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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Óbarok Község Önkormányzata 2018-ban új településfejlesztési koncepció (továbbiakban: 

TFK) és településrendezési eszközök (továbbiakban: TRE) készítését határozta el. Az új 

településrendezési eszközök a Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a Helyi építési 

szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási tervek 

(továbbiakban: SZT). A TFK és a TRE a teljes közigazgatási területre készül, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314. R.) tartalmi és alaki 

követelményeiknek megfelelően. A TFK, valamint a TRE készítése egyszerre történik. A 

munka elkészítésével az Önkormányzat a PLANNER-T Kft-t bízta meg.  

Mivel TFK és a TRE egyszerre készülnek, a tervdokumentációk egyeztetésére egy eljárásban 

[314. R. 28.§. (6) bekezdés] kerül sor. A tervdokumentációk egyeztetése a 314. R. szerinti 

teljes eljárás szabályai szerint történik. Az egyeztetési eljárás az előzetes tájékoztatási 

szakasszal, 2020. tavaszán indult (Előzetes tájékoztatás Óbarok településfejlesztési koncepció 

és új településrendezési eszközök készítéséről, valamint a településrendezési eszközök 

környezeti értékelésének tartalmáról, készítette: PLANNER-T Kft.). Jelen dokumentáció a 

314. R. 36.§ b) pontja szerinti véleményezési tervdokumentáció. 

A TFK és a TRE megalapozásához közös Megalapozó vizsgálatok készültek, a 314. R. 1. 

mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően. Mivel a TSZT és HÉSZ 

egyidőben készül, közös szakági Alátámasztó javaslatok kerültek kidolgozásra. Mivel a 

településrendezési eszközök a teljes közigazgatási területre készülnek, a 2/2005. (I.11.) 

Korm.rend. szerinti környezeti vizsgálat is lefolytatásra kerül, mely a településrendezési 

eszközök kidolgozásával és egyeztetésével párhuzamosan zajlik. A környezeti vizsgálat 

eredményének megállapításait a véleményezési tervdokumentáció részét képező települési 

környezeti értékelés tartalmazza. 

A megbízás keretében elkészülő tervezési feladatok az alábbi kötetekben kerültek 

dokumentálásra: 

I. Megalapozó vizsgálatok 

II. Településfejlesztési koncepció 

III. Településszerkezeti terv 

IV. Helyi építési szabályzat 

V. Alátámasztó javaslatok 

VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány 

VII. Települési környezeti értékelés 

Jelen tervdokumentáció 

ÓBAROK KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

VII. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

véleményezési tervdokumentáció 
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TÁJOLÓ-TERV Kft. 

1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK 

ISMERTETÉSE 

1.1 ELŐZMÉNYEK 

Jelen fejezet Óbarok „új” településrendezési eszközei (a továbbiakban: TRE) környezeti 

vizsgálatának megállapításait ismertető környezeti értékelés. Az egyes tervek, ill. programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban SKV rendelet) 

1.§. (2) a) pontja, illetve 1. sz. melléklete értelmében a település egészére készülő 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetén környezeti 

vizsgálat lefolytatása és környezeti értékelés készítése kötelező.   

Óbarok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban döntött új 

településfejlesztési koncepció készítéséről és a hatályos településrendezési eszközök teljes 

körű, komplex felülvizsgálatáról. A Településfejlesztési koncepció készítésével egyidejűleg 

megindult a településrendezési eszközök elkészítése a teljes közigazgatási területre. A 

Településfejlesztési koncepció és a Településrendezési eszközök közös Megalapozó vizsgálat 

alapján készültek, mely a környezeti elemek állapotát, a környezeti hatótényezőket részletesen 

feltárta.  

