolgáltató terület
Gip = ipari terület
Gá=általános gazdasági terület
K-If = beépítésre szánt különleges terület – idegenforgalmi fogadóhely
K-Sp = beépítésre szánt különleges terület – sportterület
K-T = beépítésre szánt különleges terület – temető
K-Mü = beépítésre szánt különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:
Köu = közlekedési és közműterület, közúti
Kök = közlekedési és közműterület, vasúti
Z = zöldterület
Mk = kertes mezőgazdasági terület
Mbk = belterületi kert mezőgazdasági terület
M = mezőgazdasági terület (általános, korlátozott használatú)
E = erdőterület
V = vízgazdálkodási terület
Tk = természetközeli terület
Kb-T = beépítésre nem szánt különleges terület —temető
Kb-H = beépítésre nem szánt különleges terület —horgászturizmus
Kb-Sp = beépítésre nem szánt különleges terület —vízisport és szabadidős terület

Lsd. még a mellékelt tervlapok közül:
1. „Változások” (változások bemutatása a változások jellege szerint)
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2.1.3. A tervezett változások ismertetése a területfelhasználás jellege

szerint (a tervezett településrendezési eszközök „Alátámasztó
javaslat” „A településszerkezeti változások bemutatása” c. fejezete
alapján)
A településrendezési eszközök „Alátámasztó javaslat” munkarésze az előző fejezettől eltérő
csoportosításban is bemutatja a tervezett településszerkezeti változásokat. A változások
„jobb követhetősége” érdekében a SMKH KTHF és SMKH ÁF véleményét figyelembe véve,
a változások bemutatásra kerülnek a hatályos TSZT és az egyeztetés alatt levő TSZT
tervlapokon is, amely tervlapok jelen tanulmány mellékletét is képezik. Ezen tervlapokon az
egyes területek TSKV-2 táblázatban szereplő azonosító jelei is feltüntetésre kerültek.
A településrendezési eszközök „Alátámasztó javaslat” „A településszerkezeti változások
bemutatása” fejezete az alábbi településszerkezeti változásokat nevesíti:

az erdőterületek, valamint a mezőgazdasági területek – a jogszabályi előírásoknak, az
adatszolgáltatásoknak, valamint a kialakult állapotnak megfelelően – számos helyen
átsorolásra kerülnek egyik területfelhasználási kategóriából a másikba (1,7,9,10,11,12,
IV. jelű módosítások)

a 68. sz. Mesztegnyő-Kelevíz-(Marcali(Bize)) tervezett elkerülő SMTrT-ben szereplő
nyomvonalának megfelelően kerül jelölésre

a Kelevíz-Hosszúvíz, és a Nagybajom felé vezető tervezett országos mellékutak az
SMTrT-ben szereplő nyomvonaluknak megfelelően kerülnek ábrázolásra

a fűrészüzem területe kereskedelmi, szolgáltató területből általános gazdasági területté
minősül át (A jelű módosítás)

a Szabadság utcában a falusias lakóterület egy része beépítésre nem szánt különleges
– horgászturizmus területté minősül át (VII. jelű módosítás)

a kisvasút végállomás környékén a vasút terület egy része, valamint a korábban ipari
területként tervezett terület különleges terület idegenforgalmi fogadóhellyé és
zöldterületté minősül át (b, C, 13 jelű módosítások)

a kisvasút végállomás mellet korábban tervezett ipari gazdasági terület falusias
lakóterületté minősül át (D jelű módosítás)

a volt malom és pékség területe ipari gazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató
területté minősül át (E jelű módosítás)

a nagybajomi út menti volt TSZ major területe kereskedelmi, szolgáltató területből
általános gazdasági területté minősül át (J jelű módosítás)

az Öreghegy mellett korábban kereskedelmi, szolgáltató területként szabályozott
terület általános gazdasági területté minősül át, és északi irányú bővítése tervezett, déli
része erdőterületté minősül át (a, J, I. jelű módosítások) I. az még változhat!

a mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) – a jogszabály változások miatt
– ipari területből különleges területté minősül át (l jelű módosítás)

a temető és bővítése különleges területből beépítésre nem szánt különleges területté
minősül át (V. jelű módosítás

a Vörösmarty M. utca, Szabadság tér és Kossuth L. utca egy része – a volt malomtól
délre a Dózsa Gy. utcáig – falusias lakóterületből településközpont területté minősül át
(F jelű módosítás)

a sportpálya két oldalán korábban tervezett kereskedelmi, szolgáltató terület sportpálya
bővítési területeként különleges területté és lakóterületté minősül át (G,H jelű
módosítások)

a sportpályától délre fekvő területen tömbfeltárással új lakóterület és zöldterület
kialakítása tervezett (VI. jelű módosítás)
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a nagyméretű „kertbelsőkben” tervezett tömbfeltárások elhagyásra kerülnek (II. jelű
módosítás)
a belterület keleti részén a meglévő belterületi határon fekvő utak mentén – a
Vörösmarty utcával párhuzamosan – , a Hunyadi János utca keleti felén, a Dózsa
György utca mentén tervezett lakóterületek és az ehhez kapcsolódó zöldterületfejlesztések elhagyásra kerülnek (VI.,VIII., 4,5 jelű módosítások )
a Hamuházi-tó és a Sári-csatorna mentén fekvő mezőgazdasági területek beépítésre
nem szánt különleges horgászturizmus területté minősülnek át (2 jelű módosítás)
a Sári-csatorna keleti oldalának egy részén beépítésre nem szánt különleges vízsport
és szabadidős terület tervezett (X, 6 jelű módosítások)

Lsd. még a mellékelt tervlapok közül:
2. „Településszerkezeti változások bemutatása a hatályos Településszerkezeti terven”
3. „Településszerkezeti változások bemutatása a tervezett Településszerkezeti terven”
4. „Településszerkezeti változások”

2.1.4. A környezeti hatások szempontjából jelentősebb változások
azonosítása
Az előbbi két fejezet alapján megállapítható, hogy Mesztegnyő településrendezési
eszközeinek készítése során eszközölt módosítások nagy része a hatályos
településrendezési tervek elfogadása óta eltelt időszakban megváltozott jogszabályok, illetve
magasabb rendű tervek követéséből, valamint az államigazgatási szervek nyújtotta
adatszolgáltatás következtében szükségessé vált pontosításokból adódnak.
A települési környezeti értékelés készítése során az előbbi két fejezet, a „megalapozó
vizsgálatok” és a településrendezési eszközök, valamint azok „Alátámasztó javaslatok”
munkarészei alapján beazonosításra kerültek a hatályos településrendezési eszközökhöz
képest azon új tervi elemek vagy módosítások, amelyek a környezeti elemek, a környezeti
veszélyeztető tényezők tekintetében —az érintett terület környezeti érzékenysége okán vagy
a területhasználat-változás jellegéből adódóan— jelentősebb hatással bírnak. Jelen
környezeti értékelés ezen tervi elemeket értékeli részletesen (lásd 3.6. fejezet).
A KÉ részletesen nem foglalkozik azon még meg nem valósult fejlesztések hatásaival,
melyek már a korábbi tervben is szerepeltek (pl. lakó- és gazdasági terület bővítésre kijelölt
területek), továbbá nem tárgyalja részletesen azon „kényszer-változtatások” hatásait sem,
amelyek a magasabb rendű jogszabályok változásaiból következnek, pl: mezőgazdasági
üzemi területek különleges területbe sorolása, különleges területek beépítésre szánt, illetve
beépítésre nem szánt területekké felosztása stb.. Ezen módosítások során a területekre
vonatkozó építési paraméterek nem változtak, ebből következően ezen módosítások nem
eredményezik az adott terület intenzívebb használatát. Fenti változások környezetre
gyakorolt hatásaira vonatkozóan a KÉ összefoglaló értékelő részei tartalmaznak
megállapításokat.
A jelentősebb változásnak tekinthető tervi elemeket a TSKV-3. táblázat foglalja össze,
valamint elhelyezkedésüket az alábbi ábra mutatja be. A területeknél szereplő számok
megegyeznek a Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet 3. melléklet „Változás
lap” c. tervlapon szerepeltetett sorszámozással.
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TSKV-1 ábra: A TSZT „Változás lap” alapján kizárólag a TSKV-3. táblázatban felsorolt területek
bemutatásával

TSKV-3. TÁBLÁZAT: A KÖRNYEZETI HATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSEBB
VÁLTOZÁSOK MESZTEGNYŐ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIBEN
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Új tervi elem/ jelentősebb
Változás megnevezése, rövid leírása
változás jele
Gazdasági terület (Gá) bővítése a 68 sz. főút és a elkerülő
„a”
tervezett nyomvonala mentén
Korábban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
„A” és”J”
átsorolása általános gazdasági területbe, a lakóterület északi
határán és a lakóterület déli szélétől keletre, a volt major
területén
Falusias lakóterület átsorolása településközpont vegyes
„F”
területbe
A Jókai Mór utca folytatásának keleti oldalán, a Dózsa
„II.” és IV.”
György utca keleti oldalán, a Hunyadi János utca keleti
oldalán illetve a 452 hrsz-ú út nyugati oldalán tervezett
lakóterületfejlesztés visszavonásra került.
Különböző területfelhasználási egységbe tartozó területek
„VII.”, „2”, „3”
(jellemzően
mezőgazdasági
területek)
átsorolása
horgászturizmus számára kialakított különleges beépítésre
nem szánt területbe
A
kisvasút
belterületi
végállomásának
térségében
„C”
idegenforgalmi fogadóhely kialakítása
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NEM SZÁMOZOTT, TERÜLETFELHASZNÁLÁST/SZABÁLYOZÁST ÉRINTŐ
JELENTŐSEBB VÁLTOZÁSOK
Mezőgazdasági területek területfelhasználási, övezeti rendszerének átalakítása
Erdőterületek területfelhasználási, övezeti rendszerének átalakítása

2.2.

A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK

A terv készítése során konkrét változtatási javaslatok —lakosság, vállalkozások, és az
Önkormányzat változtatási igényei— kerültek értékelésre az egyes szakterületek —
településrendezés,
közlekedés,
közműellátás,
tájrendezés,
zöldfelületek,
környezetvédelem— szempontjából. A TRE készítés során felmerült, több változatban
kidolgozásra került témakörök közül környezeti vonzatai miatt az alábbiak emelendők ki,
 a lakó- és vegyes területek környezetében elhelyezkedő gazdasági területek
besorolása, az építési övezeteik szabályozása tekintetében,
 a horgászturizmushoz kapcsolódó rekreációs területek lehatárolása, a területen
elhelyezhető létesítmények köre tekintetében,
 a horgászturizmushoz kapcsolódó közjóléti erdőterületek lehatárolása, a területen
elhelyezhető létesítmények köre tekintetében,
 a tavak besorolása tekintetében (vízgazdálkodási területek és halastavak)
A KÉ egyeztetése során beérkezett véleményeket figyelembe véve a TRE-ben történt, a
területfelhasználást érintő, környezeti hatásai miatt kiemelendő jelentősebb változások az
alábbiak:
 Az erdei vasút Kak-pusztai végállomásánál tervezett „beépítésre nem szánt
különleges terület—idegenforgalmi fogadóhely” területfelhasználás és övezet lekerült
a tervekről, mivel a tervezés jelenlegi fázisában nem lehet megmondani, hogy az
övezet adta lehetőségek keretein belül a majdan elhelyezésre kerülő építmények
pontos helye területen belül hol lenne a területen belül, ennek következtében Natura
2000 hatásbecslési dokumentáció csak a tervezés későbbi szakaszában készíthető
el, ezért a SMKH KTHF véleményének hatására.
 A magyarországi és nemzetközi természetvédelmi védettségű területeken belül
elhelyezkedő Busvári-halastó, Soponyai-halastó, és Mélyégeri-halastó területét a terv
ingatlan-nyilvántartásukkal és részben a SM TrT Szerkezeti tervével összhangban a
TRE „halastó” mezőgazdasági területbe sorolta, a HÉSZ-ben hangsúlyozva, hogy
halastó mezőgazdasági terület övezetben kizárólag a tavak üzemeltetésével,
fenntartásával összefüggő építmények helyezhetők el, a védett, ill. Natura 2000 jelölő
fajokat és védett, ill. Natura 2000 jelölő élőhelyeket nem veszélyeztető, ill. nem
károsító módon. Az SMKH KTHF és az Állami Főépítész véleményét figyelembe véve
a Busvári-halastó, Soponyai-halastó, és Mélyégeri-halastó területe „vízgazdálkodási
területbe” került a településrendezési tervben (halastó művelési águk ellenére)

2.3.

A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL

Településrendezési tervek esetében a területrendezési tervek egyes övezeti tervlapjai és
térszerkezeti tervei környezeti célkitűzéseket megfogalmazó terveknek tekintendők.
Mesztegnyő településrendezési eszközeinek így összhangban kell lenniük
 Országos Területrendezési tervvel (OTrT) (2018. évi CXXXIX tv. Második Rész)
és
 Somogy Megye Területrendezési Tervével (Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének
6/2020. (III.16.) önkormányzati rendelete)
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A felsorolt területrendezési tervekkel való összhang igazolását Mesztegnyő Község
Településszerkezeti tervét elfogadó határozat-tervezet 5. melléklete, a „Területrendezési
tervekkel való összhang igazolása” melléklet részletesen tárgyalja, jelen települési környezeti
értékelés pedig a 3.1.2. fejezetben foglalja össze.
A települési környezeti értékelés során a releváns helyi, térségi és országos
környezetpolitikai
célokat
megfogalmazó
területfejlesztési
dokumentumokkal,
környezetvédelmi programokkal való egyezés ellenőrzése is szükséges. Mesztegnyő
településrendezési eszközeit az alábbi dokumentumokban megfogalmazott célokkal veti
össze a 3.1.1. fejezet:
 IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) (2015-2020)
 Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) (2008-2025)
 Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)
 Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2020-2024 (Somogy Megyei Közgyűlés
63/2020. (IX.25.) önkormányzati határozatával fogadta el)

3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK,
KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA
3.1.

A

TERV CÉLJAINAK ÖSSZEVETÉSE A TERV SZEMPONTJÁBÓL
RELEVÁNS NEMZETKÖZI, KÖZÖSSÉGI, ORSZÁGOS VAGY HELYI SZINTEN
KITŰZÖTT KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOKKAL

3.1.1. A környezetpolitikai céloknak való megfelelés értékelése
Az alpontban vizsgálandó, hogy a terv tartalmaz-e olyan elemeket, melyek ellentétben állnak
a helyi, vagy magasabb szinten meghatározott környezetpolitikai célkitűzésekkel. A
környezetpolitikai célokat magasabb szinten az ország területére, valamint 1-1 megyére,
térségre készülő környezetvédelmi programok, helyi szinten a települési környezetvédelmi
programok határozzák meg.
Jelen időszakra vonatkozóan Mesztegynyő település nem rendelkezik környezetvédelmi
prorammal.
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2020-2024 közötti időszakra készült el,
készítette: dr. Varga György - Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

3.1.1.1.

IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Az országgyűlés 2015. júniusában elfogadta a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programot
[27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról]. Magyarország környezeti fenntarthatóság elvéhez1
1

A XXI. században világméretűvé váló környezeti problémák, a Föld országai, illetve az egyes emberek között
megfigyelhető egyre nagyobb társadalmi különbségek világossá tették a nemzetek számára, hogy a
meggondolatlan fogyasztásnövekedés és az ezzel járó gazdasági fejlesztések egyre inkább fenntarthatatlanná
válnak. Környezetünk rombolása, az erőforrások felélése már a jövő generációk és a köröttünk lévő élővilág
túlélési esélyeit fenyegetik. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) országai ezért fenntartható fejlődés
megvalósítását tűzték ki célul. „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.
A gyakorlatban a fenntartható fejlődés célja, hogy a gazdasági fejlesztések oly módon valósuljanak meg, hogy
azok biztosítsák a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését, és figyelembe
vegyék a társadalom érdekeit. A fenntartható fejlődésnek ezért három, egyenrangú pillére a gazdaság,
társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. Az EU fejlesztési politikájában a horizontális elvek
bevezetésének célja az volt, hogy a gazdasági beavatkozások során legyünk figyelemmel a fenntartható fejlődés
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kapcsolódó 2015-2020 időszakra vonatkozó célkitűzéseit a IV. Nemzeti Környezetvédelmi
Program tartalmazza.
A NKP IV. átfogó célkitűzése a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához
való hozzájárulás biztosítása.
Ennek elérése érdekben az alábbi három stratégiai célt tartalmazza a NKP IV.:
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
3. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése
Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy
az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő
természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel
szorosan összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a
társadalom hosszú távú jólétét.
Az NKP IV. stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken meghatározott célok
és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott cselekvési irányok
biztosítják. A konkrét, számszerű célokat a stratégiai területek tartalmazzák. A stratégiai
célok megvalósítása azonban nem csupán környezetpolitikai feladat. A Program irányultsága
ezért kettős: egyrészt a problémák gyökerének bemutatásával ösztönzi a hajtóerők pozitív
irányú megváltoztatását, másrészt biztosítja a környezetügy terén ehhez szükséges
intézkedések megtételét.
A Program stratégiai céljainak kibontását a környezeti elemekre, rendszerekre, illetve
szektorokra irányuló stratégiai területek szolgálják. Egyes stratégiai területek több stratégiai
cél eléréséhez is hozzájárulnak, ugyanakkor az áttekinthetőség és a végrehajtás elősegítése
érdekében fontos szempont volt az átfedések elkerülése.
A Program stratégiai céljainak elérését a valamennyi stratégiai területtel összefüggő
stratégiai eszközök segítik. Ezek közé tartozik a szemléletformálás, a terület- és
településfejlesztés, valamint –rendezés, a tervezés, a szabályozás és ellenőrzés, az EU és
nemzetközi együttműködés, a támogatás, illetve a kutatás-fejlesztés.
A NKP IV stratégiai területei:
I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
1. Levegőminőség javítása
2. A zajterhelés csökkentése
3. Vízminőség és egészség
4. Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés és hasznosítás
5. Környezet és egészség
6. Zöldfelületek védelme
7. Kémiai biztonság
8. Nukleáris biztonság, sugáregészségügy
II. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
2. Talajok védelme és fenntartható használata
elvére. Fontos, hogy fejlesztési elképzeléseink kialakítása során megvizsgáljuk, hogy nem okozunk-e kárt
környezetünkben, nem romboljuk-e le értékes hagyományainkat, nem éljük-e fel a jövő generációk számára is
létfontosságú természeti erőforrásainkat, és nem növeljük-e tovább az állampolgárok közötti egyenlőtlenségeket.
A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem célkitűzéseit, és ezen célok megvalósítását szolgáló feladatokat
az EU és hazai szabályozás stratégiai dokumentumokban rögzíti. Az Európai Unió és Magyarország a környezeti
fenntarthatóság elvéhez kapcsolódó célkitűzéseit az alábbi dokumentumokban rögzíti:
– az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája,
– az Európai Unió VII. Környezetvédelmi Akcióprogramja,
– IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program.
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3. Vizeink védelme és fenntartható használata
4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
5. Környezeti kármentesítés
III.. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése
1. Erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása
2. A fogyasztási környezeti hatásainak csökkentése
3. Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása
4. Hulladékgazdálkodás
5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés
éghajlatváltozás hatásaira
6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai
7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
8. Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai
9. Közlekedés és környezet
10. Turizmus - ökoturizmus

az

A TSKV-4. táblázatban a NKP IV. stratégiai területekben megfogalmazott, a
településtervezés területén érvényesíthető célok teljesülését értékeljük Mesztegnyő
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során:
TSKV-4. TÁBLÁZAT: A IV. NKP CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE MESZTEGNYŐ TRE KÉSZÍTÉSE SORÁN
IV. NKP célok

Illeszkedés

Célok teljesülése

Levegőminőség javítása

I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
Légszennyezettség kialakulásának
Az újonnan gazdasági területbe átsorolt terület
+/! a belterülettől távol, a tervezett elkerülő út
megelőzése
mellett került kijelölésre egy a már korábbi
TSZT-ben
kijelölt
gazdasági
terület
bővítéseként.
A terv tartalmazza azokat az elemeket, melyek
a környezeti konfliktusok kialakulásának
elkerülését szolgálják (tervezett úthálózati
elemek, belterületet elkerülő útszakasz a
gazdasági területek lakóterületek érintése
nélküli feltárására, lakó- és gazdasági területek
egymás melletti elhelyezkedése esetén kerítés
mentén
beültetési
kötelezettség
révén
kialakítandó
védő-zöld
sávok),
melyek
megvalósítására
a
gazdasági
területek
kialakításakor kiemelt hangsúlyt kell fektetni.
A terv lehatárolja a levegőtisztaság-védelmi
szempontból sérülékeny területeket (ezek a
település
közigazgatási
területén
a
természetvédelmi
érdekű
területek).
E
területek
levegőállapotára
a
tervezett
változtatások nincsenek negatív hatással.
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+

A közlekedési létesítmények mentén
csökkenjen azoknak a területeknek
az aránya, ahol az egész napra
számított átlagos zajterhelés (Lden)
63 dB, az éjjeli (Léjjel) 55 dB felett
van;- ezen belül prioritást kell
élvezzenek azok az intézkedések,
amelyek olyan területek
zajcsökkentésére irányulnak, ahol az
egész napra számított átlagos
zajterhelés (Lden) meghaladja a 73
dB, az éjszakai pedig a 65 dB
mértéket.
A határérték feletti zajterhelés
megszüntetése az ipari és
szolgáltató létesítmények
környezetében
Közüzemi ivóvízellátás
közszolgáltatás biztonságának
növelése

+

Nem ismert a településen zaj ellen védendő
területeket érintő, határérték feletti zajt okozó
ipari és szolgáltató létesítmény.

