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1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISME RTETÉSE 

1.1. A környezeti vizsgálat fogalma és célja 

A környezetvédelem érdekeinek érvényesülnie kell az országos, a térségi és a települési, valamint 
az ágazati koncepciók, programok, tervek készítése, megvalósítása során. A környezetvédelem 
beépülésének módjáról a tervezésbe a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. 
évi LIII. Törvény (továbbiakban Kt.) 43. és 44. §-a rendelkezik. A Kt. 43. § (4) bekezdés a) 
pontja és az (5) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzati határozattal előírt terv, 
vagy program készítésekor külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló 
környezeti vizsgálatot kell lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv, illetve program nem 
terjeszthető elő. 

A Kt. 43. § (5) bekezdésében előírtak szerint: 

„(5) A (4) bekezdés szerinti külön jogszabály meghatározza azokat a terveket, 
illetve programokat, amelyeknél a környezeti vizsgálat 

a) kötelező, vagy 

b) szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti 
meghatározása alapján, a külön jogszabályban foglalt szempontok 
figyelembevételével dönthető el.” 

A Kt. 43. § (7) bekezdésében leírtak rögzítik a környezeti vizsgálat, a környezeti értékelés célját. 

„(7) A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek céljait és 
földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai megvalósításának 
várható jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli” 

1.2. Előzmények, tematika 

Felcsút Község Képviselő-testülete határozattal döntött a település önkormányzata 
72/2006.(VII.20.) számú határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének, a 8/2006. 
(VII.21.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi építési szabályzatának és Szabályozási 
tervének 2013. évi módosításáról. 

A tervmódosítás nem terjed ki a teljes közigazgatási területre, csak a tervdokumentációban 
meghatározott hat részterületre vonatkozóan. 

A Község Önkormányzatának, mint a terv megbízójának, illetve a környezeti vizsgálat 
„kidolgozójának” elhatározása szerint a Településfejlesztési Koncepció és a Településszerkezeti 
Terv csak olyan fejlesztéseket, változtatásokat irányoz elő a Község területén, amelyek a 
településrendezés eszközeivel, a terv távlatában egyaránt hozzájárulnak a település lakóterületi, 
gazdasági és sport- és rekreációs területi fejlesztési lehetőségeinek bővítéséhez és a település 
környezetminőségének a javításához is.  

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. § (3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek 
és a HÉSZ kisebb módosítása esetén a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a 
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tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell 
eldönteni. Összekapcsolva a településrendezési tervezési és a tervmódosításhoz szükséges 
környezeti vizsgálati eljárást, a 2013. április elején kiküldött Előzetes tájékoztató szolgálta 
egyben a KV. Rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében, a módosításokkal érintett területeken a 
várható környezeti hatások jelentőségének, illetve a környezeti vizsgálat szükségességének 
eldöntésére alkalmas, a rendelet 2. számú mellékletben foglalt szempontok szerinti tájékoztatót a 
környezet védelméért felelős szervek véleményének kikéréséhez. 

Az Önkormányzat a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és a 
környezeti értékelés készítését –a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a 3., 4. és a 6. jelű 
módosítás vonatkozásában tartja szükségesnek. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az előzetes véleményében az 1. jelű módosítás 
esetében is szükségesnek tartja a környezeti vizsgálat és értékelés elkészítését. 

A 3., 4. és a 6. jelű módosításokban foglalt változtatások - a környezetterhelés, a 
környezetállapot, illetve környezetminőség szempontjából - várható környezeti hatásainak 
jelentősége indokolja a kormányrendelet 1.§ (3) bek. a) pontja szerinti környezeti vizsgálat 
elkészítését. Az 1. számú módosítás a területre vonatkozó településrendezési eszközöknek a már 
korábban kialakult, jelenlegi területhasználatnak megfelelő „visszamódosítása”, vagyis a 
tervmódosítás szintjén adódó új helyzet a jelenlegi tényleges használatból adódó környezeti 
hatásoktól eltérő jellegű, vagy nagyságrendű környezetterhelést nem okoz.  

A fentiek alapján Felcsút Község Önkormányzata, mint a településrendezési terv kidolgozója a 
3., 4. és a 6. számú, valamint kiegészítésként az 1. számú módosítás vonatkozásában döntött a 
környezeti értékelés elkészítéséről. A környezeti értékelés ezen módosítások tekintetében az 
OTÉK 3.§ (3) bekezdés 2. pontja előírása értelmében a településrendezési tervek 
környezetalakítási kötelező alátámasztó munkarészeként, de elkülönítetten kerül kidolgozásra 
(dokumentálása is külön történik, és csak az annak véleményezésében érdekelt szervezeteknek 
kerül megküldésre). A környezeti értékelésnek az Előzetes tájékoztatóban javasolt tartalmát 
(Előzetes tájékoztató 7. sz. melléklet) a környezet védelméért felelős szervek elfogadták. 

A környezeti értékelés javasolt tartalma a kormányrendelet 4. sz. mellékletében foglaltak 
figyelembevételével készült, mert az érintett államigazgatási szervek ezen túl, más tartalmi 
elvárásokat nem fogalmaztak meg. 

A tervmódosítás összhangban van a község településfejlesztési koncepciójának 
népességmegtartásra és munkahelyteremtésre vonatkozó céljaival, a munkahely megőrzés, 
munkahelybővítés, valamint az egészséges lakókörnyezet biztosításának szándékával.  

A változtatásnak, a településrendezési eszközök aktualizálásának elsődleges célja a település 
lakosságának gazdasági tevékenységét segítő, munkahely teremtő területfelhasználáshoz, 
fejlesztéshez, valamint a lakóterületi és más egyedi (pl. kis kapacitású magánrepülőtér) 
fejlesztési szándékok megvalósíthatóságához településrendezési tervi szintű területbiztosítása a 
településszerkezeti terven jelöltek szerint, valamint az ehhez szükséges építési jog biztosítása a 
szabályozási terven jelöltek szerint. A szabályozási terv szabályozza a településszerkezeti tervben 
meghatározott területfelhasználás, területhasználat megvalósításához szükséges építési övezeti, 
övezeti előírásokat, így a beépítés módját és paramétereit, az infrastrukturális elemek helyét és 
ezek területi biztosítását. 
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1.3. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk 
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő 
figyelembevétele 

A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv új tervi elemeinek megvalósítása, érvényesítése 
következtében várható környezeti hatások vizsgálatát és értékelését összegző környezeti értékelés 
egyeztetésébe a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az alábbi államigazgatási szervek 
vonandók be: 

- Környezetvédelem:  
KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – Környezeti 
vizsgálatot kér; 

- Táj- és természetvédelem: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - Környezeti vizsgálatot kér; 

- Környezet- és település-egészségügy: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (korábban 
Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) – 
Környezeti vizsgálatot nem kér; 

- Épített környezet védelme: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami 
Főépítészi Iroda Állami Főépítész – a Környezeti vizsgálatot szükségességének 
vizsgálatát kéri; 

- Erdőterületek védelme: 
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság - Környezeti vizsgálatot nem kér; 

- Talajvédelem: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága – Környezeti 
vizsgálatot nem kér; 

- Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály – Környezeti vizsgálatot 
nem kér; 

- Kulturális örökség (műemlékvédelem, régészet) védelem: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája – Környezeti 
vizsgálatot nem kér; 

- Földtani és ásványvagyon védelem: 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság – Környezeti 
vizsgálatot nem kér, a további eljárásban nem kíván rész venni 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 9.§ (2) 
pontja szerint a településrendezési eszközök kidolgozása előtt kikért államigazgatási vélemények 
közül a környezeti vizsgálat és értékelés készítését a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
tartotta szükségesnek. 

A környezeti vizsgálat és értékelés készítésekor a környezet védelméért felelős szervek által 
adott alábbi véleményeket és vizsgálati szempontokat vettük figyelembe: 
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Állami Főépítészi Iroda Állami Főépítész (Ügyszám: FED/01/108-5/2013.) 

Az 1. jelű tervmódosítással szemben nem emel kifogást. A lakóterület védelmében javasolja a 
„visszaminősített” különleges mezőgazdasági üzemi terület és a lakóterület között lévő 731/40 
és a 731/51 hrsz-ú ingatlanokat, mint védelmi célú erdőterületet jelölni. 

A módosítással érintett területek közül a 3. és a 4. jelű módosítás a hatályos OTrT és FmTrT 
övezeti tervlapjain meghatározott, illetve az előzetes adatszolgáltatásként megkapott 
lehatárolású magterületnek is részei. Az országos ökológiai hálózathoz tartozó ingatlanok (3. 
jelű módosítási terület – 019/9 hrsz; 4. jelű módosítási terület) beépítésre szánt területté 
minősítéséhez az Önkormányzat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. 
törvény 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített +/- 5 %-os eltéréssel szeretne élni. 

KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Üi.sz.: 3015/2013.) 

A Felügyelőség és a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselői is jelezték az előzetes véleményükben, 
hogy a 3. és a 4. jelű tervmódosítási szándék szerinti beépítésre szánt terület kijelölése az OTrT 
és FmTrT ökológiai hálózatra, azon belül a magterület övezetére vonatkozó szabályozással 
ellentétes, mert magterületen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki csak olyan kivétellel, 
melynek feltételei a 3. és a 4. jelű módosítás esetben nem teljesülnek. 

A Felügyelőség előzetes véleményében leszögezte, hogy ezen tervmódosításokkal szemben nem 
emel kifogást, ha a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 23/A. § 
(2) bekezdés c) pontjában rögzített +/- 5 %-os eltérés lehetőségén belül a magterület határának 
módosításával a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyetért. 

A Felügyelőség az előzetes véleményében tájékoztatott, hogy a Felcsút község közigazgatási 
területén áthaladó Váli-víz az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények 
jegyzékéről szóló 11/2009. (VIII.5.) KvVM rendelet melléklete szerint állami tulajdonú 
vízfolyás, ezért a parti sáv a partvonaltól számított 6m. A Váli-víz kezelője (fenntartója) a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

A Felügyelőség az előzetes véleményében felhívta a figyelmet az 1. jelű módosítás területén a 
Szúnyog pusztai lakóterületek zajvédelmi határértékek betartására, betarthatóságára, az üzemi 
terület használatából eredően várható zaj lakóterületet feltételezetten érő hatásaira. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Üi.sz.: 1061/4/2013.) 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Állami főépítész és a Felügyelőség előzetes 
állásfoglalásához hasonlóan megállapítja, hogy a 3. és a 4. jelű tervmódosítási szándék szerinti 
beépítésre szánt terület kijelölése az OTrT és FmTrT ökológiai hálózatra, azon belül a magterület, 
illetve a 3. jelű módosítás területén az ökológiai hálózat övezetére vonatkozó szabályozással 
ellentétes. Magterületen és az ökológiai hálózathoz tartozó területen beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki csak olyan kivétellel, melynek feltételei a 3. és a 4. jelű módosítás esetében nem 
teljesülnek. 