1.2 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TEMATIKÁJA  

A 2021. június 30-ig megkezdett településrendezési eszközök kidolgozásának tartalmi 

követelményeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 314. rendelet) 

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 SKV rendelet 4. melléklete tartalmazza, azonban 2021. július 17-től hatályba 

lépett, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 419. rendelet) 2. mellékletének 2. pontja, a településtervek esetében sajátos 

tartalmat határoz meg. A 419. rendeletben meghatározott Települési környezeti értékelés 

tartalom teljes körűen lefedi a SKV rendelet 4. mellékletében meghatározott tartalmat, csak a 

tartalmat a településtervek, településrendezési eszközök sajátosságaihoz igazítja azt. Mivel 

jelen településrendezési eszközök környezeti vizsgálata már évek óta tart, valamint a környezeti 

vizsgálat lefolytatása, illetve a környezeti értékelés készítése is már jó ideje megkezdődött, jelen 

környezeti értékelés az SKV rendelet 4. melléklete szerinti tartalmi felépítést követi. A 

környezeti vizsgálat kezdetén a környezeti értékelést készítők nem kezdeményezték egyedi 

tartalom meghatározását. 

Óbarok Településfejlesztési koncepciójához és Településrendezési eszközeihez közös 

„Megalapozó vizsgálatok” készültek. A „Megalapozó vizsgálatok” a környezet elemeinek 

állapotát és a környezeti hatótényezőket részletesen feltárták. A településrendezési 

eszközökben foglalt tervi elhatározások várható környezeti hatásait az „Alátámasztó 

javaslatok” szakági javaslatai, a „Tájrendezési javaslatok”, a „Zöldfelületi rendszer 

fejlesztése”, valamint a „Környezeti hatások és feltételek” c. fejezet tartalmazzák, de a 

„Közművesítési javaslatok” és „Közlekedési javaslatok” fejezetek is tartalmaznak olyan 

javaslatokat, amelyek kedvezőtlen környezeti hatások csökkentését, ill. elkerülését szolgálják. 

A felesleges ismétlések elkerülése érdekében ezen fejezetek megállapításait a környezeti 

értékelésben (továbbiakban: KÉ dokumentáció, vagy KÉ) nem ismételjük meg. 
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1.3 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KAPCSOLÓDÁSA A 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉNEK 

FOLYAMATÁHOZ. 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével 

párhuzamosan zajlik. Így kerül véleményeztetésre a környezet védelméért felelős állami 

szervekkel és a nyilvánossággal, a partnerekkel.  

A beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök egyeztetésének véleményezési 

szakasza során a KÉ dokumentáció pontosításra, szükség esetén módosításra kerül.  

A Képviselő-testület a településrendezési eszközöket a környezeti értékelés ismeretében, az 

abban foglaltak mérlegelésével fogadja el. 

2021. július 17-től módosultak a környezeti értékelés egyeztetésének szabályai. Korábban is a 

gyakorlatban a környezeti értékelés és a TRE egyeztetése és véleményeztetése együtt történt a 

környezet védelméért felelős állami szervekkel és a nyilvánossággal, a partnerekkel, de a 

környezeti értékelés esetében a KÉ rendeletben szereplő eljárási rend, a TRE esetében a 314. 

rendeletben meghatározott eljárási rend szerint. 2021. július 17-től a környezeti vizsgálat 

folyamata, illetve a környezeti értékelés egyeztetése és a TRE egyeztetése egy eljárási rend 

szerint történik, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 

egyeztetési szabályai szerint [SKV rendelet 8.§ (7)]. 

1.4 A 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 

érdekében. A környezeti értékelés dokumentációjának véleményezésébe be kell vonni a 

jogszabály szerinti államigazgatási véleményezőket is. Az előzetes tájékoztatási szakasz során 

beérkezett észrevételek segítik, hogy a készülő tervek megfelelő választ adjanak a feltárt 

korlátozó tényezőkre felmerülő problémákra.  

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 fordítsák a települési értékek, környezeti elemek, valamint a táji-és 

természeti adottságok megóvására. 