+

A módosítással érintett területek ivóvízellátása
tiszta ivóvízzel biztosítható.

!

Zöldfelületi elemek minőségi
mennyiségi fejlesztése

+

és
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A belterület lakóterületeinek levegőminőségi
állapotát alapvetően a közlekedési eredetű
légszennyezés és a fűtésből származó
légszennyező anyagok határozzák meg. A
tervezett
belterületet
elkerülő
út
megépülésével az átmenő forgalom, s ezáltal
a
közlekedési
eredetű
légszennyezés
csökkenésével
lehet
számolni
a
lakóterületeken.
A
fűtésből
származó
levegőterhelés
mérséklése érdekében a terv javaslatokat
tartalmaz
a
megújuló
energiaforrások
használati lehetőségeire a hagyományos fűtési
módokkal szemben.
A jelentősebb mértékű környezeti zajt okozó, a
68.sz. főút belterület lakóterületein áthaladó,
jelentős
átmenő
forgalommal
terhelt
forgalmának
csökkenése,
és
ebből
következően az út menti területeken a
környezeti zajszint csökkenése tervezett
belterületet elkerülő szakaszának megépítése
esetén várható. A TSZT a belterületet elkerülő
út megvalósítása feltételeit, helybiztosítását is
tartalmazza.

0

Szennyvízkezelés működtetése és
fejlesztése

Zöldfelületek védelme

SzennyvízVízminőség A zajterhelés csökkentése
elvezetés és – és
tisztítás
egészség

A levegő minőségének védelme: a
szennyezettség csökkentése

A településen a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítése, fejlesztése még nem történt meg.
Ezen a területen még további feladatok várnak
a településre. Az egyes építési övezetekben
és
övezetekben
a
közművesítettség
biztosítandó mértéke meghatározásra került.
A terv a meglévő zöldfelületi elemek
megtartását és minőségi fejlesztését célozza.
A korábbi tervben szereplő fejlesztésekhez
kapcsolódó zöldfelületek helyett –melyek a
korábbi fejlesztések visszavonása miatt
megszűntek- új helyen kerültek kijelölésre
zöldterületek az új Településszerkezeti tervben
így a zöldterületek mennyisége nem csökkent.
A Sári-csatorna mentén több helyen a vízi
turizmushoz kapcsolódó, annak elősegítését
célzó területhasználatok kerültek kijelölésre,
melyek
magas
zöldfelületi
aránnyal
rendelkeznek.
Az erdő területfelhasználásba sorolt területek
kiterjedése nőtt.
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Környez Vizeink Talajok védelme A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
eti
védelme
kármeg

II: Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
Natura 2000 területek, valamint a
A természetvédelmi lehatárolással érintett
++ területek lehatárolása a TRE-ben új
védett természeti, illetve nemzetközi
természetvédelmi
egyezmények
adatszolgáltatás alapján aktualizálásra került.
hatálya
alá
tartozó
területek
A településrendezési eszközök biztosítják a
megőrzése
táji-természeti
értékek
védelmét,
a
területfelhasználás javasolt rendszere igazodik
a védendő természeti és táji értékek védelmi
követelményeihez: az érintett erdőterületek
védelmi erdőterületbe, a mezőgazdasági
területek
korlátozott
használatú
mezőgazdasági területbe, a nádas és mocsár
területek természetközeli területbe kerültek
besorolásra.
Földtani
természeti
értékek
A településen nem található nyilvántartott
0
megóvása, felszíni és felszín alatti
földtani természeti érték.
védelmük
Tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál
A Megalapozó vizsgálatok során feltárt
++ tájszerkezet és a tájjelleg védelme érdekében
védelme
kerültek meghatározásra a TSZT-ben a
jellemző tájkarakterek és azok kulcstényezői,
a külterületi területfelhasználás rendszere
ennek figyelembevételével került lehatárolásra
és ehhez kapcsolódóan tartalmaz a HÉSZ
előírásokat. A „tájképvédelmi területek” térségi
övezetébe tartozó területek lehatárolásának
pontosítására a TRE javaslatot fogalmazott
meg.
Természetvédelmi oltalom alatt álló
A célok teljesülnek, lásd előző pontokat.
+
területek és természeti értékek
kezelése, fenntartása, őrzése
A talajkészletek mennyiségének és
A talajkészletek védelme a tervben érvényesül.
+/- Új beépítésre szánt terület kijelölését a terv
minőségének
fokozott
védelme,
termékenységének
hosszú
távú
mértéktartóan tartalmaz (összesen cca. 7ha
fenntartása.
nagyságú területen), kiváló vagy jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezetével érintett
területen új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre.
A vízkészletek mennyiségi és
A
területfelhasználás
rendszerének
+
minőségi védelme
tervezésekor, a környezeti és közmű feltételek
meghatározásakor a vízvédelmi lehatárolások
és követelmények figyelembevételre kerültek.
A környezeti károk megelőzése,
A környezeti károk megelőzését szolgálják a
+
illetve csökkentése
tervben, illetve a HÉSZ-ben meghatározott
környezeti és közmű feltételek.
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Környezeti kármentesítés

Környezeti kármentesítés

+/!
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Mesztegnyő közigazgatási területén lezárt,
befejezett kármentesítéssel érintett terület
található. A TRE felhívja a figyelmet, hogy a
területen
építmények
elhelyezése
a
kármentesítést lezáró határozat előírásainak
betartásával történhet.
Ezen kívül a környezetvédelmi államigazgatási
szerv
adatszolgáltatása
szerint
4
alulhasznosított barnamezős terület található a
közigazgatási területen. A vizsgálatok alapján
a
042/6
hrsz.-ú
területen
esetében
előfordulhat, hogy a korábbi használat esetleg
talajés/vagy
felszín
alatti
vizek
szennyezésével
járhatott
(állattartó
tevékenység). A terület szennyezettsége nem
feltárt, így az Alátámasztó javaslat arra tesz
ajánlást, hogy a terület új hasznosítása
(általános gazdasági terület) esetén a talaj és
a
talajvíz
szennyezettségi
állapotának
ellenőrzése
elvégzendő.
Új
beépítések
határérték alatti szennyezettség esetén, illetve,
annak elérését követően kezdődhetnek.
Másik két területen (45/3, 5) a korábban
végzett tevékenységekből következően a talajés a felszín alatti vizek szennyezettsége nem
feltételezhető.
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Közlekedés Ásványkincs Erdőgazdálkodás
és
ekkel
való környezeti
környezet gazdálkodás aspektusai

Agrárgazdas Hulladékgazdálkodá
ág környezeti s
aspektusai

III. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése
Elkülönített gyűjtés fejlesztése és a
A fejlesztéssel érintett területeken keletkező
0
hasznosítás növelése
hulladékok
gyűjtése
és
kezelése
bekapcsolható
a
települési
hulladékgazdálkodási rendszerbe, ezáltal a
megelőzés, a hasznosítás és ártalmatlanítás
céljai elérhetők. A TRE eszközeivel érdemben
nem befolyásolható a szelektív hulladékgyűjtés
fejlesztése.
A természet- és környezetkímélő
A
terv
hangsúlyosan
tartalmazza
a
+
gazdálkodási módok elterjesztése
természetvédelmi oltalom alatt álló területek,
természeti értékek védelmét a mezőgazdasági
hasznosítással és erdőgazdálkodással érintett
területeken, a célok teljesülnek.
Az
erdőterületek
kiterjedésének
A
településrendezési
eszközök
az
+
növelése
erdőtervezett erdőterületeket, valamint a
Településfejlesztési koncepció elhatározásait
figyelembe véve határolták le, ill. sorolták be
az
erdőterületeket,
melyek
nagysága
jelentősen
nő,
főként
az
Országos
Erdőállomány Adattárban szereplő erdők
kiterjedésének növekedése miatt.
Az
ásványi
nyersanyagok
A közigazgatási területen nem található
0
kitermelése és hasznosítása során a
működő vagy felhagyott bányatelek. A
környezetterhelés csökkentése és a
település
nem
szerepel
az
„ásványi
környezeti károk megelőzése
nyersanyagvagyon térségi övezete” által
érintett települések között.
A
közlekedési-szállítási
igények
A TRE a területi tervekkel összhangban
+
csökkentése,
az
egyéni,
nem
tartalmazza a kerékpárút-hálózat fejlesztését.
motorizált
közlekedési
formák
elősegítése, fejlesztése
Magas
minőségű,
élményszerű,
interaktív és autentikus ökoturisztikai
szolgáltatás biztosítása, a turisztikai
infrastruktúra
fejlesztése
a
természetvédelmi
szempontok
sérelme nélkül.

A
terv
több
rekreációs-idegenforgalmi
fejlesztést tartalmaz. A Sári-csatorna mentén,
természetvédelmi oltalom alatt nem álló
területen
tesz
javaslatot
az
új
Településszerkezeti terv a vízhez kapcsolódó
és horgászturizmus fejlesztésére. A tavak
mentén, több helyen nagy kiterjedésű
erdőterületeket sorol közjóléti erdőbe, ezen
kívül különleges beépítésre nem szánt
területeket jelöl ki a partmenti területeken,
amelyek a horgászat és a vízi sportok számára
nyújtanak fejlesztési lehetőségeket.
Természetvédelmi szempontból érzékeny
területen nem került kijelölésre újonnan
beépítésre szánt terület. A HÉSZ-ben
megfogalmazott
zöldfelületi,
tájvédelmi
szabályok a táji adottságokhoz illeszkedő, a
tájkaraktert és az ökológiai szempontokat
szem előtt tartó beruházások megvalósulását
kívánják elősegíteni.
++: hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a célok között
+: tartalmazza, részleges, vagy gyenge kapcsolat a célok között
0: nincs kapcsolat a célok között
!:
hiányzó kapcsolat, vagy további intézkedés szükséges
—: nem illeszkedik a környezetvédelmi célkitűzésekhez
Turizmus-ökoturizmus

+
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3.1.1.2. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (II. NÉS) (20082025)
A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (II. NÉS) a 2008-2025 időszakra határozza
meg Magyarország középtávú klímapolitikáját. Három fő cselekvési irányt határoz meg:
 Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásának
csökkentése, növekedésük megelőzése,
 Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a következményekhez való
alkalmazkodás,
 Az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, a klímatudatosság erősítése.
A TSKV-5. táblázatban a II. NÉS-ben nevesített azon célok teljesülését értékeljük a
településrendezési eszközökben, melyek a településrendezés tárgykörébe tartoznak (akár
érintőlegesen).
TSKV-5. TÁBLÁZAT: A NÉS CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE MESZTEGNYŐ TRE KÉSZÍTÉSE
SORÁN
NÉS célok

Illeszkedés

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

Célok teljesülése

A községben kiépült a gázhálózat. A terv
szorgalmazza a vezetékes energiahordozók
használatát, valamint javaslatokat tartalmaz
a településen a megújuló energiaforrások
használati lehetőségeire a hagyományos
fűtési módokkal szemben.
Az
éghajlatváltozás
hatásai
elleni
Az
erdőknek,
zöldfelületeknek
a
+
védekezés, a következményekhez való
klímaváltozás
hatásai
csökkentésében
felkészülés, alkalmazkodás
betöltött szerepük segítése érdekében a terv
egyrészt
megtartja
és
növeli
az
erőterületeket,
másrészt
javaslatokat
fogalmaz meg a település zöldfelületeinek
fejlesztésére.
A
terv
az
alternatív
energiaforrások alkalmazását szorgalmazza.
++: hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a célok között
+: tartalmazza, részleges, vagy gyenge kapcsolat a célok között
0: nincs kapcsolat a célok között
!:
hiányzó kapcsolat, vagy további intézkedés szükséges
—: nem illeszkedik a környezetvédelmi célkitűzésekhez

3.1.1.3.

+

Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)

A Nemzeti Tájstratégiát (NTS) az 1128/2017. (III.20.) Kormányhatározattal fogadták el. Az
NTS a tájat az Európai Táj Egyezményben foglaltaknak megfelelően értelmezi. Az NTS egyik
alapfeladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése, hogy a hazai,
illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából az érdekeltek helyi,
országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek.
A stratégia kidolgozása során a települések teljes közigazgatási területét, beleértve a
víztesteket is a táj részének tekintjük.
Az első Nemzeti Tájstratégia küldetése az Európa Tanács által az Európai
Tájegyezményben2 rögzített széleskörű feladat-meghatározás és a Tájegyezményben
megfogalmazott elvek figyelembevételével az alábbi pontokban foglalható össze:

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

2
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 Komplex holisztikus látásmód kialakítása és elfogadtatása a táj használatában, illetve
a tájhasználatokkal érintettek körében.
 A tájat, mint az élővilág és benne az ember lételemét, a környezetminőség alapvető
letéteményesét kell az ágazati politikák megalapozó szemléleti elemévé tenni és nem
csak a szakágazati rendszerekben meghatározott kiemelt értékvédelmi szempontok
alapján lehatárolt területeket és funkciókat kell védeni, megőrizni.
 Az ok-okozati következményeket feltárva a táj állapotát és a kiváltó hatásokat együtt
kell kezelni, rámutatva tájhasználatból adódó felelősségvállalás szükségességére.
A stratégia a következő három horizontális elvet tartja szem előtt:
 Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme
 Bölcs és takarékos területhasználat
 Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás
Az NTS átfogó célként fogalmazza meg a táji adottságokon alapuló felelős
tájhasználatot.
A stratégia célrendszere a következő három főcél köré csoportosul:
I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
II. Élhető táj — élhető település — bölcs tájhasznosítás
III. A tájidentitás növelése
A településrendezési eszközök készítésénél a II. stratégiai cél, az Élhető táj — élhető
település — bölcs tájhasznosítás alcéljai értékelhetőek. A TSKV-6. táblázatban ennek a
célnak az illeszkedését vizsgáljuk.
TSKV-6. TÁBLÁZAT: NEMZETI TÁJSTRATÉGIA CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE MESZTEGNYŐ TRE
KÉSZÍTÉSE SORÁN
NTS célok
Illesz- Célok teljesülése
kedés
Élhető táj — élhető település — bölcs tájhasznosítás
Kompakt, klímabarát, értékőrző település
A TRE új fejlesztési területeket mértéktartóan
jelöl ki. Korábbi meg nem valósult lakóterület
fejlesztések
visszavonásra
kerültek,
a
+
belterületen
már
meglévő
tömbök
új
felosztására tesz csupán javaslatot az új terv.
Tájba illesztett infrastruktúrák
A TRE a korábbi TRE-hez képest új
közúthálózati elemeket nem jelöl ki, a 68 sz.
belterületet elkerülő út továbbra is szerepel, de
az út nyomvonal-vezetésében történt változás,
az új terv ezt a módosult nyomvonalat
szerepelteti. A tervezett út nyomvonala védett
+
természeti területet, tájképi értéket nem érint.
A nyomvonal elkerülhetetlenül keresztez
ökológiai folyosó területet, az út engedélyezési
tervezése során megtervezendők az ökológiai
kapcsolatok
megmaradását
biztosító
megoldások.
Táji adottságokon alapuló termelési funkciók
A külterületi területhasználat és övezeti
rendszer a tájhasználati hagyományokon
alapul. A terv a táji adottságokhoz igazodva
+
határolja le a mezőgazdasági területeken és
az erdőterületeken belüli területhasználatokat,
övezeteket.
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Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók

A terv Sári-csatorna mentén több rekreációsidegenforgalmi fejlesztést tartalmaz, melyek a
vízhez kapcsolódó- és horgászturizmus
fejlesztésére adnak lehetőséget. Az új TRE a
tavak mentén, több helyen nagy kiterjedésű
erdőterületeket sorol közjóléti rendeltetésbe,
ezen kívül különleges beépítésre nem szánt
+
területeket jelöl ki a partmenti területeken,
melyek a horgászat és a vízi sportok számára
nyújt fejlesztési lehetőségeket. Magyarországi
természetvédelmi védettség alatt álló, vagy
nemzetközi természetvédelmi érdekeltségű
területeket nem érintenek.
Jobban működő szabályozási és védelmi
A terv tartalmazza a természetvédelmi
funkciók
lehatárolással és egyéb korlátozással érintett
területeket, melyek a területhasználati és
övezeti
rendszer
kialakításánál
figyelembevételre
kerültek.
A
terv
a
+
tájhasználati,
környezeti
konfliktusok
elkerülése érdekében a szükséges helyeken
védelmi elemeket (védő erdő, beültetési
kötelezettségű területek) határoz meg.
++: hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a célok között
+: tartalmazza, részleges, vagy gyenge kapcsolat a célok között
0: nincs kapcsolat a célok között
!:
hiányzó kapcsolat, vagy további intézkedés szükséges
—: nem illeszkedik a környezetvédelmi célkitűzésekhez

3.1.1.4.

Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2020-2024

A megyei környezetvédelmi program intézkedési javaslatai főként a szemléletformálást,
tudatosítás, nevelést és ismeretterjesztést helyezik előtérbe, valamint a monitoring
rendszerek kiépítésének ösztönzését, az önkormányzatok szerepvállalását hangsúlyozza.
Ezen intézkedésekre a településrendezési eszközöknek nincs ráhatása, azonban a
településrendezési eszközök egyes elemei a megyei környezetvédelmi program
célkitűzéseinek megvalósításához saját eszközeikkel hozzájárulnak. Ezen kapcsolódási
területeket az alábbi táblázatban ismertetjük.
TSKV-7. TÁBLÁZAT: SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJAINAK
TELJESÜLÉSE MESZTEGNYŐ TRE KÉSZÍTÉSE SORÁN

Az életminőség és az emberi egészség
környezeti feltételeinek javítása

Stratégiai
célterület

Környezeti elem

Levegőminőség javítás

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Illesz
kedés

Célok teljesülése

+

Az újonnan gazdasági területbe átsorolt terület a
belterülettől távol, a tervezett elkerülő út mellett
került kijelölésre egy a már korábbi TSZT-ben
kijelölt gazdasági terület bővítéseként.
A terv lehatárolja a levegőtisztaság-védelmi
szempontból sérülékeny területeket (ezek a
település
közigazgatási
területén
a
természetvédelmi érdekű területek). Ezeken a
területeken szigorúbb előírások tartandók be. E
területek
levegőállapotára
a
tervezett
változtatások nincsenek negatív hatással.
A
tervezett
belterületet
elkerülő
út
megépülésével az átmenő forgalom, s ezáltal a
közlekedési
eredetű
légszennyezés
csökkenésével lehet számolni a lakóterületeken.
A fűtésből származó levegőterhelés mérséklése
érdekében a terv javaslatokat tartalmaz a
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TSKV-7. TÁBLÁZAT: SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJAINAK
TELJESÜLÉSE MESZTEGNYŐ TRE KÉSZÍTÉSE SORÁN
megújuló
energiaforrások
használati
lehetőségeire a hagyományos fűtési módokkal
szemben.
A módosítással érintett területek ivóvízellátása
tiszta ivóvízzel biztosítható.
A
területfelhasználás
rendszerének
Vízszolgáltatás és
tervezésekor, a környezeti és közmű feltételek
+ meghatározásakor a vízvédelmi lehatárolások
ivóvízminőség
és követelmények figyelembevételre kerültek.

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata

Szennyvízelvezetés éstisztítás, szennyvíziszap
kezelés, hasznosítás

!

Zöldfelületek védelme

0/+

Biológiai sokféleség
megőrzése, természet- és
tájvédelem

++

Talajok védelme és
fenntartható használata

0/+

Vizeink védelme és
fenntartható használata

+

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Ezen a területen még további feladatok várnak a
településre. A településen a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése, fejlesztése még nem történt
meg. Az egyes építési övezetekben és
övezetekben a közművesítettség biztosítandó
mértéke meghatározásra került.
A terv a meglévő zöldfelületi elemek
megtartását és minőségi fejlesztését célozza. A
korábbi
fejlesztések
visszavonása
miatt
megszűnt zöldfelületek helyett új helyen kerültek
kijelölésre „cscere” zöldterületek,
így a
zöldterületek mennyisége nem csökkent.
A Sári-csatorna mentén több helyen a vízi
turizmushoz kapcsolódó, annak elősegítését
célzó területhasználatok kerültek kijelölésre,
melyek
magas
zöldfelületi
aránnyal
rendelkeznek.
A természetvédelmi lehatárolással érintett
területek
lehatárolása
a
TRE-ben
új
adatszolgáltatás alapján aktualizálásra került.
A
terv
hangsúlyosan
tartalmazza
a
természetvédelmi oltalom alatt álló területek,
természeti értékek védelmét, valamint a
területfelhasználás javasolt rendszere igazodik a
védendő természeti és táji értékek védelmi
követelményeihez.
A talajkészletek védelme a tervben érvényesül.
Új beépítésre szánt terület kijelölését a terv
mértéktartóan tartalmaz, kiváló vagy jó
termőhelyi adottságú szántóterület övezetével
érintett területen új beépítésre szánt terület nem
került kijelölésre.
A Sári-csatorna mentén, természetvédelmi
oltalom alatt nem álló területen tesz javaslatot az
új Településszerkezeti terv a vízhez kapcsolódó
turizmus fejlesztésére. A tavak mentén, több
helyen nagy kiterjedésű erdőterületeket sorol
közjóléti erdőbe, ezen kívül különleges
beépítésre nem szánt területeket jelöl ki a
partmentén, amelyek a horgászat és a vízi
sportok
számára
nyújtanak
fejlesztési
lehetőségeket.
Természetvédelmi
szempontból
érzékeny
területen nem került kijelölésre újonnan
beépítésre
szánt
terület.
A
HÉSZ-ben
megfogalmazott
zöldfelületi,
tájvédelmi
szabályok a táji adottságokhoz illeszkedő, a
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Az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, a gazdaság
zöldítése

TSKV-7. TÁBLÁZAT: SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJAINAK
TELJESÜLÉSE MESZTEGNYŐ TRE KÉSZÍTÉSE SORÁN
tájkaraktert és az ökológiai szempontokat szem
előtt tartó beruházások megvalósulását kívánják
elősegíteni.
Mesztegnyő közigazgatási területén lezárt,
Környezeti kármegelőzés
befejezett kármentesítéssel érintett terület
és kárelhárítás, különös
található. A TRE felhívja a figyelmet, hogy a
tekintettel az
építmények
elhelyezése
a
+/! területen
éghajlatváltozáshoz
kármentesítést lezáró határozat előírásainak
kapcsolódó
betartásával történhet.
kármegelőzésre

Erőforrás-takarékosság éshatékonyság javítása

Hulladékgazdálkodás

A
településen
található
alulhasznosított
barnamezős terület, melynek hasznosítására
tesz javaslatot a terv. Az új TRE-ben gazdasági
terület területfelhasználási egységbe sorolt.
Ugyanakkor e terület szennyezettsége nem
feltárt, így új beépítések csak állapotfeltárást
követően, határérték alatti szennyezettség
esetén, illetve, annak elérését követően
kezdődhetnek.
A fejlesztéssel érintett területeken keletkező
hulladékok gyűjtése és kezelése bekapcsolható
a települési hulladékgazdálkodási rendszerbe,
ezáltal a megelőzés, a hasznosítás és
ártalmatlanítás céljai elérhetők.
A TRE
eszközeivel érdemben nem befolyásolható a
szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése.

+

0/+

3.1.2. Területrendezési
tervek
megfelelőség igazolása

környezeti

3.1.2.1. A TSZT területrendezési
igazolásának megállapításai

célkitűzéseinek

tervekkel

való

való

összhang

A területrendezési-településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezés terve áll, melyet az
Országgyűlés a 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Trtv) hagyott jóvá. A Trtv
Második Része tartalmazza az Országos Területrendezési Tervet (OTrT).
Mesztegnyő közigazgatási területére Somogy Megye Területrendezési Terve (továbbiakban:
SMTrT) vonatkozik, amelyet a 6/2020.(III.16.) önkormányzati rendelet tartalmaz.
A településrendezési eszközök kidolgozásánál a területi terveknek való megfelelőség
vizsgálatra került (lásd: Településszerkezeti terv határozat-tervezet 5. melléklete).
A térségi övezetek közül, természet-, ill. környezetvédelmi követelmények érvényesítése
szempontjából kiemelendő övezetek közül az alábbiak érintik Mesztegnyő közigazgatási
területét:
― Ökológiai hálózat magterületének övezete
― Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
― Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
― Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
― Erdők övezete
― Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
― Tájképvédelmi terület övezete

TÁJOLÓ-TERV Kft.

29

2021. december

― Vízminőség-védelmi terület övezete
A TSKV-8. táblázatban mutatjuk be, hogy az egyes megváltoztozó területfelhasználású
területek mely térségi övezet területével érintettek. (A területek jelölése megegyezik a TSZT
határozat-tervezett 3. mellékletében, ill. jelen KÉ 2.1.2. fejezetben ismertetett jelölésekkel)

SMTrT Vízerózióval veszélyeztetett terület
övezete

SMTrT
Naperőmű
létesítés
céljából
korlátozottan igénybe vehető terület vezete

MvMr/SMTrT Vízminőség-védelmi terület
övezete

terület
Tájképvédelmi
MvMr/SMTrT
övezete*

javasolt
MvMr/SMTrT Erdőtelepítésre
terület övezete

Trtv/SMTrT Erdők övezete

MvMr/SMTrT Jó termőhelyi adottságú
szántók övezete

Trtv/SMTrT Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

Trtv/SMTrT Ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete

Trtv/SMTrT
Ökológiai
magterületének övezete

tervezett területfelhasználás

településszerkezeti terv

jelenlegi területfelhasználás

településszerkezeti terv

Változás jele

hálózat

TSKV-8. TÁBLÁZAT: AZ EGYES VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TÉRSÉGI
ÖVEZETEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE
(forrás: Mesztegnyő TRE Alátámáasztó javaslatok)

Beépítésre nem szánt területből - Beépítésre szánt terület
a

M

Gá

+

+

b

Kök

K-If

+

c

V

Lf

+

d

Köu

Lf

+

+

+

+

Beépítésre szánt területből - Beépítésre szánt terület
A

Gksz

Gá

+

+

B

Vt

Lf

+

+

C

Gip

K-If

D

Gip

Lf

E

Gip

Gksz

+

+

+

+

F

Lf

Vt

+

+

+

+

G

Gksz

Lf

+

+

H

Gksz

K-Sp

+

+

I

Gip

K-Mü

+

+

J

Gksz

Gá

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

Beépítésre szánt területből - Beépítésre nem szánt terület
I.

Gksz

E

+

II.

Lf

Mbk

+

III.

Lf

E
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MvMr/SMTrT Vízminőség-védelmi terület
övezete

hálózat

IV.
Lf
M
+
+

V.
K-T
Kb-T
+
+

VI.
Lf
Z
+
+

VII.
Lf
Kb-H
+
+

VIII.
Vt
M
+
+

IX.
Gksz
M

X.
Vt
Kb-Sp

XI.
Gip
E
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1
M
E

2
M
Kb-H

3
V
Kb-H

4
Z
M

5
Z
E

6

Z

Kb-Sp

7

V

E

+

8

Köu

V

+

9

M

Tk

+

10

V

Tk

11

Mk

E

12

M

V

13

Kök

Z

+

+

+

+

+
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+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

SMTrT Vízerózióval veszélyeztetett terület
övezete

terület

javasolt

SMTrT
Naperőmű
létesítés
céljából
korlátozottan igénybe vehető terület vezete

+

Tájképvédelmi

MvMr/SMTrT Erdőtelepítésre
terület övezete

Trtv/SMTrT Erdők övezete

MvMr/SMTrT Jó termőhelyi adottságú
szántók övezete

Trtv/SMTrT Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

Trtv/SMTrT Ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete

Trtv/SMTrT
Ökológiai
magterületének övezete

tervezett területfelhasználás

településszerkezeti terv

jelenlegi területfelhasználás

településszerkezeti terv

MvMr/SMTrT
övezete*

Változás jele

TSKV-8. TÁBLÁZAT: AZ EGYES VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TÉRSÉGI
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+
+

+

+

+

Beépítésre nem szánt területből - Beépítésre nem szánt terület

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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MESZTEGNYŐ „új” településrendezési eszközök — TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A TSZT határozat-tervezet 5. melléklete fenti övezetek esetében a környezet- és természetvédelmi követelmények teljesülésére vonatkozóan
az alábbi megállapításokat tartalmazza:
SMTrT 3/1. Ökológiai hálózat magterületének övezete, Ökológiai
hálózat ökológiai folyosójának övezete

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása, magterület
övezete, ökológiai folyosó övezete
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Ökológiai hálózat magterületének övezete
Településrendezésre vonatkozó előírások
Az országos ökológiai hálózat övezetben (kivéve a települési térséget)
csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet,
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az
ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója
körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az előbbi bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén
beépítésre szánt terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás
során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és
az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak
háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Összhang igazolása
Az övezet területén elsősorban erdő, vízgazdálkodási illetve korlátozott
használatú mezőgazdasági területfelhasználású területek kerültek
kijelölésre.

Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

Új közlekedési infrastruktúra hálózatok magterületen nem kerültek
tervezésre. A kisvasút és a nagybajomi út fejlesztése meglévő
nyomvonalon történik. Az engedélyezési tervek készítése során vizsgálni
kell, ill. szükség esetén megtervezendők meg az ökológiai kapcsolatok
megmaradását biztosító megoldások
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem került
kijelölésre.

Az övezet területén erőmű nem került kijelölésre.
Megfelel.
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete
Településrendezésre vonatkozó előírások
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és
megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet
és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az
ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó
körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az előbbi bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a
beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az
erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Összhang igazolása
Az övezet területén elsősorban vízgazdálkodási
területfelhasználású területek kerültek kijelölésre.

illetve

erdő

Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

A tervezett, belterületet elkerülő út csak a halastórendszer nyugati ága és
a kertes mezőgazdasági területek közötti ökológiai folyosó
keresztezésével valósítható meg. Az út engedélyezési tervezése során
tervezendők meg az ökológiai kapcsolatok megmaradását biztosító
megoldások.
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem került
kijelölésre.
Megfelel.
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Lechner Nonprofit Kft adatszolgáltatása,
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete

SMTrT 3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Településrendezésre vonatkozó előírások
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt
terület - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási
engedélye alapján jelölhető ki.
A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses
művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Összhang igazolása

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem került
kijelölésre.
Megfelel.
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Településrendezésre vonatkozó előírások
A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület
területfelhasználási egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók
övezetén javasolt kijelölni.
A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.
SMTrT 3/3. Erdők övezete

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Összhang igazolása

Az
övezet
területén
elsősorban
területfelhasználási egység került kijelölésre.

mezőgazdasági

terület

Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem került
kijelölésre.
Megfelel.
SMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály
adatszolgáltatása, Erdők övezete
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Erdők övezete
Településrendezésre vonatkozó előírások
Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a
településrendezési
eszközében
legalább
95%-ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve,
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt
települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál
figyelmen kívül kell hagyni.
Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

Összhang igazolása

Az erdők övezetébe a közigazgatási területen 2414,2 ha nagyságú terület
tartozik. Az SMTrT-ben erdőövezetbe sorolt terület 99,99%-a került
erdőterület területfelhasználásba a TSZT-ben.

Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem került
kijelölésre.
Megfelel.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
Tájképvédelmi terület övezete

SMTrT 3/4.Tájképvédelmi terület övezete

TÁJOLÓ-TERV Kft.
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Tájképvédelmi terület
Településrendezésre vonatkozó előírások
A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi
egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a
hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés
biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
- meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi
rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2)
bekezdése szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi
rendelet) a településképi követelményeket.
A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával
engedélyezhető.
SMTrT 3/6. Vízminőség-védelmi terület övezete

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Összhang igazolása
A TSZT leírása tartalmazza a jellemző tájkaraktereket és azok jellemzőit.

Mesztegnyő rendelkezik Településképi Arculati Kézikönyvvel, valamint
elfogadta a Településképvédelmi rendeletét (TkR.)
A TSZT tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása
érdekében a mezőgazdasági területeket és az erdőterületeket sajátos
használatuk szerint több területfelhasználási egységbe sorolta, A HÉSZ és a
TkR. meghatározza a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.

Az övezetben bányászati tevékenységet nem folytatnak, nem is tervezett.
Megfelel.
DD Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása
Vízminőség-védelmi terület övezete
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Vízminőségvédelmi terület övezete
Településrendezésre vonatkozó előírások
A
vízminőség-védelmi
terület
övezetébe
tartozó
települések
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell
megállapítani.
A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.

3.1.2.1.

Összhang igazolása
Az adatszolgáltatások alapján a TSZT lehatárolta a vízvédelemmel érintett
területeket, a szükséges előírásokat a helyi építési szabályzat tartalmazza.
Az övezetben bányászati tevékenység nem folyik, és nem is tervezett.
Megfelel.

A TSZT területrendezési tervekkel való összhang igazolásának értékelése

Megállapítható, hogy az „új” TRE elhatározásai illeszkednek az OTrT és a SMTrT környezeti célkitűzéseihez. A tervezett területfelhasználás
változtatások nem lépik túl a területi tervekben megengedett mértéket. A tervezett változtatások a környezeti tartalmú térségi övezeti tervlapok
tartalmával is jellemzően összhangban vannak.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint
Tájképvédelmi terület övezetének területi lehatárolása

TÁJOLÓ-TERV Kft.

A TRE tervezői által javasolt és kért, de el nem fogadott
Tájképvédelmi terület övezetének területi lehatárolása
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MESZTEGNYŐ „új” településrendezési eszközök — TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A TRE javaslatot tett a „Tájképvédelmi terület” övezet területi lehatárolásának pontosítására,
övezet határának telekhatárokhoz történő igazításával, annak érdekében, hogy a helyi
építési szabályzat előírásai egyértelműbben meghatározhatók legyenek. A KÉ készítése
során megállapítást nyert, hogy a tervezői javaslat körültekintő volt, a lehatárol pontosítási
javaslata tájkarakter szempontjából azonos helyezetű területeket; azonos domborzati- és
tájhasználati jellemzőkkel rendelkező területek esetében javasolta a pontosítást, mindezek
ellenére az érdekelt államigazgatási szervek nem járultak hozzá a pontosításhoz.
A gyakorlatban a „Tájvédelmi terület” térségi övezet esetében a Trtv. 22.§.-ának
alkalmazása, miszerint a településrendezési eszközök készítése során a térségi övezetek
által érintett területeket a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben meghatározott
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A Trtv. 23.§a szerint térségi övezet lehatárolása illetékes államigazgatási szervek —tájképvédelmi
terület övezet esetében az adatszolgáltató az illetékes nemzeti park igazgatóság—
egyetértése esetén megváltoztathatók. Megállapítható azonban, hogy a „pontosítás
elmaradása” nem befolyásolta a tervben a tájképvédelmi szempontok érvényrejuttatását.
Egy tervi elem tekintetében —tervezett belterületet elkerülő út— azonban megállapítandó,
hogy az utat nem lehet olyan nyomvonallal vezetni, hogy ökológiai folyosó területét ne
keresztezze. A TRE felhívja a figyelmet, hogy az út tervezésekor tervezni kell azon műszaki
és egyéb megoldásokat, amelyek alkalmazásával biztosítani lehet a fajok áramlását.

3.2.

KÖRNYEZETVÉDELMI

CÉLOK ÉS SZEMPONTOK
ILLETVE FIGYELEMBEVÉTELE A TERVBEN

MEGJELENÉSE,

A környezeti értékelés hatásvizsgálati eszközként segíti, hogy a településrendezési
eszközök készítési folyamata közben érvényre jussanak a környezeti érdekek. A terv
elfogadható kompromisszumok megfogalmazásával segíti elő, hogy a tervezett változtatások
minél inkább a település környezeti állapotának megőrzéséhez és javításához járuljanak
hozzá.
TÁJOLÓ-TERV Kft.
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A környezeti alapállapot és a jellemző környezetterhelések vizsgálata a hatályos előírások,
követelmények tükrében történt. A részletes vizsgálat lehetővé tette, hogy a felmerülő
környezeti konfliktusok azonosításra kerüljenek és a tervezési folyamat során feloldásra
kerüljenek.
Az ország területén jelen időszakban elérendő környezeti
Környezetvédelmi Programban fogadta el az Országgyűlés.

célkitűzéseket

a

IV.

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

3.3.

A

TERV CÉLJAINAK EGYMÁS KÖZTI, ILLETVE A RELEVÁNS TERVEK,
ILLETVE PROGRAMOK CÉLJAIVAL VALÓ KONZISZTENCIÁJA KÖRNYEZETI
SZEMPONTBÓL

A terv illeszkedését más, releváns tervekhez, programokhoz, stratégiákhoz a 2.3, valamint a
3.1. fejezetekben részletesen elemeztük. További feladatot jelent, hogy a tervben
megfogalmazott, különböző célok lehetséges egymásra hatását, illetve ezek összhangját
vizsgáljuk.
Megállapítható, hogy a tervezett településrendezési eszközök a jelenlegi területhasználathoz
képest tervezett változtatásai egymás megvalósulását nem zárják ki, illetve nem zavarják.