Az Igazgatóság a 971/2/2007.üi. számú levelében foglaltakkal összhangban, Felcsút 019/9 hrsz-
ú legelő művelési ágú ingatlan esetében a telek jelenlegi, Má-1 védendő tájhasználatú 
mezőgazdasági terület övezeti besorolását támogatja (3. jelű terület kertvárosias lakóterület 
bővítés). 
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A 4. jelű módosítási területet érintően az országos ökológiai hálózat övezetének pontosításával 
kapcsolatos egyeztetést a Vidékfejlesztési Minisztérium felé megindították a településrendezési 
terv módosítás államigazgatási egyeztetési eljárásával párhuzamosan. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztály(Üi.sz.: 1061/4/2013.) 

A 2. jelű módosítással érintett 0291/7,8 hrsz-ú területek átlagosnál jobb földminőségűek, ezért a 
más célú hasznosítást akár 5 vagy 2 hektáros lovas tanyaként - nem támogatják 

A 3. jelű módosítás tervezett lakóterülete (019/9 hrsz-ú legelő terület) nagy részben az 
átlagosnál gyengébb földminőségű területet érint. 

A 4. jelű módosítás Puskás Ferenc labdarúgó Akadémia bővítése során átlagosnál jobb 
minőségű termőföldeket is érint a kivonás. Ezért a a véleményezés további szakaszában, a 
bővítés indokoltságát tényszerűen alátámasztani szíveskedjenek, mivel csak indokolt esetben, 
helyhez kötött igénybevétel esetén engedélyezhető átlagosnál jobb minőségű termőföld más 
célú hasznosítása. 

A 6. jelű módosítás, tervezett repülőtér számára igényelt mezőgazdasági területe is az átlag 
alatti minőségi osztályba tartozik. 

A tervmódosítás egyeztetési anyagának Étv. 9.§ (3) pontja szerinti államigazgatási egyeztetés 
folyamatában az érintett államigazgatási szervek kidolgozott tervre vonatkozó közbenső 
véleménye várható, amit az Étv. 9.§ (4) pontja szerinti eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán 
módosíthatnak, illetve véglegesíthetnek az érintett államigazgatási szervek. 

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

A környezeti értékelés vizsgálatai olyan területi-, környezeti adottságokat tártak fel, amelyek a 
jogszabályi előírásokon túlmenően is befolyásolták a településrendezési tervek tartalmát. 

A környezeti értékelés eredményeként az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek 
véleményével összhangban az alábbi tervezést befolyásoló javaslatok születtek: 

Táj- és természetvédelem 

A jogszabályi lehetőségek keretein belül, előzetes egyeztetések alapján a Nemzeti Park 
Igazgatóság egyetértésével az ökológiai hálózat lehatárolása a Labdarúgó Akadémia bővítéséhez 
szükséges beépítésre szánt különleges sportterület környezetében a Településszerkezeti terven 
jelölt lehatárolással módosul. A +/- 5 %-os eltérés lehetőségén belül a 3. jelű terület esetében a 
Nemzeti Park Igazgatósága a magterület határát az előzetesen folytatott munkaközi egyeztetés 
eredményeként sem módosította. A terv a 3. jelű területre vonatkozó módosítást az 
államigazgatási egyeztetési lehetőség érdekében továbbra is tartalmazza. 

Felszíni vízrendezés 

A Labdarúgó Akadémia területének bővítése K-i irányba a Váli víz vonaláig tervezett. A Váli víz 
medre és környezete természet közeli állapotú terület, ezért a tervezett beépítésre szánt terület 
kialakítása és használata során a parti sávban lévő értékes élőhelyek megőrzéséről gondoskodni 
kell. A felszíni vízfolyás fenntartásához a jogszabályi előírásoknak megfelelően a part éltől mért 
6m széles, a fenntartási gépekkel is szabadon járható parti sávot kell biztosítani. 
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Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés 

Felcsút a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint 
érzékeny, illetve kiemelten érzékeny besorolású terület, ezért kiemelt jelentőségű a talaj és a 
felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenységek, területhasználat elkerülése. A 
szennyvíz okozta szennyezés felszámolása nagyon fontos, mivel a település fokozottan érzékeny, 
nyílt karszt területen fekszik. A tervmódosítással érintett, belterülethez, illetve a belterületen 
kiépült csatornahálózathoz közeli területek beépítésének feltétele a csatorna közműre való rákötés 
kialakítása. 

Felcsúton a szennyvizek korszerű elvezetésére és tisztítására az elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatorna hálózati rendszer 2002 év végére kiépült. A szennyvízcsatorna hálózattal 
elvezetett szennyvizeket a körzet kistérségi szennyvíztisztító telepén tisztítják meg. A 
szennyvíztisztító telep Újbarok területén épült meg 2000-ben, a telepre még Szár, Újbarok, 
Alcsútdoboz és Tabajd területéről is érkezik szennyvíz. 

A szennyvíztisztító telep kapacitása 600 m3/nap. A telepen megtisztított szennyvizek 
befogadója a Váli víz. A szennyvíztisztító telep kapacitása hidraulikai szempontból 600 m3/nap, 
biológiai tisztítás szempontjából mára kiterhelté vált. Ez a tény az elmúl évtized csatornahálózat 
építései és a rákötések miatt következett be. A telep az előírt befogadói paramétereket a fent leírt 
biológiai tisztító kapacitás kiterheltsége miatt időnként nehezen tudja tartani. A telep bővítéséről 
az érintett Önkormányzatok és az üzemeltető Fejérvíz Zrt. közötti egyeztetések, a megállapodás 
folyamatban van, a bővítés megoldása rövidesen várható.  

A tervezett területfejlesztések teljes megvalósításakor, valamint a hálózatra még nem kötött 
ingatlanok hálózatra kötésekor a településen 1200 m3/nap többlet szennyvíz fog keletkezni, 
amely elvezetéséről és tisztításáról kell gondoskodni. Természetesen a tervezés távlatáig reálisan 
ennek csak töredéke fog jelentkezni. Szennyvízelvezetés szempontjából rövidtávon 120, míg 
tervezés távlatában 360 m3/nap szennyvíz kezelését kell megoldani. A szennyvíztisztító telep a 
fent leírtak szerint jelenleg nem tudja fogadni, de a telep bővítése esetén már a többlet 
szennyvizeket is a már felbővített szennyvíztisztító telepre lehet vezetni. 

Termőföld védelem 

A 2. jelű módosítással érintett 0291/7,8 hrsz-ú területek átlagosnál jobb földminőségűek, ezért a 
lovas tanya építéséhez a legalább 2 ha nagyságú teleknek csak a legszükségesebb részén 
legfeljebb 3 %-án kezdeményezhető a mezőgazdasági művelésből való kivonás. A tervezett 
lovas tanya egyben a gazdálkodást szolgáló gazdasági és lakóépület, vagyis tanya, ahol a 
gazdasági épületek egy részében állattartás, elsősorban lótartás történik, amelynek elsődleges 
gazdasági célja a termőföld hasznosítása mellett, a sport- és rekreáció, a falusi turizmus 
„termékeinek” szolgáltatása. 

A 4. jelű módosítás Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia bővítése során átlagosnál jobb minőségű 
termőföldeket is érint a kivonás. A tervmódosítás területe a Labdarúgó akadémia már épülő 
létesítményének területéhez kapcsolódó bővítési terület, vagyis a teljes kapacitásában kiépülő 
létesítménynek, létesítmény együttesnek a szerves része lesz. A bővítési területet tehát ilyen 
módon helyhez kötött beruházásnak kell tekinteni, hiszen funkcionálisan összetartozó a már 
kivett, beépítésre szánt, illetve építés alatt lévő területtel.  

 



Környezeti értékelés a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján - 2012 
Felcsút Község  

Településszerkezeti tervéhez, Szabályozási tervéhez és Helyi Építési Szabályzatához 
 

 

 
Topo Plan Kft.  

10 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A tervezett módosítások közül zaj- és rezgésvédelem szempontjából változás, a közúti forgalom 
és ezzel együtt a közúti közlekedésből eredő zajterhelés, továbbá a különleges sportterület 
használatából üzemi eredetű zajterhelés kismértékű növekedése a 4. jelű módosítással 
kapcsolatban várható. A létesítmény szomszédságában a falusias lakóterületek településközponti 
vegyes területbe sorolásával lehetőség nyílik a lakófunkció dominanciájának változására, a 
központi területek szolgáltatói funkcióinak felerősödésére. A létesítmény együttest feltáró Fő utca 
szabályozása a Rákóczi utcáig 15m széles, ami a Fő utcára nyíló lakóingatlanok zajvédelme 
szempontjából kedvezőbb a további szakasz 12m szabályozási szélességéhez viszonyítva. 

A Felügyelőség az előzetes véleményében felhívta a figyelmet az 1. jelű módosítás területén a 
Szúnyog pusztai lakóterületek zajvédelmi határértékek betartására, betarthatóságára. A területre 
nem újonnan telepítenek mezőgazdasági üzemi területet, hanem a tényleges használata szerint 
évtizedek óta mezőgazdasági üzemi terület, ami a hatályos tervek elfogadásával vált tervezett 
lakóterületté. Vagyis a Szúnyog pusztai terület esetében a tényleges területhasználatban, az eltérő 
területhasználatból adódó szomszédsági viszonyban környezetvédelmi szempontból csak 
annyiban várható változás, hogy a módosítás után üzemi területként fejleszthető ingatlanon 
tervezett tevékenység környezeti kibocsátásainak a lakótelkek határán a lakóterületi 
határértékeket teljesítenie kell. Az üzemi területre vonatkozó konkrét fejlesztés jelenleg nem 
ismert. Az üzemi területen történő engedély köteles változtatások esetén az engedélyezési 
eljárásban vizsgálni lehet a lakóterületi szomszédság által meghatározott környezetei normáknak 
való megfelelőséget. A rendezési terv szintjén a Kmü jelű különleges mezőgazdasági üzemi 
terület és a szomszédos ingatlanok védelmi célú erdőként történő szabályozása segíti az eltérő 
területhasználatú területek szomszédságából esetlegesen adódó környezeti konfliktusok 
elkerülését. 

Levegőtisztaság védelem, a lakókörnyezet védelme 

Az 1. jelű módosítás területén, a Súnyog-pusztai major és a környezete egy korábbi fejlesztési 
szándék eredményeként, jelenleg kertvárosias lakóterületként meghatározott. A major területe 
jelenleg is mezőgazdasági üzemi területként hasznosul és a tulajdonosi szándékok szerint, a 
hatályos tervek meghatározásával ellentétben, továbbra is a gazdasági funkció megtartása a cél. 
Az Állami főépítész az előzetes véleményében javaslatot tett arra, hogy a mezőgazdasági üzemi 
terület és a lakóterület térbeli elhatárolására, a lakóterület védelme érdekében a 731/40 és a 
731/51 hrsz-ú ingatlanok, mint védelmi célú erdőterületek kerüljenek jelölésre. A TSZT és az 
SZT módosítása a javaslatnak megfelelően alakult. 