1.5 A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS AZ ÉRINTETT 

NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, 

SZEMPONTOKNAK A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZTÉSE SORÁN 

TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE 

A környezet védelméért felelős államigazgatási szervek előzetes véleménynyilvánítás során 

megküldött adatszolgáltatásai és a tervezés során betartandó környezetvédelmi tartalmú 

feltételeik a KÉ készítése során figyelembevételre kerültek.  Az érintett nyilvánosság körét a 

településrendezési eszközök készítése során a véleményezésben résztvevők körével 

azonosítottuk. A környezeti értékelés véleményezése párhuzamosan folyik a településrendezési 

eszközök véleményezésével, a KÉ 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.  
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1.6 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SORÁN FELHASZNÁLT ADATOK 

FORRÁSA, AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI 

A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat, valamint Óbarok 

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) 

⎯ Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)  

⎯ Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv — Közép-Duna Vízgyűjtő Alegység vízgyűjtő 

gazdálkodási terve (2016) 

⎯ Nemzeti Fejlesztés 2030 — Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014) 

⎯ 2018. évi CXXXIX. tv. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről (továbbiakban: Trtv.) 

⎯ Fejér Megye Területrendezési Terve (7/2020. (II.28.) K.R.SZ. rendelet) 

⎯ A tervek, programok környezeti vizsgálatát segítő útmutató gyakorlati 

alkalmazhatóságának kipróbálása több elkészült terv környezeti vizsgálatában c. kutatás 

zárójelentése (Témafelelős: Jaczenkó Judit, TÁJOLÓ-TERV Kft, 2006.) 

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 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL 

FONTOS RÉSZEI, JELLEMZŐI  

Óbarok új településrendezési eszközei elkészítésének célja  

⎯ a közigazgatási területre készült településrendezési eszközöknek az időközben történt 

módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalása, 

⎯ a településrendezési eszközöknek a hatályos tervek elfogadása óta eltelt időszakban 

bekövetkező jogszabályi változásokkal 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. 

Óbarok „új” településrendezési eszközei környezeti értékelése készítésének fő célja —a 

tervezési folyamat szerves részeként— az elgondolások és a tervjavaslatok környezeti 

hatásainak módszeres elemzése annak érdekében, hogy a terület fejlesztése minél kevésbé 

terhelje környezetét.  

http://közép-duna/
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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. 

A Településszerkezeti tervben tervezett területfelhasználásbeli változásokat a 

Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet „Változások” c. 3. melléklete, a 

változtatással érintett területeket a „VÁLT” jelű „Területfelhasználás változásai” c. tervlapok 

mutatják be.  

A változások okai az alábbiak szerint csoportosíthatók (részletesen lásd még: 

Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet „Változások” c. 3. melléklet): 

⎯ Jogszabály-változások, jogszabály követések miatt szükséges módosítások 

⎯ A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási 

szervek adatszolgáltatásából, a területek nyilvántartásából adódó pontosítások 

⎯ Új fejlesztési igényekből, lakossági kérésekből eredő új döntések okozta módosítások 

Jelen környezeti értékelés Óbarok „új” településrendezési eszközeinek tartalmi elemeiből 

kizárólag azon tervi elemeket értékeli részletesen (lásd 3.6. fejezet), amelyek a hatályos 

településrendezési eszközökhöz képest új tervi elemek vagy módosítások és a környezeti 

elemek, valamint a környezeti hatótényezők tekintetében – az érintett terület környezeti 

érzékenysége okán vagy a területhasználat-változás jellegéből adódóan - jelentősebb hatással 

bírnak.  

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. Fenti változások környezetre 

gyakorolt hatásaira vonatkozóan a KÉ összefoglaló értékelő részei tartalmaznak 

megállapításokat. 

A jelentősebb változásnak tekinthető tervi elemeket a KÉ-1. táblázat foglalja össze. A 

környezeti értékelés tárgyát képező területeken a területhasználat változását részletesen (az 

érintett területek azonosítása, nagyságának meghatározása, a területfelhasználás módosításának 

és a módosítás indokának bemutatása) a Településszerkezeti terv „3. sz. melléklete – 

„Változások” fejezete tartalmazza. A táblázatban szereplő számok megegyeznek a 

Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet „VÁLT” jelű „Területfelhasználás 

változásai” c. tervlap sorszámozásával.  
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KÉ-1. TÁBLÁZAT: A KÖRNYEZETI HATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSEBB 