3.4.

A

JELENLEGI KÖRNYEZETI HELYZET RELEVÁNS,
ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ ELEMEINEK ISMERTETÉSE

A

TERVVEL

3.4.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a
terv megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol
A településszerkezeti és szabályozási terv megvalósulása esetén várható környezeti hatások
a követelményeknek megfelelően a környezeti elemek és rendszereik szerint, és a jelentős
környezeti hatások figyelembevételével értékelhetőek. A településfejlesztési koncepció- és a
településrendezési eszközök felülvizsgálata egymást követő tervezési folyamatban történik,
ezért a településfejlesztési koncepcióhoz és településrendezési eszközökhöz közös
Megalapozó vizsgálatok készültek. A Megalapozó vizsgálatok:
 A „1.1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata” fejezetében ismertetésre
kerültek a nemzetközi-, a magyarországi-, a helyi szinten védendő, természeti
értékek, területek, a tájképvédelmi területek, táji értékek,
 A „1.1.17. Környezetvédelem” fejezetben az egyes környezeti elemek (levegő, talaj,
vizek) és hatótényezők (hulladékgazdálkodás, zaj-rezgés) tekintetében feltárásra
került a település környezeti állapota,
 Az „1.1.16. Közművesítés” fejezetében részletesen ismertetésre került a település
szennyvízelvezetésének, szennyvíztisztításának, csapadék elvezetésének helyzete.
A Megalapozó vizsgálat fenti fejezeteiben azonosításra kerültek a rendelkezésre álló
adatok alapján a környezeti állapot jellemzői, konfliktusai. Jelen fejezet ezen
munkarészek felhasználásával készült.

3.4.1.1.

Természetföldrajzi elhelyezkedés

Mesztegnyő község Somogy megyében, a Marcali járásban helyezkedik el.
Természetföldrajzi tekintetben Mesztegnyő a Dunántúli-dombság nagytájon belül a
Belső-Somogy középtájhoz, azon belül pedig nyugati határszéle a Marcali-hát, míg a
település túlnyomó része a Kelet-Belső-Somogy kistájhoz tartozik.
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3.4.1.2.

Domborzati jellemzők

A Kelet-Belső-Somogy kistáj domborzata enyhén tagolt hordalékkúp-síkság, a
Nagyberek–Dráva-völgy valamint a Marcali-hát és Nyugat-Külső-Somogy között fekszik.
Jellemzőek a futóhomokformák: a hosszanti garmadabuckák, szélbarázdák,
maradékgerincek, garmadák, széllyukak. A futóhomokfelszíneket É ill. D felé fordult, sűrű
lapos völgyek tagolják. Mesztegnyő a Marcali-hát keleti oldalának lankás dombjaira
települt. A község tengerszintfeletti fekvése 130-140 m közötti.

Földrajzi tájak elhelyezkedése Mesztegnyő
területén (forrás: Megalapozó vizsgálatok)

3.4.1.3.

Mesztegnyő domborzati adottságai
(forrás: Megalapozó vizsgálatok)

Talajok, talajállapot

Földtani és talajtani adottságok tekintetében a kistáj különböző mértékben megsüllyedt
és feltöltött medencék együttese. A zömében homok- és agyagrétegekből álló pannóniai
üledéksor Mesztegnyő térségében 5-15 m mélyen helyezkedik el a felszín alatt. Ennek
megfelelő vastagságú a folyóvízi hordalék vastagsága, mely jellemzően kavicsosmurvás. A nagy területre kiterjedő futóhomok vastagsága átlagosan 5-8 m, helyenként
ennél több is lehet. A mesztegnyői homok vakoláshoz alkalmas nyersanyag. Mesztegnyő
közigazgatási területének nyugati felén jellemzően löszös üledék, míg a keleti felén
glaciális és alluviális üledék a jellemző talajképző kőzet, melyen túlnyomórészt
agyagbemosódásos barna erdőtalajok illetve réti talajos és réti öntéstalajok képződtek.

…. löszös üledék, …. glaciális és alluviális üledék

…. agyagbemosódásos barna erdőtalaj, .… réti talajok, ….
réti öntéstalajok

Mesztegnyő talajképző kőzetei (forrás:
Megalapozó vizsgálatok)

Genetikai talajtípusok Mesztegnyőn (forrás:
Megalapozó vizsgálatok)

A 27/2006. (II.7.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
szóló kormányrendelet alapján kijelölt nitrátérzékeny területek közé tartozik Mesztegnyő
teljes közigazgatási területe.
Az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján közigazgatási terület nyugati
részén több kisebb foltban a területrendezési tervek kiváló minőségű szántóterület
övezetébe” és „jó minőségű szántóterület övezetébe” tartozó területek vannak.
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„Kiváló minőségű szántóterület” övezetébe és a „Jó minőségű szántóterület” övezetébe
tartozó területek elhelyezkedése Mesztegnyő közigazgatási területén (forrás: TSZT
határozat-tervezet, adatszolgáltató Lechner Nonprofit Kft.)

A közigazgatási területen nem található sem felhagyott, sem működő bánya, bányatelek,
sem kutatási engedéllyel rendelkező terület.
SM TrT és az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján földtani
veszélyforrással érintett terület Mesztegnyő közigazgatási területén nem található.
Mesztegnyő közigazgatási területén lezárt, befejezett kármentesítéssel érintett terület
található: a 0176 hrsz-ú telek. Ezen kívül alulhasznosított barnamezős területnek minősül a
042/6 hrsz-ú, művelésből kivont, volt major területe.
A Környezetvédelmi Információs Rendszer (KÖRINFO) alapján tektonikai vonulat nem érinti
a közigazgatási területet. Mesztegnyő területe Magyarország szeizmikus zónatérképén, az
1-5. skálán a 3. zónába esik, (a délnyugati széle a 4. zónába) ami azt jelenti, hogy a
földrengések előfordulása átlagos.
Mesztegnyőben a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott.
Mesztegnyő nem rendelkezik kiépített szennyvízcsatorna-hálózattal.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizekről a 16/2013. (VII.11.) önkormányzati
rendelet határoz. A község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését és szállítását az Önkormányzat végzi. Az Önkormányzat és a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt) közötti szerződés értelmében a begyűjtött
háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését a DRV Zrt. végzi. A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Vései
szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában lehet elhelyezni.
Csatornázottság hiányában azonban a talajon keresztül a talajvízbe és felszíni vizekbe jutó
szennyezés veszélyezteti az egész térség felszíni és felszín alatti vizeit, élővilágát és az
ivóvíz minőségét is. A község területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen
fekszik, így mindenképpen indokolt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és a 100%-os
rákötési arány elérése.
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3.4.1.4.

Felszín alatti, felszíni vizek állapota

A település és térsége a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik, azon belül is a „4.2. Balaton
közvetlen” alegységhez, a közigazgatási területről a vízfolyások a Balaton irányába folynak.
A település legjelentősebb felszíni vízfolyásai a Boronka-patak, a Sári-víz és a Pap-réti
vízfolyás. A Boronka-patak és a Sári-víz a települést D-É-i irányban elhagyva a Nyugati
övcsatornába, majd onnan Balatonkeresztúrnál a Balatonba ömlik. A Boronkai vízfolyás és a
Sári csatorna is erősen módosított víztest. A vízfolyások jellegét tekintve síkvidéki, kis esésű
patakszakaszúak, medrük közepes-finom mederanyagú, meszes.
Az alegység területén a felszíni vizek monitoringja több helyen történik. A Boronka-patak
monitoringja Mesztegnyő területén található állomáson folyik (EOV X:131313; Y:527083). Az
állomáson operatív monitoring folyik a tápanyag-terhelés és hidromorfológiai beavatkozások
valamint veszélyes anyagok miatt, ezen kívül biológiai mintavételi hely is működik (EOV
X:131256, EOV Y: 527108). A felszíni vizek monitoring programjában tervezett a Boronkapatak nitrát monitorozása is.
A Boronkai-vízfolyás biológiai, fizikai és kémiai elemek szerinti állapota kiváló. A Sári-víz
ezen szakaszának fizikai és kémiai elemek szerinti állapota jó, a biológiai állapota adathiány
miatt nem állapítható meg. (forrás: „4.2. Balaton közvetlen” vízgyűjtő-gazdálkodási terv). A
két vízfolyás a Balatonba ömlik. A víz szervesanyag-tartalmának és szennyezettségének
csökkentésére a torkolatuk előtt tározót létesítettek, Marcali-tározó néven.
Mesztegnyő állóvizekben gazdag. A települést nyugati oldalról, félkör alakban a Sáricsatorna felduzzasztásával kialakított mesterséges tórendszer, a Mesztegnyőihalastórendszer öleli körbe. A tórendszer vízforgalma időszakos, alacsony vízmélységű,
meszes geokémiai jelleg jellemzi. A halastórendszer biológiai, fizikai-kémiai elemei adathiány
miatt nem értékelhetőek. A településtől keletre a tájvédelmi körzet területén további
halastavak találhatóak a Boronkai-patak és mellékágai vízhozamának felhasználásával,
gátak építésével létrehozott halastavak: Búsvári-halastó, Mély-égeri-halastó, Soponyaihalastó, valamint Pap-réti Sankoló-tó. A tavak elsősorban haltenyésztésre szolgálnak,
magántulajdonban vannak.
A talajvíz általában 2-4 méter között van, a homokhátakon viszont helyenként 10 m-nél is
mélyebben. Mennyisége csak a völgyekben jelentős. Kémiailag jellemzően kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvizek mennyisége 1-1,5 l/s.km2 körüli, az ártézi
kutak száma nem sok, átlagos mélységük meghaladja a 100 métert. Vízhozamuk mérsékelt,
nagyrészük magas vastartalmú. A településnek van termálkútja.
A község a Balaton déli vízgyűjtő felszín alatti víztesten fekszik, mely sekély, porózus,
leáramlással rendelkezik. Mennyiségi állapotát tekintve jó, kémiai minősítése gyenge.
Mesztegnyő felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település. Kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőségvédelmi terület nem található a településen.
A teljes közigazgatási terület az OTrT szerint „vízminőség-védelmi terület övezetébe”
tartozik.
Sérülékeny vízbázis a közigazgatási területet nem érinti.

3.4.1.5.

Éghajlati viszonyok, a levegő állapota

Mesztegnyő éghajlatát tekintve mérsékelten meleg-mérsékelten nedves. Az évi napsütéses
órák száma 1950-2000 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 10,0 - 10,3 °C között változik. Az
évi csapadék összege 700 - 750 mm között alakul. A kistájon az É-i a leggyakoribb szélirány,
az átlagos szélsebesség pedig 3 m/s körüli.
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Egy település levegőminőségét alapvetően a település elhelyezkedése, az uralkodó
szélirány, valamint a különböző légszennyező források (ipar és szolgáltatás, egyedi és
lakossági fűtés, közlekedés) határozzák meg.
Mesztegnyő levegőminősége jó. A településen és környezetében jelentős levegőszennyezéssel járó tevékenység nem található.
Az OKIR honlapján elérhető Hatósági Nyilvántartó Rendszermodul (HNyR) alapján a
településen hat darab bejelentett pontforrás található. A következő táblázatban tüntetjük fel
a telephelyeket.
TSKV-9. TÁBLÁZAT: PONTFORRÁSSAL RENDELKEZŐ TELEPHELYEK MESZTEGNYŐN
2018-BAN
(forrás: Megalapozó vizsgálatok, OKIR, HNyR)

Telephely

Légszennyező pontforrás címe

Arbor 95 Faipari-, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.
Mesztegnyői Agrofarm Termelő és
Szolgáltató Kft.
Első Somogyi Gabona Beszerző és
Értékesítő Raktárszövetkezet
Palkó Fa 2009
GFK Bakos Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Mesztegnyő, Vörösmarty u. 0186 hrsz. alatti
Fűrészüzem
Mesztegnyő, Árpád u. (811. hrsz.) telephely
Mesztegnyő, Sósgátmajor (0225/1. hrsz.) alatti
telephely
Mesztegnyő, Árpád u. 17. szám alatti telephely
Mesztegnyő, Árpád utcai (811. hrsz.) telephely
Mesztegnyő, Vörösmarty Mihály út 26/1. szám
alatti telephely
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Bejelentett pontforrással rendelkező telephelyek légszennyező anyagainak kibocsátása 20132016-ig (forrás: Meglapozó vizsgálatok, OKIR LAIR) (saját szerkesztés)

A levegő minőségét jelentősen befolyásolja a településen áthaladó 68 sz. főút átmenő közúti
forgalmából adódó légszennyezés, különösen az út belterületi szakasza menti térségekben.
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Téli időszakban a lakossági fűtésből eredő légszennyezettség is meghatározó a levegő
minősége tekintetében, mivel a településen a gázhálózat kiépítettsége nem teljeskörű.
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapja szerint, a településen állandó
üzemelésű immisszió-mérő állomás nem található. A legközelebbi mérőállomás Kaposváron
található.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM
rendelet szerint Mesztegnyő a 10. sz. „Az ország többi területe, kivéve a kijelölt városokat”
légszennyezettségi zónába tartozik:

Mesztegnyő
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NO2

CO

PM10
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PM10
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D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.

A fenti adatokból látható, hogy a zóna-besorolás szerint a levegőterheltség Mesztegnyőben
kifejezetten kedvező, egyedül a PM10 benz(a)pirén (BaP) van a felső vizsgálati küszöb
illetve a célérték között valamint a szálló por (PM10) értéke lépi át az alsó vizsgálati
küszöböt, de nem haladja meg a felsőt. Mesztegnyő levegőminősége jónak mondható, a
településen és környezetében jelentős levegő-szennyezéssel járó tevékenység nem
található.
Levegőminőség-védelmi szempontból meghatározhatók olyan területek, melyek a
levegőterhelésre való érzékenység miatt —attól függetlenül, hogy határérték túllépés
történik-e vagy sem— különös figyelmet érdemelnek, melyek Mesztegnyő területén az
alábbiak:
 lakóterületek
 intézmények,
 rekreációs, sportolási célú területek,
 természetvédelmi érdekű területek.
Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekinthetők az
országosan védett természeti területek, az országos ökológiai hálózat területei, és a Natura
2000 területek. Ennek értelmében sérülékeny területnek tekinthető tehát a település keleti
része, a Boronka-melléki Tájvédelmi körzet, mely egyben Natura 2000 terület is, valamint
része az Országos Ökológiai hálózatnak, annak magterületéhez tartozik. Sérülékeny terület
továbbá a belterülettől nyugatra fekvő halastórendszer, és a Sári-csatorna mellett húzódó
ökológiai folyosó, valamit a településen található ex lege láp. Ezeken a területeken szigorúbb
levegőminőségi határértékek érvényesítendők.

3.4.1.6.

Környezeti zajtól védendő objektumok, környezeti zajállapot

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól alapján zajtól védendő környezet: olyan védendő terület és védendő épület,
helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi
tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében
a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell. Zajtól védendő területek a
településrendezési terv szerinti lakó-, vegyes területek; a különleges területek közül az
oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek, a rekreációs rendeltetésű
területek; a zöldterületek; valamint a gazdasági területnek azon részei, ahol zajtól védendő
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helyiségek (pl. étterem, szolgálati lakás) helyezkednek el. Így összességében a zajterhelésre
érzékeny területek nagyrészt lefedik a levegőterhelésre érzékeny területeket.
A közigazgatási területen csendes övezet, illetve zajtól fokozottan védett terület nem
található.
A településen áthaladó 68. sz. országos főút forgalmából adódó közlekedési eredetű
zajterhelés az úthoz közeli beépítéseknél okoz zajterhelést. A 68. sz. út zajterhelésére
vonatkozóan mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Az országos forgalomszámlási
adatokat felhasználva, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben
meghatározott számítási módszert alkalmazva a belterületi területeken a jelenlegi közlekedési
zajszintekre vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetők:
A 68.sz. főúton a forgalom nagysága akusztikai járműkategóriánként:
 az I. akusztikai járműkategóriába tartozó fogalom nagysága 3401 db/nap
 a II. akusztikai járműkategóriába tartozó fogalom nagysága 262 db/nap
 a III. akusztikai járműkategóriába tartozó fogalom nagysága 244 db/nap.
A számítások alapján a 68. sz. főút úttengelyétől a 7,5 m referenciatávolságban az alábbi
közlekedési környezeti zajszintek jellemzők:
 nappali időszakban (6:00-22:00) 66,2 dB,
 éjjeli időszakban (22:00-6:00)
58,2 dB
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendeletben (továbbiakban: ZajhéR.) meghatározott környezeti zajtól védendő terület
használatok közül A 68. sz. főút mentén belterületen falusias lakóterületek, vegyes területek
és gazdasági területek helyezkednek el. Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a különböző
területfelhasználású területeken jellemző zajszintek hogyan viszonyulnak a ZajhéR.-ben
meghatározott határértékekhez3:
zajtól védendő terület

falusias lakóterület
vegyes terület
gazdasági terület

határérték3
nappal/éjjel)

zajszint (LAeq) a referencia
távolságban (nappal/éjjel)
(dB)

65 / 55
65 / 55
65 / 55

66,2 / 58,2
66,2 / 58,2
66,2 / 58,2

megjegyzés

Éjjeli időszakban az
úttengelytől 15 m
távolságban csökken
55 dB-re a zajszint.

A fenti táblázat értékeiből látható, hogy nappali időszakban már az úttengelytől 7,5 m-re is a
határérték körüli3 a közlekedési zajszint, tehát az útra néző védendő homlokzatok előtt
határérték alatti. Éjjeli időszakban viszont az úttengelyhez 15 m belül elhelyezkedő épületek
zajtól védendő homlokzatai előtt 0-3dB-el magasabb zajszintek jellemzők, mint a hasonló
kategóriájú új építésű utak mentén betartandó határértékek (meglévő utakra nem vonatkozik
zajterhelési határérték).
A 37. Somogyszob-Balatonszentgyörgy-Keszthely szárnyvonali vasútvonal érinti a települést.
A vonalon a személyszállítás jelenleg nem üzemel, így a települést vasúti zajterhelés nem
érinti.
A települést légi közlekedésből származó zajterhelés nem érinti.
3

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza a közlekedéstől származó zajterhelési határértékeket a zajtól
védendő területeken.
A rendelet kimondja, hogy a 3.sz. mellékletében szereplő határértékeknek:
 új tervezésű, vagy
 megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülniük.
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A községben jelentős üzemi zajforrás nincs.