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

A környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése a településrendezési terv módosításához 
felhasznált adatok begyűjtésével párhuzamosan történt. 

Komplex szakági vizsgálatokra és azok értékelésére alapozva került összeállításra a 
településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési dokumentációja.  
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A településrendezési tervek készítésekor meghatározó, hogy az abban foglaltak összhangban 
legyenek a magasabb rendű tervekkel, programokkal, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, 
valamint az érintett államigazgatási szervek és közműkezelők véleményével a tervmódosításban 
érdekeltek elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében. Fontos, hogy a tervmódosítási 
szándék élvezze az érintett lakosság, a civil szervezetek támogatását is.  

A tervmódosítás egyeztetési dokumentuma a környezeti értékelés kapcsán felmerülő környezeti 
konfliktusokat feloldó területfelhasználási-, szabályozási megoldásokat, környezetvédelmi 
intézkedési javaslatokat tartalmaz.  

2. A TERV (ÉS VÁLTOZATAINAK ) RÖVID ISMERTETÉSE  

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

A terv célja: 

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának célja a tervezési 
programban meghatározott fejlesztési, módosítási szándékok megvalósításához szükséges 
területek meghatározása a településszerkezeti tervben és területbiztosítása a Szabályozási 
tervben. 

A terv tartalma: 

A terv több, az alábbiakban röviden ismertetett módosításra, módosítási területre terjed ki: 

1. A Szúnyog-puszta melletti 0292/15 hrsz.-ú major területével kapcsolatban korábban az volt az 
elképzelés, hogy távlatban megszűnik, és helyén a Szúnyog-pusztai lakóterülethez 
csatlakozóan lakótelkek kerülnek kialakításra. Ennek megfelelően a hatályos 
településrendezési tervben tervezett kertvárosias lakóterületként szerepel. A terület távlati 
lakóterületi fejlesztésére ma már nincs igény, ezért a jelen módosítás során e területrész 
„visszaminősítendő”, a jelenlegi, illetve múltbeli használatnak megfelelően (tervezett 
„kertvárosias lakóterületből” „mezőgazdasági üzemi területté” (ami a hatályos OTÉK szerint 
beépítésre szánt „különleges” területnek minősül). Az üzemi területnek a tervezett 
lakóterülettől történő elválasztására a terület déli határán meglévő, önálló helyrajzi számon 
lejegyzett területrész („erdőterületté” minősítendő) alkalmas. 

2. A Szúnyog-pusztától DK-re lévő 0291/7-8. hrsz.-ú területek övezeti besorolása az „Má-3”jelű 
„hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezetből” „Má-2” jel ű „lovas farm övezetre” 
módosítandó. A területfelhasználás nem változik („mezőgazdasági terület”), csupán az adott 
általános mezőgazdasági terület övezetmódosítására kerül sor, valamint az „Má-2” övezeten 
belüli szabályozás módosul kismértékben (a legkisebb beépíthető telekterület nagysága 
csökkentendő 5 ha-ról 2 ha-ra. Ez érdemi változást gyakorlatilag nem jelent, hiszen a 
maximális beépíthetőség mértéke továbbra is 3 %. 

3. A 019/9 hrsz.-ú, a belterülethez csatlakozó, Kolozsvári utca folytatásának déli oldalán tervezett 
„Lke-5” jelű építési övezetbe sorolt lakóterület melletti „Má-1” övezetbe tartozó külterületrész 
beépítésre szánt területté, nagy telkes „kertvárosias lakóterületté” („Lke-7” jelű építési 
övezet) minősítendő (a főbb beépíthetőségi paraméterek: minimális teleknagyság: 1500 m2, 
legnagyobb beépíthetőség: 20%, legnagyobb építménymagasság: 6,0 m)  
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Tekintettel arra, hogy e területrészt az ökológiai hálózat övezete érinti (amelyen belül 
beépítésre szánt terület kijelölése nem engedélyezhető), ezért a jelen terv-módosítás keretében 
- az adott megyei övezetnek a település közigazgatási területére eső részéhez képest 
engedélyezhető +/- 5 %-os eltérés lehetőségével élve - számításokkal igazolva, az illetékes 
államigazgatási szervek véleményét figyelembe véve kezdeményezzük az adott megyei övezet 
területének módosítását. 

4.  Az egyik legnagyobb jelentőségű, illetve nagyságrendű módosítás a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia területi bővítése (É-i irányban kb. a Varjú u. /216 hrsz./ vonaláig, K-i irányban a 
Váli víz felé, D-i irányban a Váli víz mentén a 0228/24 hrsz.ig), ezen belül fedett sportcsarnok 
(3500 férőhelyes stadion) felépítése az Akadémia fogadóépülete mögötti sportpályák helyén, 
illetve újabb sportpályák létesítése, továbbá a bővítés miatt szükséges parkolók kialakítása (az 
Akadémia tervezett bővítésének előzetes helyszínrajzát lásd a 2. sz. mellékleten). Mivel a 
területi bővítés egy része a hatályos településrendezési tervben még nem szerepel, szükséges 
az adott (jelenleg „Má-1” és „Má-3” övezeti besorolású) területrészek átminősítése „beépítésre 
szánt területté”, „különleges sportterületként”. Az átminősítés során figyelembe kellett 
vennünk a terület egy részét érintő „ökológiai hálózat területe” határának folyamatban lévő 
(OTrT-ben történő átvezetés előtt álló) módosítását. Szükséges volt továbbá az ezen építési 
övezetre vonatkozó előírások (elhelyezhető funkciók /különös tekintettel: kisebb szálloda 
építésének lehetősége/, legnagyobb építménymagasság, beépíthetőség, valamint az elő- oldal- 
és hátsókert tekintetében) módosítása (legnagyobb építménymagasság: 15 m, legnagyobb 
beépíthetőség: 40 %, elő- oldal- és hátsókert legkisebb mérete az OTÉK szerinti érték). Az 
Önkormányzat szükségesnek tartja továbbá a területtel határos, Fő utca menti („falusias 
lakóterület” besorolású) teleksor átminősítését „településközpont vegyes” területté. A tervezett 
módosításokat a szabályozási terv-módosítás tervlapjai (2/a, 2/c jelű tervlapok) tüntetik fel. 

5.  Kisebb, az Önkormányzat által szükségesnek tartott módosítások: 

6. A 0261/10, 0261/13 hrsz.-ú külterületrészek övezeti átsorolása → közforgalmon kívüli, nem 
nyilvános le- és felszállópálya („IV. kategóriájú repülőtér”) kialakítása céljából. A területen a 
tulajdonos a saját sportrepülőgépe részére egy saját használatú le- és felszállópálya, valamint 
egy lakó- és gazdasági épület létesítését tervezi; a fel- és leszállópályára vonatkozóan a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiforgalmi és Repülőtéri Főosztálya kiadta az engedélyt (a 
tervezett leszállópálya és környezetének földhivatali vázrajza a 3. sz. mellékleten látható). A 
terület jelenlegi besorolása „Má-1” és „Má-3” övezet, ezért a létesítmények elhelyezhetősége 
érdekében a településszerkezeti és a szabályozási terv adott részlete módosítandó. Az „M-3” 
övezet egy része „mezőgazdasági terület” területfelhasználási egységből a „közlekedési 
terület” területfelhasználási egységbe (közforgalmon kívüli, nem nyilvános le- és 
felszállópálya - „IV. kategóriájú repülőtér”), illetve az „erdőterület” területfelhasználási 
egységbe sorolandó, a pálya két oldalán lévő mezőgazdasági terület erdősítésre kerül; ennek 
engedélyeztetése – a Földhivatal és az Erdőfelügyelőség hozzájárulásával – folyamatban van. 
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A terv környezeti értékelés szempontjából fontos elemei: 

A terv környezeti értékelés szempontjából fontos elemei a 3., 4. és a 6. számú módosítások, 
valamint a Felügyelőség előzetes véleménye alapján az 1. számú módosítás is.  

- A 3. és 4. jelű beépítésre szánt terület kijelölésével járó módosítás érinti az országos 
ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosó területének a jelenleg hatályos 
OTrT, illetve az FmTrT szerint meghatározott övezetét, ahol beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

- A 2. jelű és a 4 jelű beépítésre szánt terület kijelölésével járó módosítás az átlagosnál jobb 
minőségi osztályban nyilvántartott termőföldeket érintenek, amelyek más célú 
hasznosítása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Tfvt.) 
szabályozása szerint csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető. Termőföldet 
ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet más célra hasznosítani. Az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött 
igénybevétel céljából lehet. Az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg Felcsúton átlagosnál 
jobb minőségű termőföld a kert 3; szántó 1, 2, 3, 4; szőlő 3; legelő 2, 3; rét 2, 3 és fásított 
terület 3 művelési ágban és minőségi osztályban nyilvántartott terület. 

- A 6. jelű módosítás területén, a 0261/10, 0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területek 
területfelhasználási és övezeti átsorolásával közforgalmon kívüli, nem nyilvános le- és 
felszállópálya („IV. kategóriájú repülőtér”) kialakítása tervezett. 

- Az 1. jelű módosítás eredményeként a távlati fejlesztési elképzelések szerint lakóterületi 
fejlesztésre kijelölt major területe különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerül, 
amivel a lakóterület és az üzemi terület eltérő területfelhasználásából a környezetvédelmi 
előírásoktól eltérő használat, üzemelés esetén környezeti konfliktus adódhat. 

- Új védelmi célú erdőterületek kijelölése  

a) Az 1. jelű módosítás területé, a Szúnyog-pusztai major és a lakóterület közötti 
731/40 és 731/51 hrsz-ú területeket a két eltérő területhasználat elhatárolására, a zavaró 
környezeti hatások távoltartására alkalmas erdőterületként (3835 m2 erdő) határozza meg 
módosításként a terv. 

b) A 6. jelű módosítás területén, a Bodmér-Felcsút IV. osztályú, saját használatú, 
közforgalmon kívüli, nem nyilvános repülőtér le- és felszállópályája létesítéséhez a 
0261/10, a 0261/13 hrsz-ú telkek egy részét a le- és felszállópálya számára közlekedési 
területként határozza meg a terv. A mezőgazdasági hasznosítású telkek le- és 
felszállópályán kívüli részén a tulajdonos művelési ág-váltással erdőterületet kíván 
létesíteni 
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2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

Összhang az országos és a megyei területrendezési tervekkel 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) 
országos övezeteket, területfelhasználási kategóriákat és közlekedési fő elemeket határoz meg. 
Az OTrT 4.§ (3) bek. alapján az országos területfelhasználási kategóriák és az országos övezetek 
határait a megyei területrendezési tervekben a térségi területfelhasználási kategóriák kijelölésével 
kell pontosítani. Fejér Megye Területrendezési Terve tartalmazza az országos területfelhasználási 
kategóriák és az országos övezetek határait, ezen belül az országos ökológiai hálózat határait, 
amelyek az aktuális adatszolgáltatások és hatályos jogszabályok figyelembe vételével a 
településrendezési tervekben, a hiteles kataszteri térképek és földnyilvántartás segítségével 
tovább pontosíthatók. 
 