VÁLTOZÁSOK ÓBAROK ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIBEN  

A KÉ tárgyát képező 

módosítások kódja a 

Településszerkezeti terv 

„3. sz. melléklete – 

Változások” fejezete 

szerint 

Változás megnevezése, rövid leírása 

I/i Óbarok belterületén tervezett kertvárosias lakóterület (Lke) tervezett 

védő erdő helyett az autópályától D-re 

II/l Óbarok É-i településrészének bővítése, tervezett kertvárosias lakóterület 

(Lke) az autópálya É-i oldalán  

II/f-g Nagyegyháza volt zártkerti területeinek hétvégiházas üdülőterületből 

kertvárosias lakóterületbe (Lke) sorolása  

I/d Tervezett üdülőházas üdülőterület (Üü) Nagyegyháza térségében 

II/h Hétvégiházas üdülőterületek üdülőházas üdülőterületbe (Üü) sorolása a 

Váli-víz mentén Nagyegyháza térségében 

II/e Tervezett kereskedelmi funkciójú különleges beépítésre szánt terület 

(K-Ker) Nagyegyháza déli részén, a 8101 j. út É-i oldalán 

I/f Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) az 

autópálya pihenő és Óbarok településrész között, az autópálya D-i 

oldalán 

II/j Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) az 

autópálya pihenő és Óbarok településrész között, a település korábbi 

tartalék lakóterületén 

II/k Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) az óbarki 

sportpálya területe egy részének igénybevételével 

III/j (II/i) Az autópálya É-i oldalán, a Lófingató-hegy előterében tervezett 

különleges beépítésre nem szánt szabadidőközpont terület (Kb-Sz) és 

hozzá kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

IV/b-c Tervezett különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-Rek) a 

Váli-víz mentén az üdülőterületekhez kapcsolódóan Nagyegyháza 

térségében 

III/h, IV/d Tervezett közjóléti erdőterületek (Ek) 

I/b, I/c, I/g, I/h Beépítésre szánt területbe átsorolásra kerülő zöldterületek Nagyegyháza 

és Óbarok területén 

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 településrendezési eszközök kidolgozása során a területfelhasználás módjában, a beépítési 

határértékek tekintetében történtek – részben a környezeti értékelés hatására - változások.   
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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. Óbarok 

településrendezési eszközeinek így összhangban kell lenniük a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, valamint Fejér 

Megye Területrendezési Tervével (7/2020. (II.28.) K.R.SZ. rendelet). 

A településre vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang igazolását Óbarok 

Településszerkezeti tervét elfogadó határozat-tervezet 5. melléklete, a „Területrendezési 

tervekkel való összhang igazolása” melléklet, valamint jelen környezeti értékelés 3.1.2. 

tárgyalja részletesen. 

A környezeti értékelés során a releváns helyi, térségi és országos környezetpolitikai célokat 

megfogalmazó területfejlesztési dokumentumokkal, környezetvédelmi programokkal való 

egyezés ellenőrzése is szükséges. Óbarok 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)  

 

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.  

Fejér Megye és Óbarok település érvényes környezetvédelmi programmal nem rendelkezik.  

3.1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a hat 

éves időtartamokra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. A soron következő, 

2021-2026 közötti időszakra vonatkozó 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program bár már 

kidolgozásra került, azonban még nem került elfogadásra. Ezért a településrendezési eszközök 

környezetvédelmi célkitűzéseknek való megfelelőségét még a IV. Nemzeti Környezetvédelmi 

Program [27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Programról] célkitűzéseivel összevetve vizsgáljuk.  

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 
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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 jóllétét. 

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 

 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 az éghajlatváltozás 

hatásaira 

 6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 

 7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 
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 8. Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai 

 9. Közlekedés és környezet 

 10. Turizmus - ökoturizmus 

A KÉ-2. táblázatban a NKP IV. stratégiai területekben megfogalmazott, a településtervezés 

területén érvényesíthető célok teljesülését értékeljük Óbarok településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálata során:  

KÉ-2. TÁBLÁZAT: A IV. NKP CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE ÓBAROK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZEI KÉSZÍTÉSE SORÁN 

IV. NKP célok Illesz-

kedés 

Célok teljesülése 

I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 

L
ev

eg
ő

m
in

ő
sé

g
 j

av
ít

ás
a
 

Légszennyezettség kialakulásának 

megelőzése 0 
Óbarok közigazgatási területén intézkedést 

igénylő szennyezőforrás nem található. 