3.4.1.7. Természetvédelmi-,
érzékeny területek

ökológiai,

tájvédelmi

szempontból

Mesztegnyő jellemző tájkarakterei
A településrendezési eszközök Mesztegnyő külterületén az alábbi négy tájkarakter
azonosították:





zártkert-szőlőhegy (Öreghegy, Újhegy, Sósgát)
Boronka-melléki üde, erdős és vizes élőhelyek
horgásztavak térsége a kísérő erdőkkel, gyepekkel
szántók

A zártkerti-szőlőhegyi terület magaslati ponton helyezkedik el, a falutól nyugati irányban.
Egyedi hangulatú terület, mely őrzi a hagyományos telekszerkezetet és a régi építészet
értékes elemeit. A kertes terület a falu nyugati határában húzódó horgásztavak túloldalán
terül el és három fő részből épül fel: a központi része az Öreghegy-a legrégebbi terület,
melyhez északról fonódik az Újhegy területe, délről pedig a Sósgát. A hagyományosan
kisparcellás zártkertekben főként a szőlőtermesztés volt a jellemző, mára azonban sokan
nem művelik kertjeiket, valamint a terület jelentős részét beszántották, és szántóföldi
kultúrákat nevelnek kertjeik helyén, továbbá előfordulnak beerdősült területek is. Ugyanakkor
az öreg pincékből ma is jó párat fellelhetünk a hozzájuk tartozó szőlőkkel.
Mesztegnyő külterületének keleti felén, a Boronka-patak környezetét teljes egészében az
erdők uralják, ahol üde, erdős és vizes élőhelyek jöttek létre. A Boronka-melléki Tájvédelmi
Körzethez tartozó változatos élőhelyek sokasága az itt található homoktalajok egyedi
vízháztartásának köszönhetően alakult ki. A terület tájkarakterét a láprétek, fűz- és
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égerlápok, ligeterdők, üde gyertyános-tölgyesek, üde rétek/legelők valamint a szárazabb
cseres-tölgyesek és homoki gyepek gazdag kavalkádja határozza meg. Ez a rendkívül
sokféle élőhely számtalan állat és növényfaj számára nyújt otthont, közöttük nagyon sok igen
ritka és védett faj is megtalálható, ezért ezeken a területeken a természetvédelmi
szempontok érvényre juttatását a TRE kiemelten kezeli.
Az erdőterületeknek fontos szerepe van a tájkép változatosabbá tételében, az értékes
élőhelyek védett növény- és állatfajok otthona. A TRE célkitűzése az erdőtervezett
erdőterületek megőrzése. Az erdők nagyrészt az erdőterv szerinti elsődleges
rendeltetésüknek megfelelően kerültek besorolásra a területfelhasználás szintjén. A Sáricsatorna mentén viszont kapcsolódva a tervezett rekreációs rendeltetésű területekhez nagy
kiterjedésű erdőterületek kerültek átsorolásra közjóléti erdőbe a vízhez kapcsolódó turizmus,
a horgászturizmus fejlesztése céljából. Erdőterületek rovására fejlesztési terület nem kerül
kijelölésre.
A település több horgásztóval és halastóval is büszkélkedhet, melyek kiterjedése is
számottevő. A település nyugati térségében a Sári-csatorna vizének felduzzasztásával egy
meglehetősen nagy vízfelületű horgásztó-rendszert alakítottak ki. A tavak és az azokat
tápláló vízfolyás menti területek tájkarakterét a tavakat és a vízfolyást kísérő gazdag
fajállományú erdős és gyepes területek határozzák meg. A vízben gazdag területeken
gyakoriak a fűzesek, a puhafás ligetek valamint az éger-ligetek. Az üde gyepek szintén ritka
gazdag élővilággal rendelkeznek, a vizeket az erdőkkel felváltva kísérik.
Mesztegnyő tájszerkezetének meghatározó elemei a szántó területek. Mesztegnyő
közigazgatási területének északkeleti, nyugati és délnyugati részén a tájhasználatot a
nagytáblás szántóművelés határozza meg. Emellett azonban elsősorban háztáji
szükségleteket ellátó kistermelői tevékenység is megtalálható e térségben.

Növényföldrajzi besorolás
Mesztenyő közigazgatási területét is magába foglaló Kelet-Belső-Somogy kistáj
növényföldrajzilag a Somogyi (Somogyicum) flórajárába tartozik. Leggyakoribb potenciális
erdőtársulásai közé az gyertyános tölgyesek (Querceto robori-Carpinetum praeillyricum;
Querceto petreae-Carpinetum praeillyricum), a cseres tölgyesek (Quercetum petraeaecerris) valamint az égeresek (Carici-elongatae-Alnetum) tartoznak. A nyílt társulások közül
gyakoriak a pusztai gyepek (Festuco-Corynephoretum canescentis) és a láprétek (Caricetum
appropinquatae echinatae). Egyes helyeken találkozhatunk fűzlápokkal (CalamagrostiSalicetum cinereae) is. A lágyszárú vegetáció jellemzőbb fajai a genyőte (Asphodelus albus),
a fehér pimpó (Potentilla alba) a szögletes kutyatej (Euphorbia angulata), a sárgaliliom
(Hemerocallis lilio-asphodelus), a különböző sásfélék (Carey fritschii, C. brizoides, C. pilosa),
a pirítógyökér (Tamus communis) stb.

Természetvédelmi érdekű területek
A táji, természeti értékek jelenléte alapvetően kijelöli az érzékenység jellegét és területi
vonatkozásait.
A Mesztegnyőn megtalálható tájvédelmi, természetvédelmi és ökológiai szempontból
jelentős értéket képviselő területek közül kiemelendők a Boronka-melléken fennmaradt üde,
erdős és vizes élőhelyek. Ezeket a területeket több természetvédelmi lehatárolás is érinti:
 Natura 2000 területek
- Boronka-melléke (HUDD20044) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület
- Belső-Somogy (HUDD10008) különleges madárvédelmi terület
 Ex lege védett természeti értékek
- láp
 Országos jelentőségű védett természeti területek
- Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
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- Dávodi Erdőrezervátum
 Országos Ökológiai Hálózat területei
- magterületek
- ökológiai folyosók
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján tájképvédelmi terület a
teljes belterület, a közigazgatási terület keleti fele – a magyarországi és nemzetközi
természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint a Sári-csatorna és az azt kísérő
területek.

Magyarországi természetvédelmi védettség alatt álló területek
Mesztegnyő a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén helyezkedik el,
nemzeti parki terület azonban nem érinti. Mesztegnyő közigazgatási területén helyi
jelentőségű természetvédelmi terület, vagy természeti emlék szintén nem található.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján az alábbi Magyarországi
természetvédelmi védettség alatt álló területek illetve értékek találhatók a közigazgatási
területen:
Ex lege védett területek
Mesztegnyő közigazgatási területén nem találhatóak ex lege védett földvárak és kunhalmok,
víznyelők és barlangok. A Duna-Dráva Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján Mesztegnyő
területén ex lege lápterület (jele:DD236) található a 047/1 hrsz-ú területen, amely 2013
óta védett.
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Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
Mesztegnyő keleti külterületét érinti a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet. A védetté
nyilvánítás célja: a Boronka-völgyében húzódó tórendszer és az ezt övező mocsárrétek és
erdőterületek gazdag növény- és állatvilágának, a nagyszámban előforduló fokozottan védett
növény- és állatfaj élőhelyének megőrzése, a somogyi erdőtársulások botanikai és tájképi
értékeinek védelme.

Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet területeinek elhelyezkedése Mesztegnyő közigazgatási
területén

Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek elhelyezkedése Mesztegnyő
közigazgatási területén
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A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet által érintett helyrajzi számok listája Mesztegnyő
területén a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet alapján:
046, 052-057, 060-061, 065-071, 073-074, 075/1-2, 077/1-2, 080, 082-099,0101, 0114, 0115/1-2,
0116, 0118-0119, 0121-0135, 0146, 0148-0153,0154/1-3, 0155-0157, 0164-0165, 0166/2-3, 01670168, 0172

Mesztegnyő közigazgatási területét a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területei is érintik, ahol még fokozottabb figyelmet kell fordítani az élőhelyek és az előforduló
fajok védelmére. A tájvédelmi körzet fokozottan védett területeinek helyrajzi számai és
erdőtervi jeleinek listája Mesztegnyő területén a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet alapján:
052, 067, 073-074, 075/1-2, valamint a 37/A, B, C, 38/C, E, F, 42/C, 43/A, B, C, D, E, F, G, 55/A, B
erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

Dávodi erdőrezervátum
A 4/2000. (III. 24.) KöM rendelet erdőrezervátummá nyilvánítja a Borona-melléki Tájvédelmi
Körzet részét képező, összesen 242,7 hektár kiterjedésű területet, mely a Dávodi
Erdőrezervátum elnevezést kapta. Az erdőrezervátumon belül 52,3 ha kiterjedésű területet
magterületként tartanak nyilván, mely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján fokozottan védett természeti terület. Az
erdőrezervátum a Soponyai-halastótól nyugatra fekvő terület, ahol az alábbi hrsz-ú
ingatlanok és erdőtervi jelű területek érintettek:
055 hrsz-ű területből 41 N, 41 O, 41 NY, 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 E, 42 F, 42 G, 42 H, 42 I, 42 J,
42 K, 42 NY, 42 TI, 43 A, 43 B, 43 C, 43 D, 43 E, 43 F, 43 G, 43 NY, 43 TI, 43 TN, 44 B, 44 D, 44
E, 44 F, 44 J, 44 K, 44 NY, 067 hrsz-ű területből 55 HT, 073 hrsz-ű területből 55 B, 55 HT, 074
hrsz-ű területből 55 HT, 075/1 hrsz-ű területből 55 HT

A Dávodi Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és
erdőtervi jelei:
055 hrsz-ű területből 42 TI, 43 B, 43 C, 43 E, 43 F, 43 G, 43 NY, 43 TI, 43 TN

Dávodi Erdőrezervátum és az erdőrezervátum magterületeinek elhelyezkedése Mesztegnyő
közigazgatási területén

TÁJOLÓ-TERV Kft

52

2021. december

Nemzetközi védettség alatt álló területek
Natura 2000 területek
A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi
rendeltetésű
területekkel
érintett
földrészletekről
Mesztegnyő
közigazgatási területét a következő európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű terület érinti:
 Boronka-melléke (HUDD20044) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
 Belső-Somogy (HUDD10008) különleges madárvédelmi terület
A Natura 2000 terület kijelölésének indoka az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló
fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása,
helyreállítása, valamint a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A fő cél a vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a
természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása, a terület
szárazodásának mérséklése a helyi erózióbázisnak tekinthető vízfolyások (Boronka,
Aranyos) további medermélyülésének megakadályozásával, valamit vízvisszatartással. Fő
cél továbbá az erdők természetességének javítása, a természetkímélő erdőgazdálkodási
módok meghonosítása.

Natura 2000 területek elhelyezkedése Mesztegnyő közigazgatási területén
A Boronka-melléke (HUDD20044) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület— Mesztegnyőt
érintő földrészletei
046, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 060, 061, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 073, 074, 075/1,
075/2, 077/1, 077/2, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093,
094, 095, 096, 097/1, 097/2, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0110, 0111,
0112/1, 0112/2, 0114, 0115/1, 0115/2a, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0122, 0123,
0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139,
0140, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0144, 0145, 0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153,
0154/1, 0154/2, 0154/3, 0155, 0156, 0157, 0165, 0166/3, 0167, 0172, 0173/9, 0173/10, 0173/12b
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A Belső-Somogy (HUDD10008) különleges madárvédelmi terület—
Mesztegnyőt érintő földrészletei
046, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 060, 061, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 073, 074, 075/1,
075/2, 077/1, 077/2, 078, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094,
095, 096, 097/1, 097/2, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0105/1, 0105/2, 0111, 0112/1, 0112/2,
0114, 0115/1, 0115/2, 0116, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128,
0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3,
0144, 0145, 0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0155, 0156, 0157

Ökológiai hálózat területei
A Duna-Dráva Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján Mesztegnyő közigazgatási területén
az alábbi területek tartoznak az ökológiai hálózat területei közé:
 magterület: a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet-, illetve a Natura2000 területek
tartoznak ide
 ökológiai folyosó: a belterülettő nyugatra húzódó horgásztó-rendszert és az azt tápláló
vízfolyást gazdag fajállományú erdős és gyepes területek kísérik, melyek az ökológiai
folyosó övezetébe tartoznak,
 pufferterület: nem található a település közigazgatási területén.

Az ökológiai hálózat területek elhelyezkedése Mesztegnyő közigazgatási területén

Tájképvédelmi szempontból érzékeny területek
Tájvédelmi szempontból érzékeny területeknek Mesztegnyő közigazgatási területén a
területrendezési tervekben „tájképvédelmi terület” térségi övezetébe sorolt területeket
tekintjük. Mesztegnyő területén a jellemzően szántó művelésű területek, illetve a kertes
mezőgazdasági területek kivételével a teljes közigazgatási terület a tájképvédelmi terület
övezetébe tartozik.
Mesztegnyő északi külterületén, elhelyezkedő néhány kiterjedésű, ténylegesen is
gyümölcsösként hasznosított terület az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterben is
nyilvántartott terület. A tájhasználat fontos elemei a gyümölcsösök, melyek növelik annak
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változatosságát, ezért ezek védendő, megtartandó elemeknek tekintendők. E gyümölcsös
területek a „tájképvédelmi terület” térségi övezetén belül helyezkednek el.

A táj használatát korlátozó tényezők
Mesztegnyő közigazgatási területét az alábbi védőterületek és védősávok érintik:
Közlekedés
 az országos főutak védősávja, és a Közlekedési tv. szerinti korlátozás – OTÉK
38.§ (8), (9), Közl. tv. 42/A.§
 az országos mellékutak és egyéb közutak mellett a Közlekedési tv. szerinti
korlátozás – Közl. tv. 42/A.§
Közműellátás
1. Vízellátás
 Regionális vízellátó gerincvezeték
 Vízmű kút
 Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei
 Forrás
2. Szennyvízelvezetés
 Vízminőség-védelmi-terület övezete
3. Csapadékvíz elvezetés
 Önkormányzati vagy társulati kezelésben levő csapadékvíz elvezetést szolgáló
vízfolyások, árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es mederkarbantartási sávval
 Boronkai-patak, a Csákánytói-árok, az Aranyos-patak és mellékágai, Kutlaci-árok,
a Lencsen-Búsvári árok, valamint a Sári-csatorna (Malom-árok) 0190 hrsz-ú telke,
a Papréti-árok 0182 és 021 hrsz-ú telkei mentén 6-6 m-es mederkarbantartási
sávval
 vízkárelhárítási célú tározó
4. Energiaellátás
Villamosenergia ellátás
 400 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia átviteli távvezeték nyomvonala és
40-40 m-es biztonsági övezete
 22 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia elosztó hálózat nyomvonala,
külterületen az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
 22/0,4 kV-os transzformátor
Földgázellátás és CH ellátás
 Települési gázfogadó állomás és gáznyomáscsökkentő műtárgy
 Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és annak 7-7 m-es biztonsági övezete
 Szénhidrogén meddő kutak és 10 m-es biztonsági övezetük
5. Elektronikus hírközlés
 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei
Mesztegnyő közigazgatási területét az alábbi korlátozások érintik:
Örökségvédelem
 - műemlék, műemléki környezet területe
 - nyilvántartott régészeti lelőhelyek területe
 - helyi jelentőségű védett művi értékek
Természetvédelem, tájvédelem
 ex-lege védett láp
 tájvédelmi körzet által érintett területek
 fokozottan védett természetvédelmi területek
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erdőrezervátum
Natura 2000 hálózat által érintett területek
ökológiai hálózat által érintett területek
tájképvédelmi területek

Egyéb védelmi és korlátozó elemek
 -vízminőség-védelmi terület övezete
 -vízerózióval veszélyeztetett terület övezete
 befejezett kármentesítéssel érintett terület a 0176 hrsz-ú telek.
 alulhasznosított barnamezős terület a 042/6 hrsz.

3.4.2. A fennálló környezeti konfliktusok leírása és mindezek várható
alakulása, ha a településrendezési eszközök elhetározásai nem
valósulnak meg
A TRE és a Településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) készítését megalapozó
„Megalapozó vizsgálatok” dokumentáció feltárta a fennálló környezeti konfliktusokat. A TFK
éés a TRE egyik kiemelt feladata volt, hogy a feltárt környezeti konfliktusok megszüntetését
segítse a településrendezés eszközeivel. A TRE meg nem valósulása esetén a felsorolt
problémák továbbra is megoldatlanul jelen maradnának a település életében. A Megalapozó
vizsgálatok dokumentációban feltárt és arra megoldásként szolgáló tervi elemek az
alábbiakban foglalhatók össze:
 A településen a legnagyobb környezeti problémát a csatorna-hálózat kiépítetlensége
okozza. A TRE javaslatot tesz a szennyvízelvezető-hálózat kiépítésére, ennek
elmaradása potenciális talaj-, felszínalatti- és felszíni vízszennyező forrás.
 A 68. sz. főút belterületi szakaszán nappali időszakban határérték körüli, éjjeli
időszakban határérték feletti zajterhelés jellemző. A TRE-ben tervezett belterületet
elkerülő útszakasz meg nem épülése esetén a forgalaomfejlődése következtében a
környezeti zajtól védendő lakó- és vegyes területeken a közlekedési zajszint
növekedése prognosztizálható.
 A javasolt rendszert alkotó csapadékvíz-elvezetés kiépítésének elmaradása esetén
azon utcákban, ahol semmilyen csapadékvíz-elvezetési vagy szikkasztási mód sem
épület meg, nagyobb záporok után továbbra is fennáll a vízállásos területek
kialakulásának veszélye.
 A kisvasút belterületi végállomásának térségben idegenforgalmi fogadóközpont
kialakítását tartalmazza a TRE. Ha ez nem valósul meg, akkor a terület továbbra is
gazdasági területként hasznosítható, ami környezeti hatásait tekintve kedvezőtlenebb
területhasználat,
 Az ökológiai folyosó lakóterületek és kertes mezőgazdasági területek érintő részeket
a TRE a telkek be nem építhető, zöldfelületként megtartandó részeként
szabályozzák. Amennyiben e területeken a többszintű növényzet nem marad meg, az
ökológiai folyosó folytonossága megszakadhat, megszűnhet.

3.5.

A

TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE
KÖRNYEZETI HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK, OKOK FELTÁRÁSA

3.5.1. Természeti
erőforrás
közvetlen
igénybevételével
környezetterhelés közvetlen előidézésével járó változtatások

vagy

A következő hatótényezők nevesíthetők a tervezett változtatások kapcsán:
 új épületek, építmények területfoglalása,
 burkolt felületek területfoglalása,
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 terepalakítás, vízrendezés,
 növekvő közműigény (fokozódó vízfelhasználás, elektromos energia felhasználás,
szennyvíz keletkezés növekedése),
 építkezésből, létesítmények működéséből származó zaj, rezgés, levegőterhelés.

3.5.2. Társadalmi,
gazdasági
változtatások,
amelyek
következménnyel járhatnak

folyamatokat
közvetett

kiváltó,
módon

ösztönöző
környezeti

A következő hatótényezők nevesíthetők a tervezett változtatások kapcsán:
 új munkahelyek létesülnek a gazdasági területek bővítése, illetve az eddig még nem
beépült fejlesztési területek megvalósítása esetén,
 turisztikai fejlesztési területek, rekreációs területek fejlesztésével az idegenforgalmi
kínálat bővülése,
 megnövekvő közlekedési igény.

3.6.

A

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

A településrendezési eszközök „Alátámasztó javaslatok” tartalmazza a településrendezési
eszközök változásai következtében várható táji-, és környezeti hatásokat, valamint a várható
káros hatások miatt szükséges intézkedéseket és környezeti feltételeket.
A jelen fejezet első alpontjában a terv egészre vonatkozó javaslatok hatásait értékeljük az
„Alátámasztó javaslatok” munkarész alapján, a fejezet második alpontjában a 2.1. fejezet
TSKV-2. táblázatában azonosított, jelentősebb módosítások tekintetében kerül sor az
értékelésre.
Mindkét alfejezetben a tervezett településrendezési eszközök megvalósítása esetén a
környezeti vizsgálat készítés idején hatályos településrendezési eszközök
elhatározásaihoz képest, a települési környezeti értékelés 2.1. fejezetében bemutatott
módosításokra vonatkozóan kerülnek értékelésre a várható környezetet érő hatások.