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

A 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv (későbbiekben: OTrT) 
Országos Szerkezeti Terve alapján Felcsút közigazgatási területének a települési térségen kívüli része 
teljes egészben a mezőgazdasági térségbe tartozik. 

 

3/1. sz. melléklet Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 
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Fejér Megyei Területrendezési Terv 

A Fejér Megyei Közgyűlés 1/2009 (II.12.) Krsz. rendeletével elfogadott Fejér Megye Területrendezési 
Terve az OTrT-vel összhangban készült, az OTrT elemeit a szükséges pontosításokkal beépítették a 
megye területrendezési tervébe.  

OTRT 

Térségi övezetek 
Közigazgatási 

terület 

Módosítással 
érintett 

területek 
Országos ökológiai hálózat  
(3/2. sz. melléklet) 

+ + 

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

+ + 

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

- - 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(3/5. sz. melléklet) 

- - 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
(3/6. sz. melléklet) 

- - 

Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület 
övezete 
(3/7. sz. melléklet) 

- - 

Kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 
(3/8. sz. melléklet) 

+ + 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 
(3/9. sz. melléklet) 

-  

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
(3/10. sz. melléklet) 

+ + 

Együtt tervezhető térségek övezete 
(3/11. sz. melléklet) 

- - 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
(3/12. sz. melléklet) 

- - 
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Az FMTrT Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 

 

Felcsút község közigazgatási területét az FmTrT-ben meghatározott alábbi térségi övezetek érintik: 
 

OTRT 

Térségi övezetek Közigazgatási 
terület 

Módosítással 
érintett területek 

   

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
(3/1. sz. melléklet) 

+ + 

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

+ - 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
(3/3. sz. melléklet) 

+ - 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

(3/4. sz. melléklet) 
- - 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

(3/5. sz. melléklet) 

+ - 

Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület 
övezete 

(3/7. sz. melléklet) 
- - 
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A tervezett módosítások közül a 3. és 4. jelű módosítási terület érinti a hatályos OTrT és FmTrT 
övezeti tervlapjain meghatározott, illetve előzetes adatszolgáltatásként megkapott lehatárolású 
magterületet. 

A település területére vonatkozóan hatályos Fejér megye TrT (FmTrT) OTrT-vel összhangban 
lévő térségi övezetekre vonatkozó szabályozása szerint az ökológiai hálózaton belüli 
magterületen, illetve az ökológiai folyosó területén beépítésre szánt terület csak a 20.§ (1) bek. a) 
és b) pontja, valamint a 21.§ (1) bek. a) és b) pontja teljesülése esetén, területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. A település területén a fenti előírások nem teljesülnek. 

Az OTrT előírásai alapján a térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelő határát a 
településrendezési tervben kell meghatározni. Az Önkormányzat a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített +/- 5 

Kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 

(3/6. sz. melléklet) 
+ + 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezete 

(3/7. sz. melléklet) 
- - 

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
(3/8. sz. melléklet) 

+ + 

Együtt tervezhető térségek övezete 
(3/9. sz. melléklet) 

- - 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
(3/10. sz. melléklet) 

- - 

Honvédelmi terület övezete 
(3/11. sz. melléklet) 

- - 

Magterület övezete 
(3/12. sz. melléklet) 

+ + 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület (3/13. sz. melléklet) 

- - 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
(3/14. sz. melléklet) 

+ - 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
(3/15. sz. melléklet) 

- - 

Történeti település területe 
(3/16.sz. melléklet) 

- - 

Rendszeresen belvízjárta terület övezet és a nagyvízi meder 
övezete (3/17. sz. melléklet) 

- - 

Földtani veszélyforrás területének övezete 
(3/18. sz. melléklet) 

- - 

Vízeróziónak kitett terület övezete 
(3/19. sz. melléklet) 

+ + 

Széleróziónak kitett terület övezete 
(3/20. sz. melléklet) 

- - 
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%-os eltérés lehetőségén belül a magterület övezete határának módosításával kíván élve. A Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint a természetvédelmi területek kezelője munkatársával 
folytatott munkaközi egyeztetés alapján az OTrT felülvizsgálata eredményeként a terület 
ökológiai hálózathoz való tartozásának kijelölése a településrendezési terv alapján történő 
pontosítás eredményeként módosulhat. Az ökológia hálózat lehatárolását mindezek figyelembe 
vételével, a +/- 5 %-os eltérés lehetőségén belül pontosítottuk, így a Labdarúgó Akadémia 
bővítéséhez szükséges beépítésre szánt különleges sportterület kijelölése összhangba kerülhet a 
területrendezési tervek övezeti területi lehatárolásával, illetve a területre vonatkozó térségi 
övezeti szabályozásával. 

A település mezőgazdasági területeinek nagy része kiváló termőhelyi adottságú szántó terület. A tervezett 
fejlesztések közül a 3. jelű és a 4. jelű módosítás területe, a tervezett lakóterület és a Labdarúgó 
Akadémia bővítése mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld termelés alóli 
kivonásával valósítható meg. A „zöldmezőben” megvalósuló két új beépítésre szánt terület, a 3. 
jelű és a 4. jelű módosítás területe az övezet által nem érintett. 

3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, 
KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 

3.1. Átfogó értékelés  

3.1.1. A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - 
különösen azok környezetvédelmi céljainak – való megfelelés értékelése 

A terv környezetvédelmi és természetvédelmi céljai szempontjából releváns országos hatókörű 
dokumentum, a 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott, 2009-2014 közötti időszakra 
szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program alábbi átfogó célterületeire vonatkozó elveket a 
tervmódosítás során is érvényesíteni kívántuk: 

A települési élet-és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése 

Cél az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek 
biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek teljesülése, a magas 
színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek 
megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása.  

A tervezett fejlesztés az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása irányába 
hat, mivel a tervezett változtatásokhoz rendelt, a környezetvédelem szempontjából meghatározó 
építési szabályok (beépítettség és kötelező zöldfelületi arány, közművesítési követelmények, 
védelmi célú fásítások) megfelelő keretet szabnak a létesítés számára ahhoz, hogy a településen 
élők élet- és környezetminősége javulhasson. 

Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 

Ezen átfogó cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítására, a 
környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség / megújuló képesség figyelembevételére 
épülő fenntartható használat megvalósítására irányul. Kiemelt figyelmet kap a természeti értékek, 
ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítása.  
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A tervezett változtatások a természeti erőforrásokkal (energia, víz) való takarékos gazdálkodás 
szempontjainak hangsúlyt adva lettek meghatározva. A változtatásoknál kiemelt cél volt a 
termőföld lehető legkisebb igénybe vétele, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét biztosító 
tervi javaslatok érvényesítése.  

A változtatások kapcsán a természetbe való beavatkozás, az ökológiai hálózat magterületére 
vonatkozóan, a magasabb rendű tervek által biztosított keretek által meghatározott mértéken (a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 23/A. § (2) bekezdés c) 
pontjában rögzített +/- 5 %-os eltérés lehetősége) belül marad. A változtatások védett területeket, 
Natura 2000 területeket nem érintenek. 

A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése  

A fenntartható életmód, fogyasztás és termelés együttesen biztosítja a társadalmi-gazdasági 
fejlődés és a környezetterhelés szétválását, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő 
környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve 
az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld-és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a 
tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható 
mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. E célok 
nem valósíthatók meg a társadalom környezettudatosságának erősítése nélkül. Ezáltal 
biztosítható, hogy az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait 
jelentő természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel 
szorosan összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a 
társadalom hosszú távú jóllétét. 

A terv nem tartalmaz olyan változtatásokat, amelyek ellentétesek lennének a forrástakarékos 
anyag-, víz-, termőföld-és energiahasználat elveivel, így a terv Program célkitűzéseinek megfelel. 

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

A településrendezési tervben szereplő változtatások mindegyike a környezetvédelmi célok és 
elvárások figyelembe vételével került meghatározásra. 

A Labdarúgó Akadémia létesítése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A 
településrendezési terv jelen módosítása is környezetvédelmi szempontból megfelelő keretet szab 
ahhoz, hogy a létesítmény építési engedélyeinek készítésekor elegendő mozgástér legyen a 
környezetvédelmi előírások teljesíthetőségéhez, figyelemmel a közlekedési és üzemi 
zajterhelésre, a mezőgazdasági területek takarékos felhasználására, a víz közeli természeti 
értékek megóvására, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére. 

A településszerkezeti tervben lévő területfelhasználások, azok rendszere, egymáshoz viszonyított 
térbeli rendje, szomszédsági viszonyai, mind az általános és konkrét környezetvédelmi elvárások 
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A kialakult településszerkezeti adottságok, az 
eltérő területhasználatú területek szomszédsága miatt védelmi célú erdőterületeket, határoz meg a 
módosuló Településszerkezeti terv és az építési telkeken belül védelmi célú, többszintes 
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telepítéssel kialakított felületminőségű, kötelező zöldfelületek kialakítását írja elő a módosuló 
HÉSZ és szabályozza a módosuló Szabályozási terv. 

A tervezett fejlesztések a teljes közműellátás biztosításával valósíthatók meg, környezetvédelem 
szempontjából kiemelt figyelemmel a felszíni vízelvezetés, vízvisszatartás biztonságos és 
környezetbarát megoldásaira (pl. a csapadékvíz „szürke vízként” történő hasznosítása), a 
szennyvizek közműcsatorna hálózatba vezetésére, a szűk kapacitású (a biológiai tisztító kapacitás 
kiterheltsége miatt) kistérségi önkormányzati társulati szennyvíztisztító bővítésének prioritásával, 
továbbá a megújuló energiaforrások használatára. 

A szennyvíztisztító telep bővítéséről az érintett Önkormányzatok és az üzemeltető Fejérvíz Zrt. 
közötti egyeztetések, a megállapodás folyamatban van, a bővítés megoldása rövidesen várható. A 
tervezett területfejlesztések teljes megvalósításakor, valamint a hálózatra még nem kötött 
ingatlanok hálózatra kötésekor a településen 1200 m3/nap többlet szennyvíz fog keletkezni, 
amely elvezetéséről és tisztításáról kell gondoskodni. Természetesen a tervezés távlatáig reálisan 
ennek csak töredéke fog jelentkezni. Szennyvízelvezetés szempontjából rövidtávon 120, míg 
tervezés távlatában 360 m3/nap szennyvíz kezelését kell megoldani. A szennyvíztisztító telep a 
fent leírtak szerint jelenleg nem tudja fogadni, de a telep bővítése esetén már a többlet 
szennyvizeket is a már felbővített szennyvíztisztító telepre lehet vezetni. 

A felszíni vízrendezési problémák megoldására a Váli völgy mentén lévő települések döntöttek a 
Váli völgy vízrendezéséről és a munkálatokat 2002 tavaszán megkezdték. Az új árkok zömmel a 
korábbi meglévő nyílt árkok nyomvonalain, de már hidraulikai szempontból összehangoltan 
épültek ki. A csapadékvizeket az új árkok, néhány helyen zárt csapadékcsatornák a vizeket 
biztonságosan tudják elvezetni a befogadó vízfolyásokba, végül a Váli-vízbe. 