Jelentősebb levegőterheléssel járó 

létesítmények elhelyezésére lehetőséget nyújtó 

területhasználat újonnan sem került kijelölésre.  

A levegő minőségének védelme: a 

szennyezettség csökkentése 
— 

A belterület lakóterületeinek levegőminőségi 

állapotát alapvetően a közlekedési eredetű 

légszennyezés és a fűtésből származó 

légszennyező anyagok határozzák meg.    

A fűtésből származó levegőterhelés mérséklése 

érdekében a terv javaslatokat tartalmaz a 

megújuló energiaforrások használati 

lehetőségeire a hagyományos fűtési módokkal 

szemben. 

Potenciális veszélyforrást jelentenek a már 

korábban, illetve jelen TRE-ben kijelölt 

nagykiterjedésű gazdasági területek, melyek 

beépítése esetén a kapcsolódó forgalom, s az 

ebből adódó levegőterhelés jelentősebb 

növekedésével lehet számolni. 

Az újonnan kijelölt gazdasági területek 

közül többletterhelést a lakóterületekre az 

Óbarok belterületének DNy-i részén kijelölt 

gazdasági területek, valamint az autópálya 

pihenő és az Óbarok településrész között 

kijelölt gazdasági terület jelentenek, hiszen 

feltárásuk a belterület érintésével történik 

majd. 

A
 z

aj
te

rh
el

és
 c

sö
k

k
en

té
se

 

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. 

—/! 
Óbarok településrész belterületének egy része a 

települést átszelő M1 autópálya következtében 

magas közlekedési eredetű környezeti zajjal 

terhelt, mely elleni védelmet zajvédő fal 

biztosítja. Új konfliktusos területként jelenik 

meg az autópálya É-i oldalán tervezett (a 

korábbi tervben tartalék lakóterületként 

szereplő) lakóterület, melynek környezeti zaj 

elleni védelme érdekében szükséges az 

autópálya bővítése kapcsán tervezett 

zajvédő létesítmények újra méretezése, a 

tervezett zajvédő fal bővítése az érintett 

szakaszon.  

 

A határérték feletti zajterhelés 

megszüntetése az ipari és szolgáltató 

létesítmények környezetében 

0 
Nem ismert a településen zaj ellen védendő 

területeket érintő, határérték feletti zajt okozó 

ipari és szolgáltató létesítmény.  A környezeti 
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konfliktusok elkerülése érdekében a terv 

felhívja a figyelmet a vonatkozó határértékek 

betartására.   
V

íz
m

in
ő

sé
g

 

és
 e

g
és

zs
ég

 Közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás 

biztonságának növelése + 
A módosítással érintett területek ivóvízellátása 

tiszta ivóvízzel biztosítható. 

 

S
ze

n
n

y
v

íz
-e

lv
ez

et
és

 é
s 

–
ti

sz
tí

tá
s 

Szennyvízkezelés működtetése és 

fejlesztése  +/! 
A településen a szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése, fejlesztése az elkövetkező évek 

feladata. Erre vonatkozó tervekkel rendelkezik 

a település. A megvalósításig a HÉSZ-ben 

meghatározott környezeti és közmű 

követelmények betartása szükséges, a 

környezetszennyezés megakadályozása 

érdekében.  

Z
ö

ld
fe

lü
le

te
k

 v
éd

el
m

e Zöldfelületi elemek minőségi és 

mennyiségi fejlesztése + 
A terv a zöldfelületi elemek minőségi 

fejlesztését célozza. Zöldterületbe sorol 

korábban más területfelhasználásba tartozó 

közhasználatú zöldfelületeket, ezzel is 

elősegítve zöldfelületi jellegük megtartását. A 

terv alátámasztó javaslata további tájfásításra, a 

zöldfelületi összekötő elemek bővítésére tesz 

javaslatot.  