3.6.1. A településrendezési eszközök várható környezeti hatások
elkerülése érdekében megfogalmazott környezeti feltételek és
intézkedések hatékonyságának értékelése
3.6.1.1. A termőföld
változások

tekintetében

várható

környezeti

állapot

A TE a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésérzékenysége, védelme
érdekében előírja, hogy a Településszerkezeti terv elhatározásai szerint újonnan beépítésre
kerülő területek, további mindennemű tevékenység folytatása a közigazgatási területen
kizárólag a talaj- és a felszíni-, felszín alatti vizek szennyezését kizáró módon történhet.
Ennek érdekében a TRE-ben az egyes területfelhasználások esetében betartandó környezeti
feltételek a HÉSZ-ben előírásra kerültek.
A termőföld védelmét szolgálják a TRE alábbi javaslatai:
 a TRE mértéktartóan tesz javaslatot mezőgazdasági területfelhasználású területen
újonnan beépítésre szánt területek kijelölésére. A mezőgazdasági terület művelés
alól való kivonását az „a” jelű változtatás megvalósítása teszi szükségessé. Az „a”
jelű változtatás során a belterülettől nyugatra a meglévő mezőgazdasági üzemi
terület mellett új gazdasági terület kijelölésére tervezett 7 ha nagyságú területen. A
termőföld védelmét szolgálja a TRE azon javaslata, miszerint a fejlesztési területen a
mezőgazdasági művelés alóli kivonások a beépítés ütemének megfelelően hajtandók
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végre, s az előkészítő munkák megkezdéséig a területek az eredeti művelési ágnak
megfelelően hasznosítandók.
 Mesztegnyő közigazgatási területén a területrendezési tervek (Trtv és SMTrT) a
település belterületétől nyugatra határolnak le kiváló- és jó termőhelyi adottságú
szántóterületeket mozaikosan. A TRE kiváló- vagy jó termőhelyi adottságú
szántóterületeken újonnan beépítésre szánt területet nem jelöl ki.
 Mesztegnyő teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny terület. A TRE felhívja a
figyelmet, hogy nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet a
jogszabályokban és cselekvési programban meghatározott helyes mezőgazdasági
gyakorlat előírásai szerint kell végezni.
 az építkezések, tereprendezések során a termőföld, a humusz védelmére
vonatkozóan országos jogszabályok rendelkeznek, a helyi szintű szabályozásra
érdemi lehetőség nincs, de a TRE azon javaslata, hogy a felesleges humusz a
lehetséges mértékig a zöldfelületek kialakításánál helyben kerüljön felhasználnálásra
kedvező a humuszgazdálkodás szempontjából.
 Mesztegnyő közigazgatási területén előforduló lezárt, befejezett kármentesítéssel
érintett területeken a TRE a terület új hasznosítása esetén a korábbi használat
esetleges környezetszennyező hatása miatt a talaj és a talajvíz szennyezettségi
állapotának ellenőrzésére, valamint e területeken új beépítésekre határérték alatti
szennyezettség esetén, illetve, annak elérését követően tesz javaslatot,
Megállapítható TRE megvalósulása a termőföld tekintetében jelentős változásokat nem fog
okozni, a TRE-ben a talajvédelem tekintetében megfogalmazott környezeti feltételek
betartása és javasolt intézkedések megvalósítása mellett a földtani közeg és a talaj
szennyeződése elkerülhető, a javaslatok kiegészítést nem igényelnek.

3.6.1.2.

A vizek tekintetében várható környezeti állapot változások

Mesztegnyő a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen levő település, valamint a település teljes közigazgatási területe a
területrendezési tervekben lehatárolt „vízminőség-védelmi terület övezetébe” tartozik.
A vizek védelmét szolgálják a TRE alábbi javaslatai:
 kiemelt feladatként rögzíti a lakókörnyezet komfortjavítása és a környezetkárosítás
felszámolása érdekében a település kiemelt feladata a keletkező szennyvíz
közcsatornás elvezetésének és kezelésének mielőbbi megoldását. Addig is az egyes
területfelhasználási egységek területén betartandó közművesítési feltételek
meghatározásra kerültek a HÉSZ-ben,
 a vízfolyások, tavak öntisztulásának elősegítése érdekében a vizek környezetében a
természetes, természetközeli ökoszisztémák megőrzését írja elő,
 a patakok belterülethez közeli szakaszán is javaslatot tesz a vízfolyások menti
zöldfelületi sávok megtartására, rendezett kialakítására, rendszeres karbantartására
az ökológiai folyosók folytonosságának biztosítására,
 természetvédelmi törvény előírásaival összhangban a védett természeti területeken a
vízfolyások, tavak és vízfolyások partvonalától számított 50-50 m-en belül épületek
elhelyezését tiltja,
 alapvető környezetvédelmi elvárásként rögzíti, hogy a közigazgatási területen
mindennemű tevékenység csak a talaj- és felszín alatti vizek szennyeződését kizáró
módon történhet, különösen a gazdasági-, mezőgazdasági területeken.
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A vizek védelme tekintetében jelentős változások a szennyvízelvezető hálózat kiépítését
követően várhatók, a TRE-ben a felszíni- és felszín alatti vizek védelme tekintetében
megfogalmazott környezeti feltételek és javasolt intézkedések kiegészítést nem igényelnek.

3.6.1.3. A levegő, a klíma tekintetében várható környezeti állapot
változások
Mesztegnyő közigazgatási területén a jó levegőminőség megtartása érdekében a TRE az
alábbi javaslatokat teszi:
 kiemeli, hogy a település levegőminőségének alakulásában jelentős szerepe van a
patakok menti zöldsávoknak, amelyek segítik a település átszellőzését, a friss levegő
áramlását. Emiatt kiemelt feladatként jelöli meg a vízfolyások menti zöldfelületek
megőrzését, fejlesztését,
 a gazdasági területek, mezőgazdasági üzemi területek beépítési lehetőségei nem
kihasználtak, ezért a közigazgatási területen előfordulhat új pontforrások
megjelenése. Új gazdasági terület lakó- és vegyes területektől távol kerültek
kijelölésre, de már meglévő, a településközpontban, ill. a lakóterületekkel északon
határos területek területfelhasználás változása nem történt meg. E területeken
különösen fontos a TRE azon javaslata, hogy e területeken új pontforrások csak az
elérhető legjobb technikát alkalmazva és a térség —a szomszédos területek—
sérülékenységét figyelembe véve legyenek létesíthetők,
 légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekinti az
országosan védett természeti területek, az erdőrezervátum területei, az országos
ökológiai hálózat mag- és ökológiai folyosó területei, és a Natura 2000 területek.
Sérülékeny területnek tekinthető tehát a település keleti része, a Boronka-melléki
Tájvédelmi körzet, mely egyben Natura 2000 terület is, valamint része az Országos
Ökológiai hálózatnak, annak magterületéhez tartozik, továbbá egy része
erdőrezervátum terület is. Sérülékeny terület továbbá a belterülettől nyugatra fekvő
halastórendszer, és a Sári-csatorna mellett húzódó ökológiai folyosó, valamit a
településen található ex lege védett láp. Mivel a levegőtisztaság-védelmi szempontból
ökológiailag sérülékeny területeken szigorúbb levegőterhelési határértékek tartandók
be, ezáltal a levegőminőségének alakulása az élővilág és az emberi környezet
életminőségét is befolyásolja,
 kiemelten foglalkozik a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazási
lehetőségeinek bemutatására a közigazgatási területen,
 település levegőminősége romlásának megakadályozása érdekében kiemelendők a
zöldterületekre, az egyes építési övezeteken belül a zöldfelületekre vonatkozó
előírások betartására.
Megállapítható TRE megvalósulása a levegő minősége tekintetében jelentős változásokat
nem fog okozni, a TRE-ben a levegőtisztaság védelem tekintetében megfogalmazott
környezeti feltételek betartása és javasolt intézkedések megvalósítása mellett a kedvező
levegő minőségi állapot megőrizhető, a javaslatok kiegészítést nem igényelnek.

3.6.1.4.

A zajterhelés tekintetében várható hatások

A település környezeti zajterhelését jelenleg a 68 számú főút forgalma határozza meg, mivel
a település belterületén is keresztülhalad. A lakó- és vegyes területeket érő zajterhelés
jelentősen csökkenni fog az új Településszerkezeti tervben a 68. számú főút települést
elkerülő szakaszának megépülése esetén.
A közlekedési és az üzemi létesítmények működése során betartandó határértékeket,
valamint a zajtól védendő területeken a zajtól védendő homlokzatok előtt betartandó
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határértékeket a 27/2008. (XII.3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban ZajR.)
mellékletei tartalmazzák.
A TSZT Alátámasztó munkarészében a távlatban várható zajhelyzet az alábbiak szerint
került prognosztizálásra:
Várható forgalmak meghatározása
„A település jelenlegi forgalmáról és az emiatt tapasztalható zajterhelésről nem készültek
vizsgálatok. Forgalmi adatok az országos utakra állnak rendelkezésre, közülük a 68sz. főút
forgalma az, ami említésre méltó. Az elérhető legfrissebb adatok alapján a 68-as főút
jelenlegi átlagos forgalma 4460Ejmű/nap, ezen belül a nehézgépjármű forgalom
798Ejmű/nap. Az út kapacitáskihasználtsága csak 22%-os.
Nem várható, hogy a tervezett fejlesztések következtében a forgalom a kapacitáshatár
közelébe kerülne (megötszöröződne). Ellenkezőleg, az új tervben előirányzott főúti elkerülés
megvalósulásával a jelenlegi főút terhelése nyilván csökkenni fog, a forgalom a két út között
megoszlik majd.
Számottevő új forgalmat a 68sz. főút 70. kilométer szelvényének közelében, a főút északi
oldalára tervezett gazdasági terület generálhat.
Az ezen a területen tervezett fejlesztésekről a tervdokumentáció készítésekor nem álltak
rendelkezésre konkrét adatok, konkrét beruházási elképzelések, így konkrét környezeti
hatásvizsgálatok sem. Ezek hiányában a tervezett iparterület vonatkozásában csak nagyon
erős becsléssel, a maximális beépíthetőség alapján lehet a parkolóhely igényt és ebből a
várható forgalomnövekedést meghatározni, ami a ténylegesen megvalósulótól adott esetben
nagyon eltérő eredményt is adhat.
A gazdasági terület mintegy 70000m2 nagyságú lehet a teljes beépülés esetén. A beépítési
paraméterek alapján a területen (Gá övezetben) maximum 40% beépítés lehet, 7,5m
épületmagassággal (csarnok épület). A 28000m2 nagyságú terület várható parkolási igénye
az OTÉK előírása alapján 1ph:
 ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden
megkezdett 200 m2-e után,
 raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500
m2-e után.
A szigorúbb értékkel számolva 140 parkolóhelyet kapunk. Napi háromszoros forgással (3
műszak) ez 840 Ejmű/nap forgalmat jelent. A főút jelenlegi forgalmi adatai alapján ezt még
további 18% nehézforgalommal megnövelve kb. 990 Ejmű/nap többlet forgalom jelentkezhet.
A becsült forgalom nagyjából egy helyi kiszolgálóút óránkénti megengedett forgalmával
azonos. A főút forgalma ezzel a teljes növekménnyel együtt 5450Ejmű/nap lenne, ami még
mindig csak 27%-os kihasználtságot eredményezne abban az esetben is, ha a főúti
elkerüléssel nem számolunk. A főúti elkerülés megvalósulása után talán fele-fele arányban
oszolhat meg az összforgalom a két út között.
A forgalom összetételére a főút jelenlegi forgalmából lehet következtetni. Jelenleg az összes
Ejármű/nap forgalomból tehergépjármű forgalom 25%, amely forgalom közel fele-fele
arányban közepesen nehéz, ill. nehéz tehergépjármű.”
Várható zajszintek meghatározása
A TSZT Alátámasztó munkarészében a várható közlekedési környezeti zajszintek az előző
fejezetben ismertetett forgalmi adatokat alapul véve, a zajkibocsátási határértékek
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott számítási módszerrel kerültek
meghatározásra:
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„A fentiek alapján a 68.sz. főúton várható forgalom nagyságát a zajszámítások során az
alábbi értékekkel vettük figyelembe:
 az I. akusztikai járműkategóriába tartozó fogalom nagysága 4241 db/nap4
 a II. akusztikai járműkategóriába tartozó fogalom nagysága 309 db/nap
 a III. akusztikai járműkategóriába tartozó fogalom nagysága 274 db/nap.
Amennyiben a belterületet elkerülő út nem épül meg, a 68.sz. főút mentén az úttengelytől 7,5
m-re nappali időszakban 66 dB, éjjeli időszakban 59 dB zajszint várható.
A ZajR. szerint, a ZajR. mellékleteiben szereplő a közlekedési zajterhelési határértékek új
építésű utak mentén kell teljesülniük. A várható zajszinteket összehasonlításul ezen
értékekkel összevetve megállapítható, hogy a nappali időszakra vonatkozó határérték az
úttengelytől 10m-re, az éjjeli határérték 17 m-re teljesül, tehát az úttengelyhez 10m-nél
közelebb eső épületek védendő homlokzati előtt nappali időszakban, az úttengelyhez 17mnél közelebb eső épületek védendő homlokzati előtt nappali és éjjeli időszakban is az új
utakra vonatkozó határértékeknél magasabb a közlekedési zajszintek várhatók.
A tervezett, belterületet elkerülő út megépítése a számítások szerint a belterületi szakaszon 3 dB-lel csökkentené a zajszintet.”
A TRE zaj elleni védelem tekintetében az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:
 „A tervezett, belterületet elkerülő út megépítése esetén annak térségében érvényt kell
szerezni azon – a települési környezet védelmét biztosító – előírásoknak, miszerint
zajtól védendő területfelhasználások kijelölésére csak akkor kerülhet sor, ha a
zajterhelési határérték biztosítható. Külterületi haladási sebességet figyelembe véve a
belterületet elkerülő útszakasz mentén az úttengelyétől 7,5m-re nappali időszakban
64,5dB, éjjeli időszakban 57,5 dB zajszint várható. Éjjeli időszakban az 55 dB-es
határérték teljesülése az úttengelytől 13m-nél távolabb elhelyezkedő területeken
prognosztizálható.
 Ahol gazdasági területek környezeti zajra érzékeny területekkel határosan
helyezkednek el, a lehetőségekhez képest a TRE a gazdasági terület és a lakóterület
között vagy védőerdősáv, vagy a gazdasági terület telkén belül a telekhatár mentén
zöldfelületként kialakítandó területsáv került kijelölésre. Újabb környezeti konfliktusok
elkerülése érdekében az esetlegesen környezeti zajt okozó üzemi létesítmények,
tevékenységek engedélyezése során fokozott figyelmet kell fordítani a környezeti
zajterhelési határértékek betartására, ezen határértékek teljesülésének igazolására
az engedélyezési folyamatok során.
 Az oktatási- és egészségügyi rendeltetésű területek csendes övezetet igénylő
rendeltetéseknek tekinthetők. Csendes övezet esetén az adott zajtól védendő
területhasználatra meghatározott határértéknél 5 dB-lel kisebb határérték teljesülése
az elvárás. Ezért ilyen rendeltetésű épületek tervezésekor törekedni kell arra, hogy a
telken belül az épületet úgy kerüljön elhelyezésre, és az épületen belül a zajtól
védendő helyiségeket úgy kerüljenek tervezésre, hogy a zajtól védendő homlokzatok
előtt a környezeti zajszintek az adott területfelhasználásra vonatkozó határértéknél 5
dB-lel kisebb értékek teljesülhessenek.”
A település környezeti zaj helyzetében jelentős változások a 68.sz. főút belterületet elkerülő
szakaszának megépítését követően várhatók. A TRE-ben a környezeti zaj elleni védelem
vonatkozásában megfogalmazott környezeti feltételek és javasolt intézkedések kiegészítést
nem igényelnek.
4

A várható forgalom szövegrészben E-jármű/nap egységben szerepelnek a járműadatok, de a
zajszámításnál darabszámmal kell figyelembe venni azokat, a tehergépjárművek esetében jellemzően
1db=2Ejármű
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3.6.1.5. A tájszerkezet, a természeti értékek védelme, a biodiverzitás
helyzetében várhatóan fellépő hatások
A településrendezési eszközök kiemelt figyelmet fordított a tájhasználat, tájszerkezet
tervezésekor:
 a tájtípusok jellegzetességét megtartó tájhasználati rendszer kialakulását segítő
szabályozás megalkotására,
 a Trtv és SMTrT tájhasználati elvárásaival való összhang biztosítására,
 a természetvédelmi területek értékeinek megőrzését elősegítő területfelhasználás és
szabályozás kialakítása.
A településszerkezeti terv és a HÉSZ rajzi melléklete, a szabályozási terv figyelembe véve a
település természeti adottságait, tájkaraktereinek kulcstényezőit, az külterületi
területfelhasználási rendszerre tett javaslatai a fenti szempontok érvényre juttatása
érdekében az alábbi javaslatokat teszi:
 A magyarországi természetvédelmi védettség alatt álló területeken, valamint a
nemzetközi védettség alatt álló területeken, továbbá az ökológiai hálózat
magterületein és ökológiai folyosó területein a területhasználat rendszerét oly módon
alakította ki a településszerkezeti terv, hogy a természeti értékek, élőhelyek védelmét
a településrendezés eszközeivel is segítse; korlátozott használatú mezőgazdasági
területek megkülönböztetése, védelmi erdőterületeken belül külön övezet létrehozása
a természetvédelmi érdekű területeken előforduló erdőterületek védelme érdekében,
 A nádas művelésű területek illetve az ex lege védett láp területe természetközeli
területfelhasználásba kerültek besorolásra, a természeti értékek megőrzése céljából,
 Mesztegnyő tájszerkezetének meghatározó elemei a mezőgazdasági területek. Ezért
a Településszerkezeti terv a ténylegesen művelt területek mezőgazdasági területként
való megőrzését célkitűzésnek tekinti. A természetvédelmi oltalom alatt álló
mezőgazdasági területek esetében pedig korlátozott használatú mezőgazdasági
területbe történő besorolásra tesz javaslatot.
 Az erdőterületeknek fontos szerepe van a tájkép változatosabbá tételében, mivel az
értékes élőhelyek védett növény és állatfajok otthona. A Településszerkezeti terv
célkitűzése volt az erdőtervezett erdőterületek megőrzése. Az erdők nagyrészt az
erdőtervben szereplő elsődleges rendeltetésüknek megfelelően kerültek besorolásra
a területfelhasználás szintjén.
 Erdőterületek rovására fejlesztési terület nem kerül kijelölésre,
 A Sári-csatorna és a Hamuházi-tó mentén nagy kiterjedésű erdőterületek kerültek
átsorolásra közjóléti erdőbe a vízhez kapcsolódó turizmus, a horgászturizmus
fejlesztéséhez kapcsolódóan,
 A vízhez kapcsolódó turizmus illetve horgászturizmus fejlesztése céljából a Sári
csatorna és a Hamuházi-tó mentén, több helyen, nagyobb kiterjedésű különleges
beépítésre nem szánt területek kerültek kijelölésre,
 A szőlőhegyen jellemzően kertes, szőlő illetve gyümölcsös területeket találunk,
mozaikosan erdősültek területek, melyeket a településszerkezeti terv erdőként átvett,
ezen kívül a zártkerti területek kiterjedése nem változott, kertes mezőgazdasági
terület-területfelhasználásba kerültek besorolásra,
 A tájhasználat fontos elemei a gyümölcsösök, melyek a tájhasználat változatosságát
növelik, ezért ezek védendő, megtartandó elemek. Az Országos Gyümölcs
Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészletek – a 2014
márciusa és 2017 márciusa közötti időszakban felvett adatok alapján – Mesztegnyő
területén a 0181/23, 0181/24, 0181/25, 0181/26 hrsz-ú telkek, melyeket a
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Településszerkezeti terv ezen területeket a mezőgazdasági területeken belül külön
területfelhasználásba, —gyümölcsös területek— sorolt, azok megőrzése céljából.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök területfelhasználási
javaslatai és a HÉSZ övezeti rendszere alkalmas a tájszerkezet védendő elemeinek,
valamint a természeti értékek megőrzésének, a biodiverzitás biztosítására. A TRE javaslatai
kiegészítést nem igényelnek.