3.1.3. A környezeti konfliktusok kezelésének értékelése 

A területi tervekkel való összhang megteremtése  

A 3. és 4. jelű módosítás tervezett beépítésre területei érintik az OTrT és az FmTrT által 
meghatározott ökológiai hálózat, azon belül a magterület övezetét. A magasabb rendű tervekkel 
való összhang megteremtéséhez alkalmazni kell a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996.évi XXI. törvény 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített +/- 5 %-os eltérés lehetőségét. 

A 4. jelű módosítás, a Labdarúgó Akadémia tervezett beépítésre szánt területénél a Duna Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulásával a magterület határvonala a Labdarúgó Akadémia 
tervezett fejlesztési területéhez igazodva módosítható a településrendezési terv készítése kapcsán. 
A 3. jelű módosítás, a 019/9 hrsz.-ú, a belterülethez csatlakozó, „Má-1” övezetbe tartozó 
külterületi telek tervezett beépítésre szánt területté, nagy telkes „kertvárosias lakóterületté 
módosításához a magterület övezeti határának módosítását a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság az előzetes munkaközi egyeztetéskor nem támogatta. A terv tartalmazza a 3. jelű 
módosítás lakóterületi fejlesztését is, mert a magterület övezethatárának módosítása a 2,5 ha 
nagyságú tervezett lakóterületre kiterjedően, még belefér a település területén lévő magterület 
övezet 5 %-os eltérési lehetőségébe. A tervezett lakóterület a belterülethez közvetlenül 
csatlakozik, közúti megközelítése, közműellátása a település kiépült hálózatairól megoldható. 
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Termőföld végleges más célú igénybe vétele 

A 2. jelű módosítással érintett 0291/7,8 hrsz-ú területek átlagosnál jobb földminőségűek, de a 
lovas tanya építéséhez a legalább 2 ha nagyságú teleknek csak a legszükségesebb részén 
legfeljebb 3 %-án kezdeményezhető a mezőgazdasági művelésből való kivonás. A 
tervmódosítással az egységnyi területre vonatkozó lehetséges beépíthetőség mértéke nem 
változik. Az építés miatti termőföld kivonás szigorúan csak az épület(ek) és a környező udvar 
területét érintheti. 

A 4. jelű módosítás Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia bővítése során átlagosnál jobb minőségű 
termőföldeket is érint a kivonás. A tervmódosítás területe a Labdarúgó akadémia már épülő 
létesítményének területéhez kapcsolódó bővítési terület, vagyis a teljes kapacitásában kiépülő 
létesítménynek, létesítmény együttesnek a szerves része lesz. A bővítési területet tehát ilyen 
módon helyhez kötött beruházásnak kell tekinteni, hiszen funkcionálisan összetartozó a már 
kivett, beépítésre szánt, illetve építés alatt lévő területtel. A termőföld kivonás ütemezetten és a 
fejlesztés által igényelt legkisebb mértékben történik. 

A 3. jelű, 019/9 hrsz-ú, tervezett lakóterület számára kijelölt mezőgazdasági terület és a 6. jelű, 
0261/10, 0261/13 hrsz-ú, közforgalmon kívüli, nem nyilvános le- és felszállópálya („IV. 
kategóriájú repülőtér”) kialakítására igényelt mezőgazdasági terület termőföld minősége átlag 
alatti. A termőföld kivonása ezen esetekben is csak a legszükségesebb mértékben, ütemezetten 
történik a tervek szerint.  

A felszín alatti vizek védelmét biztosító szabályozása a tervezett beépítésre szánt területeknek 

Felcsút a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint 
érzékeny, illetve kiemelten érzékeny besorolású terület, ezért kiemelt jelentőségű a talaj és a 
felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenységek, területhasználat elkerülése. A 
település felszín alatti vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt 
minden beépítéssel járó fejlesztés a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő 
kezelésével, a vízi közművek és a rákötések kiépítésével együtt valósítható meg.  

Az új lakóterület, a különleges sportterület bővítési területe, a módosítással érintett 
mezőgazdasági üzemi területek, a tervezett lovas tanya a belterületen kiépült 
infrastruktúrahálózathoz, azon belül csatorna infrastruktúra hálózathoz kapcsolható. A terület 
szennyvízelvezetése és tisztítása a község kiépített rendszeréhez kapcsolódva megoldható. A 
betartandó szennyvíz minőségi határértékeket 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet írja elő. A 
felszín alatti vizek védelmét a szennyvíz csatornahálózatba történő bekötése és a területről 
történő elvezetése biztosítja. 

A zajvédelmi környezeti határértékek teljesíthetőségét szolgáló tervmódosítási elemek 

A tervezett beépítésre szánt területek közül a Labdarúgó Akadémia bővítése, a mezőgazdasági 
üzemi területek fejlesztése, hasznosítása, valamint a beépítésre nem szánt területen megvalósuló 
repülőtér okozhat a környezeti zajterhelés szintjében növekedést. A Labdarúgó Akadémia 
környezetében a településközpont vegyes terület lehetséges használati funkciói jobban 
illeszthetők a jelentős látogatói forgalmat vonzó sportterülethez. Figyelemmel a Felügyelőség 
előzetes véleményére, a lakóterületek és településközponti területek szomszédsága, illetve 
közelsége miatt a különleges sportterület használatát, beépítését is a vonatkozó környezetvédelmi 
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előírások betartásával szabad folytatni. A létesítmény első ütemének építése folyamatban van, a 
további ütemek részletes fejlesztési-építészeti programja alapján az engedélyezési tervek 
dokumentumának zajvédelmi munkarészében lehet a terv, a változtatás zajvédelmi 
megfelelőségét számításokkal igazolni. A rendezési tervben meghatározott területfelhasználási 
szomszédság, a feltáró út közterületi szabályozása, valamint a Ks jelű építési övezet előírásai 
megfelelő keretet szabnak a létesítmény zajvédelmi megfelelőségének biztosításához 

A tervben javasolt módosítások alapján jelentős mértékű, a környezeti jó állapotát veszélyeztető 
környezeti hatások bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. 

 

3.2. Részletes értékelés: a terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, 
környezeti következmények előrejelzése 

Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző 
tényezők 

• területfoglalás, mezőgazdasági területek művelésből történő kivonása a 3., 4., és 6. 
jelű módosítási területeken 

• a tervezett sportlétesítmények, a mezőgazdasági üzemi területek üzemeltetéséből, 
közúti megközelítéséből eredő zajkibocsátások  

• a mezőgazdasági üzemi területeken folytatható tevékenységek, kiemelten az állattartás 
légszennyezőanyag kibocsátása 

• vízfelhasználás, szennyvízkezelés, az összefolyó, elvezetést igénylő csapadékvizek 
mennyiségi növekedése  

• a létesítmény fizikai megjelenése, tájképre gyakorolt hatása 

Közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők 

• a kapacitásbővítést igénylő kistérségi szennyvíztisztító fejlesztés utáni környezeti 
hatásai 

• esetleges kapcsolódó beruházások, fejlesztések, szolgáltató tevékenységek környezeti 
hatásai (pl. szennyvíztisztító bővítés, állattartás esetén trágyakezelés) 

3.2.1. A környezeti elemekre és rendszereikre gyakorolt hatások (földre, levegőre, 
vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti 
örökségre) 

A levegőre gyakorolt hatások 

A tervmódosítások kapcsán új beépítésre szánt területek is kijelölésre kerülnek. Az új 
építmények, épületek építése, az építéshez kötődő szállítási forgalom az építés ideje alatt 
átmenetileg okozhat légszennyezést. A tervmódosítás által lehetővé váló beépítések 
eredményeként a gazdasági létesítmények légszennyező pontforrásai, a területhasználatból 
eredően vonzott járműforgalom okozhat majd -a környezetvédelmi előírások betartása mellett- 
kismértékű környezeti terhelést, légszennyező anyag kibocsátást. Bejelentés kötelezett 
légszennyező anyag kibocsátó pontforrás üzemeltetése a módosítási területeken nem várható. 
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A levegőminőséget befolyásoló jelentős diffúz légszennyező források a a vegetációs időn kívül 
fedetlen mezőgazdasági területek széleróziós felporzása, továbbá a szántóföldi gépi munkálatok 
során, a szennyezett burkolt utakon és földutakon történő gépjármű-közlekedés miatt keletkező 
porterhelés. Az állattartás, azon belül a „háztáji/kistermelői” állattartás a közösségi, illetve hazai 
ágazati támogatás hatására fejlődésnek indulhat, aminek eredményeként a mezőgazdasági üzemi 
területeken, a külterületi tanyákon, de a lakóterületeken is megerősödhet az állattartás, az 
állattartással együtt járó szaghatás. 

A tervezett erdők, fásítások a megvalósulásuk esetén akörnyezeti levegő kondícióját, minőségét 
várhatóan javítják. Az építési telkek kötelező zöldfelületei az intenzitásuktól függően kisebb-
nagyobb mértékben jótékonyan befolyásolhatják a mikrokörnyezetük állapotát, levegőminőségét.  

A földre, a talajra gyakorolt hatások 

A tervezett módosítások közül a 3., 4. és 6. jelű módosítás az érintett mezőgazdasági területeknek 
a termelés alóli végleges kivonásával valósulhat meg. A termőföld művelésből való végleges 
kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően történik. Az építésre igénybe vett területen 
kívül a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a talaj semmilyen módon nem károsodhat. 

A mezőgazdasági művelés alól véglegesen kivonásra kerülő területekről a humuszos termőréteget 
a tényleges vastagságnak megfelelően maradéktalanul meg kell menteni. Különös figyelemmel 
kell lenni az eltérő humuszos termőréteg vastagságokra. Eredeti rendeltetésének megfelelő 
felhasználásáig deponálni kell a humuszos talajt. Meg kell óvni az elmosódástól, elsodródástól és 
szükség szerint mechanikai eljárással gyommentesen kell tartani. A beruházás kivitelezési 
munkái a környező termőterületek hasznosíthatóságát nem zavarhatják és sem közvetlen 
(összetaposás), sem közvetett (szennyezőanyag kibocsátás) módon nem lehetnek korlátozó 
hatással. 

Az altalaj szennyezése az építés és az üzemelés során használt, illetve közlekedő gépek esetleges 
meghibásodása esetén fordulhat elő, de ennek káros hatásai a szennyezett talaj és felitató anyag 
összegyűjtése esetén minimálisra mérsékelhető. 

A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatások 

Az OTrT és a megyei terv övezeti szabályozása szerint a kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület övezete érinti Felcsút község területét. A területhasználat tehát ilyen 
szempontból korlátozott. A terület fő vízgyűjtője a Váli-víz. 

Felcsút területe a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet meghatározása szerint, illetve „a felszín 
alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról” szóló 
7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet értelmében az érzékeny területek közé tartozik.  