II: Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

A
 b

io
ló

g
ia

i 
so

k
fé

le
sé

g
 m

eg
ő

rz
és

e,
 t

er
m

és
ze

t-
 é

s 
tá

jv
éd

el
em

 

Natura 2000 területek, valamint a védett 

természeti, illetve nemzetközi 

természetvédelmi egyezmények hatálya 

alá tartozó területek megőrzése 

+/! 
A természetvédelmi lehatárolással érintett 

területek az új adatszolgáltatás alapján a TRE-

ben pontosításra kerültek. 

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 kerültek besorolásra. 

A természeti értékek védelme szempontjából 

potenciális veszélyt jelent Nagyegyháza 

területén az ökológiai hálózat részeként és 

Natura 2000 területként is nyilvántartott 

területen kijelölt különleges beépítésre nem 

szánt rekreációs terület, melyre a HÉSZ-ben 

szigorú előírások kerültek meghatározásra, 

amelyek betartására kiemelt figyelmet kell 

fordítani. 

Földtani természeti értékek megóvása, 

felszíni és felszín alatti védelmük 0 
A település kiemelkedő értéke az országban 

egyedülálló hosszúságú sziklasor, mely 

védelmi erdőterületbe ágyazottan foglal helyet, 

védelme biztosított.   

Tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál 

védelme +/— 
A külterületre meghatározott településszerkezet 

és övezeti rendszer a tájszerkezet és a tájjelleg 

védelmét szolgálja. A „tájképvédelmi 

területek” a magasabb rendű tervek alapján 

lehatárolásra kerültek a TRE-ben. A 

tájképvédelem érdekében a település területén 

különös értéket képviselő sziklasor látványának 

védelme érdekében a terület előterében 

korábban ipari gazdasági terület fejlesztésre 

kijelölt terület besorolása módosult. 

Kedvezőtlen viszont az autópálya D-i oldalán 

az autópálya pihenő és Óbarok belterülete 
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között húzódó széles területsáv gazdasági 

területként történő kijelölése. A terület 

beépülése a táj jellegét, valamint az 

autópályáról feltáruló látványt jelentősen 

befolyásolja.  

Természetvédelmi oltalom alatt álló 

területek és természeti értékek kezelése, 

fenntartása, őrzése  

0 
Óbarok közigazgatási területén sem országos, 

sem helyi jelentőségű egyedi jogszabállyal 

védett természeti terület nem található. Ex lege 

védett természeti értéknek minősülnek a 

barlangok, valamint ex lege védett természeti 

emlék a Kőrösi Csoma Sándor forrás, melyek 

védelme biztosított, területhasználatukon, 

besorolásukon a TRE nem változtat.  

T
al

aj
o

k
 v

éd
el

m
e 

A talajkészletek mennyiségének és 

minőségének fokozott védelme, 

termékenységének hosszú távú 

fenntartása. 

— 
Óbarok közigazgatási területén nagy arányban 

találhatók gazdasági területfejlesztésre már 

korábban kijelölt, de még igénybe nem vett 

területek. Ezek egy része visszaminősítésre 

kerül, ugyanakkor jelen TRE újabb termőföldek 

beépítésre szánt területté minősítését célozza 

meg. Mind a régebben, mind az újonnan 

kijelölésre kerülő területek között találhatók 

települési viszonylatban átlagosnál jobb 

minőségű termőföldek.  

A gazdasági területek ilyen nagy arányú 

kijelölése ellentétes a talaj- és földvédelmi 

célkitűzésekkel, a talajkészletek mennyiségi 

és minőségi védelme érdekében a gazdasági 

területek kijelölésének átgondolása javasolt. 

V
iz

ei
n

k
 v

éd
el

m
e 

A vízkészletek mennyiségi és minőségi 

védelme +/! 
A TRE készítésekor, a környezeti és közmű 

feltételek meghatározásakor a vízvédelmi 

lehatárolások és követelmények 

figyelembevételre kerültek. Jelentős 

hiányosság a településen a 

szennyvízcsatorna-hálózat hiánya, melynek 

mihamarabbi kiépítését szorgalmazza a terv, 

addig is szigorú környezeti és közmű 

feltételek kerültek meghatározásra.  