3.6.1.6.

Az épített örökség védelme

A Mesztegnyő Község új TRE-hez külön Települési örökségvédelmi hatástanulmány
(továbbiakban: TÖHT) is készült, amely részletesen bemutatja a település építészeti és
régészeti értékeit, valamint értékeli a TRE várható hatásait az épített környezet értékeire,
továbbá javaslatokat tartalmaz azok megőrzésére vonatkozóan. A TÖHT megállapításaiból
és javaslataiból Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztályának kérésére jelen TSKV-ban is szerepeltetjük az alábbiakat:
„Az egykori mesztegnyői vár területéhez tartozó földrészlet déli részén, a 349/1 helyrajzi
számra vízi sport területet terveznek. A talajmunkákkal járó beruházás veszélyezteti az
egykori vár erre a helyre feltételezhető védműrendszerét (sánc, várárok), csakúgy, mint a
332/1, 332/2 helyrajzi számok területére tervezett erdősítés. A lelőhelyen végzendő
beruházás megvalósítása előtt a tervezési fázisban be kell vonni a Somogy Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztályát, mint hatóságot, illetve szakhatóságot. A beruházás megvalósulása előtt régészeti
kutatás javasolt.
A többi régészeti lelőhellyel érintett területen tervezett erdősítés roncsolhatja a kulturális
örökség elemeit, megnehezítheti, illetve lehetetlenné teheti a későbbi kutatásokat, ezért
előzetes régészeti terepbejárással pontosítani kell a lelőhelyek kiterjedését, intenzitását,
különös tekintettel a 47186 nyilvántartási számú lelőhelyen valószínűsíthető középkori
kolostor területének meghatározására. Ennek ismeretében az erdőtelepítés előtt be kell
vonni a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi
és Örökségvédelmi Osztályát, mint szakhatóságot. A régészeti felderítés során
meghatározott kolostor területét az erdősítésből ki kell hagyni!”
Lsd. még a mellékelt tervlapok közül:
5. „Településszerkezeti változások és a természeti érdekű területek összevetése”

3.6.2. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés
A 2.1. fejezetben azonosításra kerültek a TRE környezeti hatások szempontjából jelentősebb
változásnak tekinthető tervi elemei. jelentősebb változások azonosítása
Ebben a fejezetben a 2.1. fejezet TSKV-2. táblázatában azonosított, környezeti hatások
szempontjából jelentősebb változásnak tekinthető tervi elemei tekintetében tekintjük át a
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. mellékletében nevesített 3.6.1.1 – 3.6.1.4. alfejezetek
témaköreit (környezeti elemekre, rendszerekre, Natura 2000 területekre, emberi egészségre,
társadalmi-gazdasági helyzetre gyakorolt hatások).
Jelmagyarázat:
++
Erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez
+
Csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez
0
Semleges, jelentősebb környezeti hatást nem okoz
—
Negatív hatást gyakorol a környezeti elemre
!
Bizonytalan megítélésű, vagy további intézkedést igényel
NÉ
nem érinti
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Természeti
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Biodiverzitásra

Natura 2000
területek állapotára

Érintett emberekre

„a” jelű változtatás: Gazdasági terület bővítése a 68 sz. főút tervezett elkerülő tervezett
nyomvonala mentén
Környezeti elemek rendszereire,
Környezeti elemekre
folyamataira

—

—

0/!

0

0

—

++

—

0

—

NÉ

++

A módosítás a 68 sz. főút tervezett elkerülő szakasza mentén korábbi terv által már kijelölt
gazdasági terület északi irányba történő bővítése. A terület keleti irányban mezőgazdasági
üzemi területtel határos, lakóterületektől, rekreációs célú területektől viszonylag távol
helyezkedik el. A terület jelenleg általános mezőgazdasági terület, szántó 2 és 3 minőségi
osztályú. A kijelölt gazdasági területek igénybevétele, mezőgazdasági művelés alóli kivonása
ütemezetten javasolt.
A beépítésre szánt terület növekedése, illetve a gazdasági terület céljára történő hasznosítás a
terület mérete (cca.7 ha) miatt jelenthet többletterhelést a környezeti elemekre nézve. A
terhelés jellege és mértéke függ a gazdasági tevekénység típusától, azonban a vonatkozó
környezeti és közmű feltételek betartása esetén a környezetre káros hatást nem gyakorolhat.
A változtatással érintett területen fásszárú növényzet jelenleg nem található, természetvédelmi
szempontból értékes területet nem érint, a tervezett módosítás az élővilágra, ökológiai
rendszerekre így nincs negatív hatással. A tervezett elkerülő út és a tervezett gazdasági terület
között a Szabályozási terv beültetési kötelezettségű területsáv kialakítását írja elő, amely
egyrészt a gazdasági területek tájba illesztését szolgálja, a szőlőhegyről feltáruló látvány
érdekében, részben levegő-tisztaságvédelmi célokat, részben a funkciók elválasztását
szolgálja.
A tervezett gazdasági terület a belterülettől távol, a korábbi településszerkezeti tervben már
kijelölt gazdasági területekhez kapcsolódik, tőle keletre ma is működő mezőgazdasági üzemi
területtel határos, jól illeszkedik a település szerkezetébe.
A község egyik bevezető útszakasza lévén (68 sz. főút), kiemelt figyelmet kell fordítani a
gazdasági terület kulturált, rendezett kialakítására, színvonalas épületek elhelyezésére,
valamint a környezetrendezés megvalósítására.
A gazdasági tevékenységek számára kijelölt terület a településre és az érintett emberekre
pozitív hatással lehet, hiszen a szolgáltatások, vállalkozások köre bővülhet a községben, a
gazdasági tevekénységek megvalósulása esetén számos helyi számára nyújthat
munkalehetőséget.
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„A” és „J” jelű változtatás: Korábban kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület átsorolása
általános gazdasági területbe, a lakóterület északi határán és a lakóterület déli szélétől keletre,
a volt major területén
Környezeti elemek rendszereire,
Környezeti elemekre
folyamataira

—/!

—/!

—/!

0

0

0
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A területek már a hatályos településrendezési eszközökben is beépítésre szánt területek,
ennélfogva a módosítások újabb termőföldek művelés alól való kivonását nem eredményezik.
Az „A” jelű változás belterülettel közvetlenül határos ingatlant érint, a lakott terület északi szélén
fekszik, közvetlenül határos lakótelkekkel. A változtatással érintett terület már korábban is
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület volt, jelen terv pedig általános gazdasági területbe
sorolja, mely területfelhasználási kategória szélesebbkörű gazdasági tevékenységek végzésére
ad lehetőséget, így a lakókörnyezetre illetve természeti környezetre is intenzívebb hatást
gyakorolhat. Az „A” jelű terület esetén a lakóterület felőli oldalon a terv javasolja védő
növénysáv telepítését a lakótelkeket érő negatív hatások mérséklése érdekében. A „J” jelű
változás lakóterülettől távolabb helyezkedik el, művelésből már kivett terület.
Az átsorolt területeken intenzívebb gazdasági tevékenységek megvalósulása esetén a levegő
és a víz, valamint a keletkező hulladékok, szennyvíz mennyisége tekintetében többletterhelést
jelentkezhet, ugyanakkor a vonatkozó jogszabályokban és HÉSZ-ben foglalt környezeti és
közmű feltételek betartása esetén várhatóan a környezetre káros hatást nem gyakorol, a
környezeti elemek károsodása elkerülhető.
A vizsgált területen fásszárú növényzet nemigen található, védett természeti területet, az
ökológiai hálózat területét nem érintik, így az élővilágra, ökológiai rendszerekre jelentősebb
hatást a változtatások nem gyakorolnak.
A településre és az érintett emberekre a módosítás pozitív hatással lehet, hiszen a
szolgáltatások, vállalkozások köre bővülhet a községben. A beépített és burkolt felületek
növekedése várhatóan nem lesz jelentős a módosítások hatására, mely így kedvezőtlen
klimatikus hatást nem okoz. A gazdasági területek zöldfelületeinek intenzívebbé tételével,
többszintes növényzet alkalmazásával hozzájárulhat a klimatikus hatás csökkentéséhez is.
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„F” jelű változtatás: Falusias lakóterület átsorolása Településközpont területbe
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A módosítás nem teszi szükségessé termőföld művelés alóli kivonását.
A módosítás jelenleg falusias lakóterületet sorol át településközponti területbe. Habár az
átsorolt terület kiterjedése jelentős, cca. 13 ha, a beépítési mutatók, így a beépítettség
megengedett mértéke, ennélfogva a területhasználat intenzitása nem változik. Emiatt a
módosítás lényeges és jelentős változást nem jelent az épített környezet tekintetében, valamint
a településre és az érintett emberekre sem lesz a jelenlegi helyzethez viszonyítva eltérő
hatása.
A levegő és a víz, valamint a keletkező hulladékok, szennyvíz mennyisége tekintetében a
tervezett területhasználat és az ehhez kapcsolódó forgalom a korábbi tervben foglalt lakó
funkcióhoz képest várhatóan többletterhelést nem jelent.
A vizsgált területen fásszárú növényzet jelenleg lakókertekben található, a módosítás azonban
nem érinti közvetlenül meglévő a növényzetet. Az átsorolással érintett telkek végei
természetvédelmi szempontból értékes területet érintenek, az ökológiai folyosó területéhez
tartoznak. A HÉSZ megfogalmaz az ökológiai folyosó védelme érdekében előírásokat (telek be
nem építhető, zöldfelületként megtartandó része), továbbá a terület beépítési mutatói nem
változnak, így módosítás az élővilágra, ökológiai rendszerekre nincs negatív hatással.
A terület zajállapotát a közúti közlekedésből származó zajszintek határozzák meg. Közlekedési
zaj tekintetében a falusias lakóterületek településközpont területbe való átsorolása sora nem
befolyásolja a területen betartandó környezeti zaj szempontjából betartandó követelményeket,
mivel a terület országos főút mentén helyezkedik el. Országos főút mentén a ZajhéR. 3.
melléklet táblázatának utolsó két oszlopa szerint azonos határértékek tartandók be. A terület
közlekedési zajterhelése szempontjából jelentős változást fog okozni a TRE-ben javasolt
belterületet elkerülő útszakasz megépítése, amely következtében a belterületi szakaszon -3 dB
körüli zajszintcsökkenés várható a jelenlegi állapothoz képest. Üzemi és szabadidős
zajforrások esetén viszont településközpont vegyes területeken a vonatkozó jogszabályok
szerint +5dB-lel magasabb zajterhelési határértékek tartandók be, mint falusias lakóterületen. A
HÉSZ a területen kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épületek elhelyezését lehetővé teszi,
de ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezését nem. A HÉSZ-ben rögzítésre
került, hogy az átalakuló területeken, a Vt1 és Vt2 jelű építési övezetekben a kereskedelmi,
szolgáltató tevékenységekből származó zajszintek a védendő homlokzatok előtt nappali
időszakban (6:00-22:00) az 50 dB-t, éjjeli időszakban (22:00-6:00) a 40 dB-t nem haladhatják
meg.
Környezeti hatások szempontjából kedvező, hogy településközpont területen haszonállattartás
nem lehetséges. Belterületi területeken a nem helyes módon történő állattartás
környezetszennyező hatásai (bűz, nem megfelelő trágya és trágyalé kezelés) sok esetben okoz
szomszédsági konfliktusokat.
A településre és az érintett emberekre a módosítás pozitív hatással lehet, hiszen a
szolgáltatások, vállalkozások köre bővülhet a községben.
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„II.” és IV.” jelű változtatás: A Jókai Mór utca folytatásának keleti oldalán, a Dózsa György
utca keleti oldalán, a Hunyadi János utca keleti oldalán illetve a 452 hrsz-ú út nyugati oldalán
tervezett lakóterületfejlesztés visszavonásra került
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A korábban elhatározott és meg nem valósult lakóterület fejlesztési területek, valamint a
hozzákapcsolódó tervezett zöldterületek kerültek visszasorolása általános mezőgazdasági
illetve belterületi kert területbe. Az érintett terület cca. 20 ha.
Ezeken a területeken kedvező a környezet terhelésének várható alakulása, a környezeti
elemek védelme, különösen a termőfölddel való takarékos gazdálkodás szempontjából, hiszen
beépítések nem valósulnak meg. Pozitív hatással van továbbá a levegőre, tájra és klímára is,
mivel a területek hasznosítása növénytermesztési jellegű, így a növényzettel borított terület
aránya sokkal jelentősebb, mint egy lakóterület esetén.
A területek mezőgazdasági és kertgazdálkodási használata lehetővé teszi az élővilág
térnyerését, az ökológiai rendszerek változatosságának megőrzését.
A község lakóterület fejlesztésének ilyen mértékére nincs szükség, hiszen ezek a területek
hosszú évek alatt sem kerültek felhasználásra, így azok csökkentése az érintett emberek
érdeke is, hiszen így nagyobb művelhető területre tesznek szert.
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„VII.”, „2”, „3” sz. változtatás: Különböző területfelhasználási egységekbe tartozó területek
(jellemzően mezőgazdasági területek) átsorolása horgászturizmus számára kialakított
különleges beépítésre nem szánt területbe
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Mesztegnyő turisztikai fejlesztéseinek iránya a horgászatot és a vízi turizmust célozza. Ennek
érdekében a terv Pap-réti vízfolyás illetve a Sári-csatorna mentén, több helyen jelöl ki a
horgászturizmus, a vízisportok és szabadidős tevékenységek számára különleges beépítésre
nem szánt területeket, e területek jelenleg jellemzően mezőgazdasági területek.
A horgászturizmus számára kijelölt területek környezetében viszonylag nagy kiterjedésű
erdőterületek kerültek átsorolásra közjóléti erdőterületbe, továbbá mivel az újonnan átsorolt
területek beépítésre nem szánt területek, a HÉSZ csak közösségi épületek elhelyezésére ad
lehetőséget, így a módosítások negatív hatása nem várható a földre, levegőre, klímára. A
horgász és vízisport tevékenységekhez kapcsoló építmények kiterjedése várhatóan nem lesz
jelentős. Az övezet területén esőtetős viziállások elhelyezése is megengedett, ezek igénytelen
kialakítás, valamint ha a HÉSZ-ben meghatározottakhoz képest sűrűbb kialakítások esetén
negatívan befolyásolhatják a tájképet.
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A vizsgált területen kiterjedt fásszárú növényzet található, amelyek meghatározó elemei a
hasznosítási célnak, így azok megóvása érdekében magas zöldfelületi arányt határoz meg a
HÉSZ. A módosítással érintett területek ökológiai hálózat – ökológiai folyosó területét érintik,
ugyanakkor a HÉSZ megfogalmaz az ökológiai folyosó védelme érdekében előírásokat. Ezek
betartása esetén a módosítások az élővilágra, ökológiai rendszerekre jelentősebb hatást a
változtatás nem gyakorol. Védett természeti területet, Natura 2000 területet a változások nem
érintenek.
Az érintett emberekre gyakorolt hatást tekintve megállapítható, hogy a község turisztikai,
rekreációs és szabadidős funkciójú területek hiányában szenved, így a település ezirányú
fejlesztése révén a község rekreációs kínálata bővül, turisztikai, így gazdasági potenciálja is nő.
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„C” sz. változtatás: A kisvasút belterületi végállomásának térségében idegenforgalmi
fogadóhely kialakítása
Környezeti elemek rendszereire,
Környezeti elemekre
folyamataira

0

+

+

0

+

+

+

0

0

0

NÉ

+

A terület Mesztegnyő korábbi TRE-ben már beépítésre szánt terület, tervezett ipari gazdasági
terület és lakóterület. A tervezett fejlesztés nem „zöldmezős” beruházás, a módosítás a korábbi
TSZT-hez képest újabb területek mezőgazdasági művelés alóli kivonását nem eredményezi.
Településszerkezeti szempontból a tervezett módosítás kedvező, egyrészt a kisvasút
végállomásánál fogadó központ, és egyéb ökoturisztikai szolgáltatások létesítésének biztosít
helyet, másrészt lakóterületekkel szomszédos területeken környezeti szempontból kedvezőbb
terület használatot eredményez, mint az ipari gazdasági terület használat.
A levegőre és a vízre gyakorolt hatások szempontjából, valamint hulladékgazdálkodás
tekintetében jóval kedvezőbb terhelést eredményez az ökoturisztikai hasznosítás, mint az ipari
tevékenység.
A terület természetvédelmi érdekű, valamint örökségvédelmi területeket nem érint.
A tájkép, településkép tekintetében nagyobb valószínűséggel kerülnek elhelyezésre az
esztétikai elvárásokkal jobban összhangban levő épületek és egyéb építmények.
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Mezőgazdasági területek területfelhasználási, övezeti rendszerének átalakítása
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Mesztegnyő mezőgazdasági területei sokrétű tájhasználattal jellemezhetők. Az uralkodó szántó
művelési ág mellett jelentősebb felületeket foglalnak el a kertes területek, továbbá meghatározó
a rét, legelő területek aránya, melyek zöme természetvédelmi, ökológiai szempontból értékes,
védendő. Természetvédelmi, környezetvédelmi szerepük, az építés mellett a tájhasználatot is
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meghatározó jellemzőik miatt már területhasználati szinten megkülönböztetésre kerültek az ún.
korlátozott használatú mezőgazdasági területek, melybe a természetvédelmi szempontból
értékes, érzékeny mezőgazdasági területek— védett természeti területek, Natura 2000
területként és/vagy az országos ökológiai hálózat részeként (magterület, ökológiai folyosó)
nyilvántartott területek— kerültek besorolásra. Korlátozott használatú mezőgazdasági
területeket már a korábbi településrendezési eszközök is tartalmaztak, jelen módosítás során
„tudatosabban, elvek mentén” történt meg a besorolás.
A tájhasználat fontos elemei a gyümölcsösök, melyek a tájhasználat változatosságát növelik,
ezért ezek védendő, megtartandó elemek. Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II.
osztályú területeihez tartozó földrészletek a település területén —annak ellenére, hogy nem
nagy területet jelentenek— mégis megkülönböztetett területfelhasználásba —gyümölcsös
mezőgazdasági terület— területfelhasználásba kerültek, azok megőrzése céljából.
A szőlőhegy zártkerti területein jellemzően kertes, szőlő illetve gyümölcsös területeket találunk,
amelyek kertes mezőgazdasági terület-területfelhasználásba kerültek.
A halastavak sajátos területhasználatot képviselnek a mezőgazdasági területek között. A
halastavak szintén a tájkarakter megőrzése érdekében megkülönböztetésre kerültek és halastó
mezőgazdasági terület-területfelhasználási egységbe kerültek.
A település egyes részein a lakóterületfejlesztés területei visszavonásra kerültek, amelyek
helyén belterületi kertek kerültek kijelölésre. E telkek, bár kapcsolódnak a lakóterülethez,
alakjuk és méretük változatlan, de művelés szempontjából inkább a mezőgazdasághoz
kötődnek, mint a lakó funkcióhoz.
A településen ily módon a mezőgazdasági területek sajátos használatuk szerint a
Településszerkezeti terven az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: általános
mezőgazdasági terület, korlátozott használatú mezőgazdasági terület, gyümölcsös
mezőgazdasági terület, halastó mezőgazdasági terület, kertes mezőgazdasági terület,
belterületi kertes mezőgazdasági terület.
Fent nevezett területfelhasználási és övezeti rendszer a táji adottságokon alapuló termelési
funkciók, a tájhasználati hagyományok, tájjelleg védelmét, a táji, természeti értékek
fennmaradását szolgálja.
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Mesztegnyő közigazgatási területének meghatározó részét kitevő erdőterületeknek fontos
szerepe van a tájkép változatosabbá tételében. Az erdő értékes élőhelyek védett növény és
állatfajok otthona. A TRE célkitűzése volt az erdőtervezett erdőterületek megőrzése, melyek
nagyrészt az erdőterv szerinti elsődleges rendeltetésüknek megfelelően kerültek besorolásra a
területfelhasználás szintjén. Ez alapján az erdőterületek: gazdasági, védelmi és közjóléti
funkciójúak. Azonban vannak olyan erdőterületek, amelyek természetvédelmi érdekű
területeken helyezkednek el, az erdőtervben azonban még elsődlegesen gazdasági
rendeltetésű erdőterületek. Ezen erdőterületek a gazdasági területeken belül külön övezetbe
kerültek a HÉSZ-ben, ahol az övezeti előírások a településrendezés eszközeivel is segítik a
természeti értékek megőrzését.
A Sári-csatorna mentén —kapcsolódva a tervezett rekreációs rendeltetésű területekhez— nagy
kiterjedésű erdőterületek kerültek átsorolásra közjóléti erdőbe a vízhez kapcsolódó turizmus, a

TÁJOLÓ-TERV Kft

69

2021. december

horgászturizmus fejlesztése céljából. Az Országos Erdőállomány Adattár által erdőterületbe
sorolt-, illetve az SMTrT-ben erdők övezetbe tartozó területek szinte egésze erdő
területfelhasználási egységbe került, így az erdők kiterjedése a korábbi TSZT-hez képest
jelentősen, cca. 220 ha-ral növekedett a település közigazgatási területén.