A tervmódosítások következtében a beépítésre szánt területek és egyes építési övezetek 
beépíthetősége megnő. A telkek beépítése és az építési telken belül a beépítettség és a burkoltsági 
arány növekedése miatt az összefolyó elvezetést igénylő csapadékvíz mennyisége is megnő, amit 
a helyenként felülvizsgálatra szoruló felszíni vízelvezető rendszeren keresztül a település fő 
vízgyűjtőjébe, a Váli-vízbe kell juttatni. 

A tervmódosítás eredményeként megvalósítható új beépítésű létesítmények számra teljes 
közműellátást kell biztosítani.. A felszín alatti vizek szennyeződésérzékenysége és a belterületen 
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kiépült közműhálózat közelsége miatt a szennyvizeket - a bekötések építéssel egyidejű 
kialakításával – a szennyvíz csatornahálózaton kell elvezetni. 

A tervmódosítás szabályozása szerinti megvalósítás esetén a tervezett változtatások felszíni és 
felszín alatti vizekre gyakorolt hatása minimalizálható. 

Élővilágra, ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások 

A tervmódosítások közül a 3. és a 4. jelű terület érintett az OTrT és a FmTrT által meghatározott 
országos ökológiai hálózat övezetének magterület övezetével.  

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Korm. rendelet (N2000 Kr.) által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó területi 
lehatárolások a település területét nem érintik. A település területén országos jelentőségű védett 
és helyi rendelettel védett természeti értékek sincsenek. 

Az élővilágra gyakorolt hatásai alapján az új beépítésre szánt területek megvalósítása tekinthető a 
legjelentősebbnek. A módosítások közül a 4. jelű módosítás, a Labdarúgó Akadémia létesítése, a 
3. jelű módosítás, a Kinizsi utca folytatásában tervezett lakóterület az ökológiai hálózat 
magterületét is érinti. A területek új, beépítéssel járó hasznosítása természetes élőhelyek 
megszűnésével jár. A tervezett létesítmények beépítetlen, kertként kialakított területe a korábbitól 
jelentősen eltérő ökológiai adottságú életteret kínál az élővilág számára. Az épített kertek növény 
és állatvilága a természetközeli állapottól eltérő, az ember által zavart környezetet is jól tűrő 
fajokkal van jelen. A Labdarúgó Akadémia létesítménye a kiterjedése miatt a szűkebb 
környezetének ökológiai rendszerét is befolyásolhatja. Ez a befolyásoló hatás jelentősen 
csökkenthető, ha az építési övezetére vonatkozó előírásoknak megfelelően az építési telek Váli-
víz menti sávját a beépítés nem érinti és a vízfolyást kísérő sáv kialakításánál, kezelésénél a 
természetközeli állapotot jelentősebben nem bolygató, a vizes élőhelyek megmaradását segítő 
kertépítészeti, mérnökbiológiai megoldásokat alkalmaznak.   

A 6. jelű módosításként megvalósuló repülőtér létesítése a művelt szántó helyén egy ökológiai 
szempontból értékesebb élőhelyet, a le és felszálló pálya gyepes területét és erdőterületet létesít. 
A repülőteret 1 db kisrepülőgép fogja használni alkalmi mezőgazdasági megfigyelésre, így a 
terület zavartsága viszonylag alacsony lesz. Közismert, hogy a gyepes le és felszálló pályák a 
környezetükben elszaporodó kisállatok miatt kiváló táplálkozó hellyé válnak a védett ragadozó 
madarak számára is. Amennyiben a gyepterület fenntartására nem vagy csak nagyon kis 
mértékben használnak kemikáliákat, akkor a terület rovarvilága is fajgazdagabbá válhat. 

A tervben meghatározott fejlesztési lehetőségek meglévő erdőterületet nem érintenek. 

Tájra gyakorolt hatások 

A tájra, a tájhasználatra, a tájképre gyakorolt hatások szempontjából szintén a zöldmezőben 
megvalósuló beépítésre szánt területek a legjelentősebbek. A tájhasználatban jelentős változásnak 
ítélhető a 4. jelű módosítás, a Labdarúgó Akadémia létesítése, illetve bővítése. A mezőgazdasági 
tájhasználat beépítéssel járó, különleges sport célú települési szolgáltató tájhasználatra változik. 
A létesítmény megjelenésével a táj arculata, a településkép az adott helyen jelentősen 
megváltozik, a mezőgazdasági terület látványa helyett az épített környezet látványa jelenik meg. 
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A 3. jelű módosítás, a Kinizsi utca folytatásában, a mezőgazdasági terület átminősítésével 
tervezett kertvárosias lakóterület megvalósítása az előző módosításhoz hasonló karakteres 
változást eredményez a tájhasználatban. 

A beépítésre nem szánt közlekedési övezetben megvalósítható repülőtér létesítése is a 
mezőgazdasági tájhasználat eltűnésével jár, de ez településképi szempontból nem olyan jelentős 
változás, mint az előzőek, mert a gyenge minőségű szántó helyét a gyepes le és felszállópálya, 
valamint a tervek szerint új erdőterületek foglalják majd el. 

A község területét nem érinti az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. A 
belterülethez csatlakozó külterületi részek, így a Labdarúgó Akadémia és a tervezett lakóterület 
és a mezőgazdasági területen tervezett 2. jelű módosítás, a lovas tanya telke is része a térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének, ezért ezen létesítmények tervezésénél, az épületek 
kialakításánál, elhelyezésénél fontos szempont a létesítmény, az épített elemek településképi 
megjelenése, tájba illeszthetősége. 

Épített környezetre (építészeti és régészeti örökség), településre gyakorolt hatások  

A tervben foglalt fejlesztések épített örökséget, értéket, régészeti területet nem érintenek. 

A tervezett Labdarúgó Akadémia létesítése, bővítése a tervezett, 3 ha-t meghaladó területfoglalás 
megvalósítása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A sportlétesítmény 
együttes megvalósításának környezeti hatásai a település változtatással érintett részén a 
terhelhetőség határain belül maradnak, biztosítva ezzel a környezeti kockázatok, a 
környezetterhelések szinten-tartható szabályozását. 

A tervmódosítások építészeti és régészeti örökséget nem érintenek, kivéve az 5/c. módosítást, 
ahol a műemléki védelem alatt álló római katolikus templom (33 hrsz.) műemléki környezetének 
határát pontosítottuk; a „műemléki környezet” hatályos jogszabályok szerinti minimális 
mértékére csökkentettük. 

Zajállapotra gyakorolt hatások 

A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) 
előírásai határozzák meg. 

A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a területhasználatnak, valamint a közúti 
közlekedési zaj esetén még az adott közút besorolásának, jellegének függvénye.  

A belterület DNy-i részén a módosítással érintett különleges mezőgazdasági üzemi területek 
helyenként a védendő lakóterülettel határosak, illetve ahhoz közeliek, így a mezőgazdasági üzemi 
területen csak olyan gazdasági tevékenység folytatható, aminek a kiszolgáló gépjármű forgalma, 
valamint az üzemi működése nem okoz a vonatkozó jogszabályban rögzített határértékeknél 
nagyobb zaj- és rezgésterhelést. 

A 4. jelű tervmódosítás területi kiterjedése, vonzott forgalma jelentős, a létesítmény bővítésével a 
vonzott forgalma is növekszik, rendezvények alkalmával forgalmi csúcsok alakulnak ki. A 
parkolók kialakításával, megközelítésével, a beépítés zajvédelmi szempontból kedvező 
alakításával, a rendezvények csúcsforgalmának rendezett irányításával a létesítmény által 
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gerjesztett közúti forgalomból és a területhasználatból eredő üzemi tevékenységből eredő 
zajterhelés szintje a védendő területekre vonatkozó határértékek alatt, illetve csúcsterhelésnél 
határérték közelében tarthatók. 

A közúti közlekedésből eredő zajterhelés hatása 

A környezeti zaj határértékeit a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM rendelet tartalmazza. A rendelet 3. 
sz. melléklete rögzíti a közlekedéstől származó zaj új tervezésű és megváltozott 
területfelhasználású területeken megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit. A közlekedési 
eredetű zaj- és rezgésterhelés megengedett zajterhelési határértékei a lakóterületen a vonatkozó 
jogszabály szerint gyorsforgalmi út esetén 65/55 dB nappal/éjjel értékek. A tervmódosítás 
következtében a település közúti közlekedési viszonyaiban nem lesz olyan jelentős változás, ami 
a mindennapok környezeti zajhelyzetét a településen kezelhetetlen módon átalakítaná. A 
Labdarúgó Akadémia látogató és kiszolgáló forgalma elsősorban a nagy rendezvények idején 
okozhat alkalomszerűen, átmenetileg határérték feletti zajterheléseket. A rendezvényekhez 
kapcsolódó megfelelő forgalomirányítással a közúti közlekedés megnövekvő forgalmából adódó 
környezeti zajterhelés növekedése minimalizálható. 

Üzemi eredetű zajterhelés hatása 

Gazdasági területeken a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a 
környezetbe jutó zaj a 27/2008. (XII. 03) KvVM- EüM sz. rendelet mellékleteiben előírt 
zajterhelési határértéket ne haladja meg. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az 
üzemeltetőknek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell. Az üzemi eredetű zaj- és 
rezgésterhelés megengedett zajterhelési határértékei gazdasági területen a vonatkozó jogszabály 
szerint 60/50 dB nappal/éjjel értékek. 

A gazdasági területeken folytatott tevékenységből eredő zaj és rezgésterhelés nem okozhat a 
védendő területeken, pl. lakóterületen határérték feletti, zavaró mértékű környezeti hatást. Laza 
beépítésű kertvárosias és falusias lakóterületen a vonatkozó jogszabály szerint az üzemi eredetű 
zajterhelés határértéke 50/40 dB nappal/éjjel értékek. 

A tervmódosítással érintett területeken jelentős zajkibocsátást okozó létesítmény, technológiai 
berendezés, kültéri tevékenység jelenleg nincs és új zajforrás csak a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően helyezhető el. A településszerkezeti és területi adottságok megfelelőek 
ahhoz, hogy a zajterhelésből eredő környezeti konfliktusok ne alakuljanak ki, illetve megoldhatók 
legyenek a műszaki tervezés során.  

A gazdasági terület és az ott építhető gazdasági épületek a környezeti zajra nem érzékenyek. A 
kültéri zajkeltés – anyagmozgatás, tehergépjármű, rakodógépek - nem okozhat a ZHR rendelet 
szerint megengedett határértékeket meghaladó zajterhelést. Amennyiben a gazdasági területen is 
lesz védendő létesítmény (pl. szolgálati lakás - lakószoba) úgy a nappali kültéri határérték a 
védendő létesítmény homlokzatánál is 60 dB, éjszakai 50 dB, a beltéri védendő helyiségek 
határértékei ennél kisebbek, 45/35 dB nappal/éjjel értékek. 

Az építéshatósági engedélyezés, telephely engedélyezés, illetve a használatbavételi 
engedélyezésnél minden esetben vizsgálni kell a zaj és rezgésvédelmi határértékek teljesülését, a 
zajvédelmi megfelelőséget. Szükség esetén a 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet szerint egyedi 
határérték kérelemmel kell fordulni az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. Azaz az egyes 
eljárásoknál egyedileg megtörténik az egyes építési övezetekhez tartozó, zaj- és 
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rezgésforrásokkal rendelkező telephelyek környezetvédelmi értékelése. 

A tervek aktualizálása kapcsán kijelölt különleges mezőgazdasági üzemi területek jellemzően a 
védendő lakóterülettel szomszédosan, illetve annak közelében helyezkednek el, így a telephelyen 
keletkező üzemi zaj érzékelhető hatást eredményezhet a lakóterületen. A telephelyek 
használatából következő, üzemi eredetű zaj értéke a lakóterület határán nem haladhatja meg a 
lakóterületre vonatkozó határértékeket. 

Általánosságban tehát megállapítható, hogy a belterület DNy-i részén már meglévő különleges 
mezőgazdasági üzemi területek településszerkezeti elhelyezkedése megkívánja, hogy a majorok 
területhasználata, üzemeltetése zaj- és rezgésvédelmi szempontból is megfelelő legyen, védendő 
területeket, pl. lakóterületet ne zavarjon. 

Légi közlekedéssel kapcsolatos zajterhelés hatása 

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
20661/2012 ügyirat-, és a 70081/12 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a 
repülőtér engedélyének megadásához. A Felügyelőség megállapította, hogy a repülőtér Bodmér 
belterületi határától több mint 800 m-re, Felcsút belterületétől 1800 m-re fekszik. A repülőtér 
külterületen létesül, környezetében, illetve a fel- és leszállási útvonalakkal érintett területeken 
védendő létesítmények, területek nincsenek. A telepítési körülmények és a használattal 
kapcsolatosan rendelkezésre álló információk alapján a Felügyelőség a repülőtér üzemeltetése 
ellen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet szerint zajvédelmi szempontból kifogást nem emelt. 

3.2.2. Az embert, mint végső hatásviselőt érő hatások értékelése 

Az emberek egészségére, életminőségére gyakorolt hatások 

A tervezett változtatásokat, fejlesztéseket, konkrétan a tervezett létesítményeket csak a 
legszükségesebb mértékű termőföldkivonással valósítják meg, így az emberek egészséges életét 
szolgáló természetes élettér is csak a legszükségesebb mértékben csökken. A tervmódosítások 
következtében a település infrastruktúra kiépítettsége bővül, ezzel közvetve a lakosság 
életminősége is javulhat. 

A Labdarúgó Akadémia sportlétesítményének sport és rekreációs szolgáltatásai is javíthatják a 
lakosság életminőségét. 

Az életminőség javulását eredményezheti közvetve az új munkahelyek következtében a 
foglalkoztatottság javulása, valamint az adóbevételek egy részének jóléti/szociális célú 
visszaforgatása a település lakossága számára. 

Társadalmi, gazdasági helyzetre gyakorolt hatások 
A község gazdasági helyzete szempontjából a tervben meghatározott fejlesztési lehetőségek 
megvalósulása kedvező változást jelent, mert ezek a változtatások a lakosság gazdasági 
lehetőségeinek bővülését, új munkahelyek kialakulását segítik és adóbevétel növekedést 
jelenthetnek a közösség számára. A tervezett változtatások a várható gazdasági előnyök mellett, 
az abból származó adók célirányos hasznosítása, valamint az egyes módosítással érintett területek 
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rendezése eredményeként közvetve, a lakosság életminőségének, a környezetállapotának 
javulását is eredményezik. 

A 4. jelű tervmódosítás, a Labdarúgó Akadémia a helyi adottságoknak megfelelő optimális 
térszerkezettől, területfelhasználási módtól sajátosan eltér. A létesítmény létrehozása és jelen 
tervmódosítás szerinti bővítése mezőgazdasági területek végleges más célú hasznosításával 
valósult, illetve valósul meg. A Labdarúgó Akadémia létesítménye a táj eltartó képességéhez 
alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem gyengíti. 
A létesítmény működtetése új munkahelyeket, új sport és rekreációs, oktatási szolgáltatást teremt. 
A létesítmény segít a településen élő lakosság, az önkormányzat gazdálkodásában, „a több lábon 
állásban”. 

A településszerkezeti terv és a szabályozási terv lehetőséget ad a hatályos tervben lakóterületi 
fejlesztés számára szabályozott korábbi mezőgazdasági üzemi területen a gazdasági célú 
területhasználat megújítására. Ez jól szolgálja a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-
gazdálkodási hagyományok erősítését, a táj eltartó-képességének növelését. 

3.2.3. A részletes értékelésből levont következtetések 

Azon tervi elemek azonosítása, melyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak, 
illetve valamilyen intézkedést igényelnek a negatív hatás csökkentésére  

Környezeti jellemzők, melyekre jelentősebb hatással vannak egyes fejlesztések 

Az ismertetett környezeti következmények alapján megállapítható az új beépítésre, hasznosításra, 
funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a fontossága. Az új beépítés, új 
területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területek hasznosításának 
feltételeként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi 
követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén történhet. Nagyon fontos, hogy 
közműhiányos terület ne alakuljon ki. 

- A beépítésre szánt területek növekedése a vízfogyasztás növekedésével és a szennyvíz 
termelés növekedésével jár. A szennyvíztisztító biológiai tisztító kapacitása kiterhelt, így 
további szennyvizek befogadására csak akkor alkalmas, ha az ilyen irányú bővítése 
megvalósul. 

A fejlesztési területeken a beépítettség megnő, ezzel együtt az összefolyó, elvezetést, 
szükség szerint vízvisszatartást igénylő csapadékvizek mennyisége is megnő. A többlet 
csapadékvizek elvezethetősége érdekében a nemrég kialakított vízelvezető rendszert felül 
kell vizsgálni és azon a szükséges beavatkozásokat el kell végezni. Az újonnan beépítendő 
területen az útépítéshez csatlakozóan kell a felszíni vízrendezést megoldani. A beépítésre 
szánt területeken, az új fejlesztések megvalósításával azonban egyidejűleg már zárt 
csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése célszerű. A csapadékvíz csatornahálózatot az 
úthálózattal egyidejűleg kell kiépíteni, annak csatolt beruházásának kell tekinteni. 

A zárt csapadékvíz csatornahálózattal történő csapadékvíz elvezetés környezetvédelmi 
előnye, hogy az esetleges szennyeződött csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt mód 
van a víz tisztítására. Ezért a csapadékvíz csatorna élővízbe történő bevezetése előtt 
hordalékfogó műtárggyal védeni lehet az élő vízfolyásokat. 
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A csapadékvizek szénhidrogén származékokkal való szennyezése nagyon ártalmas a 
környezetre, ezért nagyobb szénhidrogén szennyezésnek kitett felületeken kiemelt 
járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz a talajba ne mossa a szennyeződést. A 
szennyezett burkolatról összegyűlő csapadékvizet benzin- és olajfogó műtárgyon keresztül 
lehet a befogadóba vezetni.  

- A zöldmezős fejlesztések a termőföld művelés alóli kivonásával valósíthatók meg. A terv a 
beépítésre szánt területek iránti igényt a legszükségesebb mértékben tartalmazza, mert a 
termőföld csökkenés jellemzően egy irreverzibilis folyamat, melynek során a termőföld, 
mint az egyik környezeti erőforrás véglegesen csökken. A termőföldön lévő humuszvagyon 
védelméről az építési engedélynek megfelelően gondoskodni kell. 

A tervezett módosítások adott helyen történő kialakítása jól illeszthető a településszerkezetbe, 
ezért a fejlesztéssel kialakuló új területhasználat létrehozása és hosszú távú fenntartása is jól 
irányítható környezeti változással, környezeti terheléssel jár. 

4. A HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VAGY CSÖKKENTÉSÉRE VONATK OZÓ, A 
TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK RE 
A terv a módosítások megvalósulása következtében várható jelentős környezeti hatások (pl. 
zajterhelés – környezeti zajszint növekedése, biológiai aktivitásérték csökkenés) elkerülésére, 
illetve csökkentésére megfelelő intézkedéseket tartalmaz. A szükséges intézkedések a terv 
módosítási elemeivé (a szántóterületek területfelhasználásának megváltoztatásával új 
erdőterületek kijelölése; az építési övezetekre vonatkozóan a jelentős környezeti hatások 
elkerülését, csökkentését szolgáló szabályozási elemek alkalmazása) váltak. A terv 
megvalósítása, az építésengedélyezés során a jelentős környezeti hatások elkerülését, 
csökkentését szolgáló településszerkezeti és szabályozási elemek érvényesítése a 
környezetvédelmi követelmények teljesülésében hatékony és eredményes lehet. 

5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEK RE, 
SZEMPONTOKRA, MELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS  TERVBEN 
FIGYELEMBE KELL VENNI. 
A településrendezési eszközök keretet szabnak a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságához. 
Az egyes fejlesztések, létesítések környezetvédelmi megfelelőségének igazolásához a 
településrendezési terv szintjén nem áll mindig rendelkezésre részletes információ. A 
településrendezési eszközök által kínált területhasznosítási, fejlesztési lehetőség megvalósítása 
nem kötelező, így a megvalósítás időbeni eltolódása az adott fejlesztési keretek között is hozhat 
olyan új elemeket, amelyek környezetvédelmi szempontú megítélése más lehet, mint az 
eredetileg tervezett fejlesztésnek. Mindezeket figyelembe véve, a vonatkozó magasabb rendű 
jogszabályok előírásainak megfelelően elkészített településrendezési eszközöknek a 
környezetvédelmi szempontok alapján is alapvető keretet kell biztosítani a tervezett fejlesztések 
számára. 
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6. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉP Ő KÖRNYEZETI 
HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKEL ÉSE 
A környezetvédelmi vizsgálat alapján a Labdarúgó Akadémia forgalma és üzemeltetése nem fog 
határérték feletti zajterhelést okozni. A zajterhelés változásának monitorozására a 
környezetvédelmi vizsgálatok alapján javasolt a Fő utca déli oldalán a falusias lakóterület egyik 
lakótelkét kiválasztani, ahol célszerű a használatba vétel előtt, majd a használatba vétel után 
átlagos forgalmú napon és nagy rendezvény alkalmával mérni a változó zajterhelési szinteket. A 
létesítmény nyitva tartása és tervezett üzemelési rendje alapján, átlagos forgalmú napokon sem 
nappal, sem éjszaka nem várható határérték túllépés a környezeti zajterhelésben.  

A tervezett változtatások, illetve a várható környezeti hatások jellege, nagyságrendje miatt más 
monitorozás nem szükséges. 
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7. KÖZÉRTHET Ő ÖSSZEFOGLALÓ 

1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése  

A terv célja: 

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának célja a tervezési 
programban meghatározott fejlesztési, módosítási szándékok megvalósításához szükséges 
területek meghatározása a településszerkezeti tervben és területbiztosítása a Szabályozási 
tervben. 