3.6.3. Közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése
Ebben a fejezetben tekintjük át a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. mellékletében nevesített
3.6.2.1 – 3.6.2.6. alfejezetek témaköreit.
 Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése:
RÉSZBEN VÁRHATÓ
A belterülettől északra, valamint a település központi részén elhelyezkedő gazdasági
területeken a tervben (és az országos szabályokban) meghatározott környezeti feltételek
nem kerülnek betartásra, valamint a tervezett védő zöldsávok nem kerülnek telepítésre,
zavaró hatások léphetnek fel a lakóterületeken, ill. a lakóépületekkel vegyes
településközpont területen.
Szintén új környezeti konfliktust eredményezhet, ha a horgászatvak mentén megengedett
viziállásokon felépítményként nem csak esőtető kerül kialakításra.
Az ökológiai folyosó folytonosságának megszakítását eredményezheti, ha a tervezett
belterületet elkerülő út ökológiai folyosót keresztező szakaszát a szükséges műszaki, ill.
egyéb megoldások nem kerülnek kialakításra.
 Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód
feltételeinek gyengítése vagy korlátozása: NEM VÁRHATÓ
A tervezett területfelhasználási rendszer nem befolyásolja
környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeit, feltételeit.

a

lehetőségeinek,
környezettudatos,

 A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási
módtól való eltérés fenntartása vagy létrehozása: NEM/RÉSZBEN VÁRHATÓ
A tervezett változtatások a már kialakult településszerkezetbe illeszkednek, összhangban
állnak a magasabb rendű területrendezési tervek területfejlesztési elképzeléseivel.
Településszerkezeti szempontból kedvezőbb lenne, a a település központjában meglevő, de
jelenleg nem kihasznált ipari gazdasági terület nem kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területbe, hanem településközpont vegyes területbe kerülhetett volna átsorolásra.
 Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok
gyengítése, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodnak: NEM
VÁRHATÓ
A tervezett területfelhasználási rendszer nem gyengíti a helyi társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási hagyományokat. A külterületi területfelhasználási javaslat és övezeti
rendszer a tájhasználati hagyományokat figyelembe véve került meghatározásra, azok
megőrzését szolgálja.
 A természeti erőforrások megújulásának korlátozása: NEM VÁRHATÓ
A természeti erőforrások megújulása tekintetében kedvezőtlen hatás a termőföld végleges
más célú hasznosítása a fejlesztési területeken. A tervezett változtatások a termőföld
mértéktartó igénybevételét jelentik (cca. 7 ha). Ugyanakkor cca. 20 ha nagyságú a korábbi
TSZT-ben lakóterületfejlesztési céljára kijelölt, de az elmúlt időszakban nem megvalósult
fejlesztési terület kerül mezőgazdasági területbe visszasorolásra.
Az országos szintű jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása esetén a tervezett
változtatások a vízkészletek állapotára nincsenek negatív hatással.
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 A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi
természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítása: NEM
VÁRHATÓ
A tervezett változtatások hatására nem várható a nem helyi természeti erőforrások jelentős
mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való
hasznosítása.

3.7.

A

KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERV ÉRTÉKELÉSE,
A
KÖRNYEZETI
SZEMPONTBÓL
ELFOGADHATÓ
VÁLTOZÁSOK
MEGHATÁROZÁSA

Az előző fejezetekben feltárt közvetlen, valamint közvetett hatások alapján megállapítható,
hogy a tervezett területhasználatok és övezeti besorolások alapján a terv megvalósulása
esetében jelentős mértékben nem várható a környezeti elemek, rendszerek igénybevétele. A
tervezett területhasználatok illeszkednek a település kialakult településszerkezetébe, a
HÉSZ-ben megfogalmazott környezetvédelmi, közmű feltételek és zöldfelületi előírások
betartásával, a meglévő területhasználatokra és egymásra várhatóan nem lesznek zavaró
hatással. A tervezett módosítások mértéktartóan tartalmaznak új beépítésre szánt terület
kijelölést. A tervezett módosítások következtében a közigazgatási területen a biológiai
aktivitás érték nem csökken, ellenkezőleg, egyes meg nem valósult fejlesztések
visszaminősítése, valamint újabb erdőterületek lehatárolása végett jelentős mértékben nő.
A TRE új fejlesztési területeket mértéktartóan tartalmaz. Ténylegesen új beépítésre szánt
területként jelenik meg a belterülettől nyugatra a TSZT-ben már szereplő gazdasági területtel
és mezőgazdasági üzemi területtel határos új általános gazdasági terület, amelynek
kiterjedése cca. 7 ha. A TRE a meg nem valósult, és jelen terv távlatában sem megvalósuló
lakóterület fejlesztési területek visszasorolását tartalmazza cca. 13 ha nagyságú területen. Új
fejlesztési területnek nevesíthető a kisvasút belterületi végállomásánál tervezett
idegenforgalmi fejlesztési területet, valamint a Sári-csatorna völgyében elhelyezkedő
tórendszer mentén a horgász turizmus számára kijelölt beépítésre nem szánt rekreációs
területek és közjóléti erdők hálózatát. A mezőgazdasági- és erdőterületek
területfelhasználási és övezeti rendszerének felülvizsgálatát módosítását tartalmazza a terv.
A további változtatások nagy része a tényleges használat, ingatlan-nyilvántartás szerinti
besorolást, a Szabályozási terv és a TSZT összhangjának megteremtését, valamint a
magasabbrendű jogszabályokkal, tervekkel való összhang megteremtését célozza.
A terv feltárta a terület használatát korlátozó, védelmi lehatárolással érintett területeket,
ezeket figyelembe veszi. Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek, illetve a tervezett
változtatásokkal érintett területek a környezeti elemek, rendszerek szempontjából jellemzően
nem tartoznak a kiemelten érzékeny, védendő területek közé. Környezeti érzékenysége miatt
a tavak mentén tervezett területhasználat változás —horgászturizmushoz kapcsolódó
rekreációs területek—, valamint a belterületet elkerülő út ökológiai folyosó keresztezése
érdemelnek figyelmet. A tervezett változtatások az ökológiai kapcsolatok fennmaradását —
kivéve az elkerülő út ökológiai folyosó keresztezését— nem veszélyeztetik, értékes élőhely
megszűnésével, táji, természeti értékek veszélyeztetésével nem járnak.
A tervezett módosítások esetében a területek besorolását és szabályozását, beépítési
határértékeit illetően fogalmazódtak meg változatok, melyek részben a települési környezeti
értékelés hatására formálódtak. A terv a környezeti szempontból kedvezőbb változatok
irányába mozdult el, különösen az alábbi változtatások említendők:
 a horgászturizmus számára kijelölt területeken közösségi épületek helyezhetők el, a
tavakon a viziállásokon esőtetőn kívül egyéb felépítmény nem létesíthető,
 a településközpont vegyes és lakóterülettel körül ölelt, jelenlegi besorolása szerint
ipari gazdasági terület besorolása kereskedelmi szolgáltató gazdasági területre
módosult,
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 védelmi zöldfelületek (beültetési kötelezettségű terület, ill. telek be nem építhető
része) szabályozása a területhasználati, környezeti konfliktusok elkerülése
érdekében;

4. A HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VAGY CSÖKKENTÉSÉRE
VONATKOZÓ, A TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK
HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE
A tervben foglalt javaslatok, az építés feltételeként meghatározott szabályok a negatív
környezeti hatások minimalizálását segítik elő, segítenek abban, hogy jelentős közvetlen,
vagy közvetett negatív környezeti hatás, környezetkárosodás ne következzen be. A
vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása, a terv alátámasztó
munkarészeiben megfogalmazásra kerülő, a környezetminőség megőrzését, javítását célzó
javaslatok, feltételek figyelembe vétele esetén a terv megvalósulása a környezetminőség
jelentős romlásához, a környezeti elemek jelentős károsodásához nem vezethet.
A tervben a várható kedvezőtlen hatások feltárásra kerültek, a szakági tervezői javaslatok
beépültek a tervbe. Ezen javaslatok legfontosabb elemei az előző pontban ismertetésre
kerültek.

5. JAVASLAT
OLYAN
KÖRNYEZETI
SZEMPONTÚ
INTÉZKEDÉSEKRE, SZEMPONTOKRA, MELYEKET A TERV
ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL
VENNI
További intézkedések, amelyek nem a településrendezési terv során, hanem a
létesítmények
megvalósítása,
illetve
üzemeltetése
során
érvényesíthetők
a
környezetterhelések minimalizálása, a környezetszennyezések, káros környezeti hatások
kiküszöbölése érdekében:
 az építési engedélyezés során a környezeti és zöldfelületi feltételek betartásának
ellenőrzése,
 kötelező növénytelepítések megvalósítása a tervezett fejlesztési területek
megvalósításával egyidejűleg, különösen a gazdasági területeken,
 védő erdőtelepítések, fásítások megvalósítása a tervezett létesítmények (pl.
gazdasági létesítmények fejlesztése) megvalósításával egyidejűleg, a tervezett
belterületi elkerülő út menti zöldfelületek az út terveivel együtt készítendők, és az út
megépítésével együtt telepítendők,
 a településképvédelmi rendeletben meghatározásra kerülő területhasználati és
építészeti követelmények betartása, a megfelelő építészeti minőség érvényre
juttatása érdekében,
 a gazdasági, ipari létesítmények engedélyezése során az elérhető legjobb
technológia, mint követelmény érvényesítése,
 a megújuló energiahordozók alkalmazása, a klímabarát építészeti megoldások - pl.
zöldhomlokzatok, az árnyékoló, fényvisszaverő felületek alkalmazása, a csapadékvíz
talajba szivárgását, elpárolgást lehetővé tevő vízáteresztő felületek használata, ahol
a környezetvédelmi elvárások lehetővé teszik - ösztönzése az engedélyezés során.
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6. A TERV MEGVALÓSULÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ
KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI
JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE
A monitorozás célja a környezeti elemek és rendszereik állapotában történő időbeni
változások kimutatása. A monitorozásra településrendezési terv esetében a tervek
felülvizsgálatakor nyílik lehetőség. Az állapotváltozások kimutatásához, a környezeti hatások
számszerű, pontos meghatározásához a településrendezési terv készítésekor kevés adat állt
rendelkezésre.
A fejlesztési területek igénybevétele következtében megnövekedő közlekedési terhelés
tekintetében a közutakra vonatkozó forgalomszámlálási adatok, valamint a zajterhelések
számítása mérhető és ellenőrizhető adatokkal szolgál. A terv felülvizsgálata során a
létesítést követő mérési eredményekkel, forgalomszámlálási adatokkal összevethetők.
A művelésből kivont területek nagyságának, a lakó- és gazdasági épületek, idegenforgalmi
létesítmények számának változása is lehet indikátor. A monitorozás tárgya a környezeti
vizsgálat tárgyát képező terv elfogadása után épült épületek funkciójának és számának
alakulása.
A településen található kondicionáló felületek változásának követésére szolgál az ún.
„biológiai aktivitásérték”. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése
érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon
történhet, hogy az adott település közigazgatási területén a biológiai aktivitás érték (BAÉ)
nem csökkenhet. Jelen tervben történt új beépítésre szánt terület kijelölése, így TSZT
elfogadó határozat 6. mellékletében kiszámításra került a BAÉ. Az érték a változtatások
során nem csökkent.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16.§ (8) bekezdése szerint új
Településszerkezeti terv készítését követően a biológiai aktivitásérték „göngyölési
lehetősége újra indul”, a további településtervi módosítások számára „induló”
biológiai aktivitásérték egyenlegnek tekinthető érték: 0.

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen települési környezeti értékelés Mesztegnyő Község „új” településrendezési
eszközeinek környezeti vizsgálata megállapításait tartalmazó dokumentum. A
településrendezési eszközök a beépítés feltételeinek, építési követelményeknek, jogoknak
és kötelezettségeknek a megállapítására hivatottak, a környezeti ártalmak legkisebbre való
csökkentése, a természeti és épített örökség értékeinek megőrzése, a település természeti
arculatának védelme mellett.
A környezeti vizsgálat célja, hogy a terv megvalósulása során várható környezeti
következményeket feltárja, hogy a környezeti szempontból kedvezőtlen változtatások a
döntéshozás korai fázisában felismerhetők legyenek, s a környezeti elemek és rendszereik,
az emberek egészségi állapota és életminősége védelme érdekében szükség esetén további
intézkedések, feltételek a tervbe beépítésre kerülhessenek.
A környezeti vizsgálat Mesztegnyő készülő „új” településrendezési eszközeinek a hatályos
településrendezési eszközökhöz képest történő változtatásaiból részletesen értékelte azon
változtatásokat, melyek a környezeti elemek, valamint a környezeti hatótényezők
tekintetében várhatóan jelentősebb hatást gyakorolnak.
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Összefoglalva megállapítható, hogy a településrendezési eszközök módosítása nem
tartalmaz olyan tervi elemet, amely magasabb rendű környezetvédelmi célkitűzésekkel
ellentétes lenne.
A környezeti vizsgálat értékelés nem azonosított a településrendezési eszközök
módosításai között olyan tervi elemet, amely várhatóan jelentős kedvezőtlen hatással
lenne a környezeti elemekre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira,
szerkezetére.
A tervezett fejlesztések a község térbeli fejlődését csak minimális mértékben befolyásolják. A
tervezett területhasználatok illeszkednek Mesztegnyő kialakult településszerkezetébe, a
HÉSZ-ben megfogalmazott környezetvédelmi, közmű feltételek és zöldfelületi előírások
betartásával, a meglévő területhasználatokra és egymásra várhatóan nem lesznek zavaró
hatással.
A TRE az érdekelt államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján pontosította a védett
természeti értékek helyét, lehatárolását. A tervezett területhasználat változások értékes
növény- és állatvilágot nem veszélyeztetnek, az élővilágra nincsenek negatív hatással. A
természetvédelmi, tájképvédelmi szempontból értékes, érzékeny területeken a tájhasználati
hagyományok megőrzését, a táji, természeti értékek védelmét, a tájkarakter erősítését
szolgáló tájszerkezet, külterületi területfelhasználás és övezeti rendszer került
meghatározásra.
A tervezett módosítások következtében a közigazgatási területen a biológiai aktivitás érték
nem csökken, ellenkezőleg, egyes meg nem valósult fejlesztések visszaminősítése, valamint
újabb erdőterületek lehatárolása végett jelentős mértékben nő.
A településrendezési eszközök módosítása nem tartalmaz olyan tervi elemet, amely
magasabb rendű környezetvédelmi célkitűzésekkel ellentétes lenne.
A környezeti vizsgálat értékelés nem azonosított a településrendezési eszközök
módosításai között olyan tervi elemet, amely várhatóan jelentős kedvezőtlen hatással
lenne a környezeti elemekre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira,
szerkezetére.
A települési környezeti értékelés során kirajzolódtak azon tervi elemek, melyek környezetre
gyakorolt negatív hatása további, a tervbe beépítendő elemmel mérsékelhető, illetve
kiküszöbölhető. A szakági tervezői javaslatok beépültek a tervbe, különösen az alábbiak
említhetők:
 további védelmi zöldfelületi elemek (beültetési kötelezettségű terület, ill. telek be nem
építhető része) beépítése a szabályozási tervbe, a területhasználati, környezeti
konfliktusok elkerülése érdekében;
 beépítésre szánt területen lévő táji, természeti értékek védelme érdekében a
beépítésre szánt terület be nem építhető részének szabályozása;
 egyes területfelhasználások környezeti szempontból kedvezőbb területfelhasználásba
sorolása.
A települési környezeti értékelés olyan környezeti szempontú intézkedésekre is felhívja a
figyelmet, melyek a településrendezési terven túlmutatnak, a létesítmények megvalósítása,
illetve üzemeltetése során érvényesíthetők a környezetterhelések minimalizálása, a
környezetszennyezések, káros környezeti hatások kiküszöbölése érdekében.
Ilyenek
 a további építési és egyéb engedélyezések során a környezeti és zöldfelületi
feltételek betartásának – különösen a kötelező növénytelepítések, védő zöld sávok,
beültetési kötelezettségű területek kialakításának ellenőrzése;
 a zöldfelületek szakszerű —a tájképi, ökológiai szempontokat is figyelembe vevő—
kialakításának megkövetelése;
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 a gazdasági létesítmények engedélyezése során az elérhető legjobb technológia,
mint követelmény érvényesítése,
 gazdasági területeken a megfelelő építészeti minőség érvényre juttatása érdekében a
településképi követelmények betartatása, ellenőrzése;
 a klímabarát —az alkalmazkodást segítő, az éghajlatváltozás hatásait mérsékelő—
építészeti megoldások ösztönzése az engedélyezések során.
Összegzésként megállapítható, hogy a tervben foglalt tervi elemek, előírások és javaslatok
a környezeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) és rendszereiket (táj,
település, ökológiai rendszer) érő, a tervezett fejlesztések negatív környezeti hatásainak
lehetőség szerinti csökkentését, a táji, természeti értékek védelmét kívánják biztosítani.
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