A tervezett módosítások 

1. A Szúnyog-puszta melletti major területét a hatályos településrendezési eszközök készítésekor 
kertvárosi lakóterület fejlesztési területeként határozta meg a Településszerkezeti terv és a 
Szabályozási terv is. A major, mint mezőgazdasági üzemi terület tényleges használata a mai 
napig megmaradt a hatályos terv adta lakóterületi fejlesztési lehetőség ellenére. Az időközben 
változó gazdasági helyzet és a major tulajdonosainak területhasznosítási szándéka a terület 
tényleges használatának megfelelő, mezőgazdasági üzemi területfelhasználás meghatározását 
és szabályozását igényli. A major és a lakóterületek közelsége miatt, a majorban folytatható 
gazdasági tevékenység, pl. állattartásból eredő környezeti hatások távoltartása érdekében a 
major és a lakóterület közötti 731/40 és 731/51 hrsz-ú területeket a két eltérő területhasználat 
elhatárolására, a zavaró környezeti hatások távoltartására alkalmas erdőterületként (3835 m2 
erdő) határozza meg a módosításként a terv. 

2. A Szúnyog-pusztától DK-re lévő 0291/7-8. hrsz.-ú területek övezeti besorolása az „Má-3”jelű 
„hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezetből” „Má-2” jel ű „lovas farm övezetre” 
módosítandó. A területfelhasználás nem változik („mezőgazdasági terület”), csupán az „Má-2” 
övezeten belüli szabályozás módosul kismértékben (a legkisebb beépíthető telekterület 
nagysága csökkentendő 5 ha-ról 2 ha-ra. Ez érdemi változást gyakorlatilag nem jelent, hiszen 
a maximális beépíthetőség mértéke továbbra is 3 %. 

3. A 019/9 hrsz.-ú, a belterülethez csatlakozó, Kolozsvári utca folytatásának déli oldalán az „Má-
1” övezetbe tartozó külterületi rész beépítésre szánt területté, nagy telkes „kertvárosias 
lakóterületté” („Lke-7” jelű építési övezet) minősítése tervezett (a főbb beépíthetőségi 
paraméterek: minimális teleknagyság: 1500 m2, legnagyobb beépíthetőség: 20%, legnagyobb 
építménymagasság: 6,0 m)  

Tekintettel arra, hogy e területrészt az ökológiai hálózat övezete érinti (amelyen belül 
beépítésre szánt terület kijelölése nem engedélyezhető), ezért a jelen terv-módosítás keretében 
- az adott megyei övezetnek a település közigazgatási területére eső részéhez képest 
engedélyezhető +/- 5 %-os eltérés lehetőségével élve - számításokkal igazolva, az illetékes 
államigazgatási szervek véleményét figyelembe véve kezdeményezzük az adott megyei övezet 
területének módosítását. 

4. Az egyik legfontosabb módosítás a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia területi bővítése (É-i 
irányban kb. a Varjú u. /216 hrsz./ vonaláig, K-i irányban a Váli víz felé, D-i irányban a Váli 
víz mentén a 0228/24 hrsz.ig), ezen belül fedett sportcsarnok (3500 férőhelyes stadion) 
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felépítése az Akadémia fogadóépülete mögötti sportpályák helyén, illetve újabb sportpályák 
létesítése, továbbá a bővítés miatt szükséges parkolók kialakítása.  

Mivel a területi bővítés egy része a hatályos településrendezési tervben még nem szerepel, 
szükséges az adott (jelenleg „Má-1” és „Má-3” övezeti besorolású) területrészek átminősítése 
„beépítésre szánt területté”, „különleges sportterületként”. A beépítésre szánt terület kijelölése 
során, az ökológiai hálózat érintettsége miatt, a magasabb rendű tervekkel való összhang 
megteremtéséhez alkalmazni kell a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi 
XXI. törvény 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített +/- 5 %-os eltérés lehetőségét.   

(Az országos ökológia hálózat Felcsút igazgatási területén belüli részének nagysága a hiteles 
alaptérképen történt mérések alapján 3.873.104 m2, melynek az eltérésnél figyelembe vehető 
5%-a 193.655 m2. A Labdarúgó Akadémia 4. számú fejlesztési területe 146.857 m2, a 3. számú 
tervezett lakóterület 19.876 m2 (összesen 166.733 m2) területet érint az ökológiai hálózaton 
belül, így a tervezett fejlesztések kevesebb, mint 5 %-os csökkenést (4,30 %) eredményeznek.) 

5. Kisebb, az Önkormányzat által szükségesnek tartott, környezetvédelmi szempontból nem 
jelentős módosítások. 

6. A 0261/10, 0261/13 hrsz.-ú külterületrészek övezeti átsorolása → közforgalmon kívüli, nem 
nyilvános le- és felszállópálya („IV. kategóriájú repülőtér”) kialakítása céljából. A terület 
jelenlegi besorolása „Má-1” és „Má-3” övezet, ezért a létesítmények elhelyezhetősége 
érdekében a településszerkezeti és a szabályozási terv adott részlete módosítandó; az „M-3” 
övezet egy része „mezőgazdasági terület” területfelhasználási egységből a „közlekedési 
terület” területfelhasználási egységbe (közforgalmon kívüli, nem nyilvános le- és 
felszállópálya - „IV. kategóriájú repülőtér”), illetve az „erdőterület” területfelhasználási 
egységbe sorolandó (a pálya két oldalán lévő mezőgazdasági terület erdősítésre kerül; ennek 
engedélyeztetése – a Földhivatal és az Erdőfelügyelőség hozzájárulásával – folyamatban van). 

2. A terv összefüggése magasabb szintű területrendezési tervekkel 

A módosítással érintett területek közül a 3. és a 4. jelű módosítás területei a hatályos OTrT és 
FmTrT övezeti tervlapjain meghatározott, illetve az előzetes adatszolgáltatásként megkapott 
lehatárolású magterületet érintik. A magasabb rendű tervekkel való összhang megteremtéséhez, a 
tervezett beépítésre szánt területek fejlesztéséhez alkalmazni kell a a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített +/- 5 
%-os eltérés lehetőségét. 

A település mezőgazdasági területeinek nagy része kiváló termőhelyi adottságú szántó terület. A tervezett 
fejlesztések közül a 3. jelű és a 4. jelű módosítás területe, a tervezett lakóterület és a Labdarúgó 
Akadémia bővítése mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld termelés alóli 
kivonásával valósítható meg. A „zöldmezőben” megvalósuló két új beépítésre szánt terület, a 3. 
jelű és a 4. jelű módosítás területe, valamint a 6. jelű módosítás területe az övezet által nem 
érintett. 

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

A tervezett módosítások alapvető célja, hogy a község jó környezetminőségét, a rendelkezésre 
álló munkahelyek növelését, a településben folytatható gazdasági tevékenységek bővülését, a 
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lakosság infrastruktúra szükségleteinek kielégítését az országos és a helyi környezetvédelmi 
elvárásoknak, távlati programoknak és a vonatkozó hatályos környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően lehessen biztosítani. 

A településszerkezeti tervben meghatározott térszerkezet (pl. a gazdasági területek, különleges 
mezőgazdasági üzemi területek helye), valamint a területfelhasználás rendje a helyi adottságok és 
a fenti elvek figyelembe vételével alakult ki. 

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

Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző 
tényezők 

• területfoglalás, mezőgazdasági területek művelésből történő kivonása a 3., 4., és 6. 
jelű módosítási területeken 

• a tervezett sportlétesítmények, a mezőgazdasági üzemi területek üzemeltetéséből, 
közúti megközelítéséből eredő zajkibocsátások  

• a mezőgazdasági üzemi területeken folytatható tevékenységek, kiemelten az állattartás 
légszennyezőanyag kibocsátása 

• vízfelhasználás, szennyvízkezelés, az összefolyó, elvezetést igénylő csapadékvizek 
mennyiségi növekedése  

• a létesítmény fizikai megjelenése, tájképre gyakorolt hatása 

Közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők 

• a kapacitásbővítést igénylő kistérségi szennyvíztisztító fejlesztés utáni környezeti 
hatásai 

• esetleges kapcsolódó beruházások, fejlesztések, szolgáltató tevékenységek környezeti 
hatásai (pl. szennyvíztisztító bővítés, állattartás esetén trágyakezelés) 

5. A terv megvalósítása esetén várható környezeti hatások, környezeti következmények 

Az ismertetett környezeti következmények alapján megállapíthatjuk a következőket: 

- A településrendezési tervekben meghatározott legjelentősebb környezeti hatású 
tervezett változtatás, tervezett új területhasználat a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
létesítése. 

- Felcsút jelen aktualizált településrendezési tervei és helyi építési szabályzata a község 
terveiben a településrendezés eszközeivel biztosítják a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia és a kapcsolódó létesítményeinek, valamint a további öt módosítás 
megvalósításához szükséges területet és a környezet szempontjából is megfelelő 
szabályozási kereteket. 

- A tervben meghatározott módosítások megvalósítása esetén várható környezeti hatások 
és környezeti következmények: 

- A zöldmezős fejlesztések – Labdarúgó Akadémia, tervezett lakóterület, repülőtér – 
eredményeként csökken a község mezőgazdasági területeinek nagysága. 
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- A beépítésre szánt területek növelésével nő a vízfogyasztás, az energiafogyasztás, a 
keletkező szennyvizek és az elvezetést igénylő csapadékvizek mennyisége. 

- A Labdarúgó Akadémia környezetében rendezvények alkalmával megnő a környezeti 
zajszint. 

- A különleges mezőgazdasági üzemek szabályozásával a területükön lehetővé válik az 
állattartás, ezzel együtt a növekvő állattartásból eredően várható környezeti hatások 
jelentősége. 

- A Labdarúgó Akadémia üzemeltetése eredményeként nő a település turisztikai 
vonzereje, az ezzel együtt növekvő üdülő vendégforgalomból eredő környezeti terhelés 
is növekszik. 

6. A környezeti következmények alapján a terv értékelése 

A településrendezési tervek jelen módosítása számos olyan elemet tartalmaz, aminek 
megvalósítása a település környezetminőségének javulását eredményezheti: 

- tervezett erdőtelepítések 
- a módosítással érintett telkek, építési övezetekben a többszintes növénytelepítésű, 

fásított zöldfelületek létesítésének előírása, illetve megvalósítása 
- a különleges mezőgazdasági üzemi területek szabályozott építése, rendezett 

hasznosítása 

Összességében megállapítható, hogy a terv megvalósításának környezeti következményei a 
vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása, a szabályozás előírásainak érvényesítése mellett 
a lakókörnyezet és a természeti környezet, az emberre gyakorolt hatások szempontjából 
megfelelő, illetve kedvező. A tervben javasolt módosítások alapján jelentős mértékű, a környezeti 
jó állapotát veszélyeztető környezeti hatások bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem 
prognosztizálható. 
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