K
ö

rn
y

ez

et
i 

k
ár

m
eg

el

ő
zé

s 
 

A környezeti károk megelőzése, illetve 

csökkentése + 
A környezeti károk megelőzését szolgálják a 

tervben, illetve a HÉSZ-ben meghatározott 

környezeti és közmű feltételek. 

K
ö

rn
y

ez
et

i 

k
ár

m
en

te
sí

té
s 

Környezeti kármentesítés 
0 

A TRE foglalkozik azokkal a területekkel, 

melyek potenciálisan kármentesítéssel 

érintettek lehetnek, azonban a TRE eszközeivel 

érdemben nem befolyásolhatók a feltárásra 

került/kerülő szennyezett területek 

kármentesítési folyamatai.  

III. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

H
u

ll
ad

ék
g

az
d

ál
k
o

d

ás
 

Elkülönített gyűjtés fejlesztése és a 

hasznosítás növelése 0 
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. 

A
g

rá
rg

az
d

as
ág

 

k
ö

rn
y

ez
et

i 

as
p

ek
tu

sa
i 

A természet- és környezetkímélő 

gazdálkodási módok elterjesztése 0 
A terv a természeti értékek védelmét szolgáló 

területfelhasználásra tesz javaslatot a 

mezőgazdasági hasznosítással és 

erdőgazdálkodással érintett területeken, 

ugyanakkor a TRE eszközeivel érdemben nem 
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befolyásolható a természet- és környezetkímélő 

gazdálkodási módok elterjesztése.  
E

rd
ő

g
az

d
ál

k
o
d

ás
 

k
ö

rn
y

ez
et

i 
as

p
ek

tu
sa

i 

Az erdőterületek kiterjedésének növelése 
+ 

A településrendezési eszközök az erdőtervezett 

erdőterületeket, valamint a hatályos TRE 

elhatározásait és a település fejlesztési 

elképzeléseit figyelembe véve határolták le az 

erdőterületeket. A változások összességében az 

erdőterületek növekedését eredményezte a 

közigazgatási területen, egyes területek korábbi 

beépítésre szánt területből kerültek 

erdőterületbe visszasorolásra. 

Á
sv

án
y

k
in

cs
ek

k
el

 
v

al
ó
 

g
az

d
ál

k
o
d

ás
 

Az ásványi nyersanyagok kitermelése és 

hasznosítása során a környezetterhelés 

csökkentése és a környezeti károk 

megelőzése 

+ 
A bányatelkek, illetve bányaterületek a kapott 

adatszolgáltatás alapján pontosításra kerültek a 

TRE-ben.  Az ásványi nyersanyag lelőhelyek, 

bányaterületek tájrendezésére vonatkozóan a 

terv megfogalmaz javaslatokat, a bezárt 

bányaterületek rekultivált, illetve rekultiválás 

alatt álló területei ún. beépítésre nem szánt 

különleges átmeneti használatú területbe 

kerültek besorolásra. 

K
ö

zl
ek

ed
és

 é
s 

k
ö

rn
y

ez
et

 

A közlekedési-szállítási igények 

csökkentése, az egyéni, nem motorizált 

közlekedési formák elősegítése, 

fejlesztése 

0/! 
A közlekedési-szállítási igények jelentősebb 

növekedését eredményezhetik a kijelölt 

gazdasági területek, melyek éppen a kiváló 

közlekedési kapcsolataik miatt kapnak teret a 

településen.  

A TRE a területi tervekkel összhangban 

tartalmazza a kerékpárút-hálózat fejlesztését.  A 

TRE a tömegközlekedés fejlesztésére is 

javaslatot tesz, ugyanakkor annak 

megvalósítása (járatsűrítés, új buszmegállók 

kijelölése stb.) a TRE eszközeivel érdemben 

nem befolyásolható.  

T
u

ri
zm

u
s-

ö
k

o
tu

ri
zm

u
s 

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, melyek részben már a 

korábbi TRE-ben is szerepeltek.  További 

rekreációs fejlesztésként jelennek meg a 

beépítésre nem szánt különleges szabadidőpark 

terület az autópálya É-i oldalán (korábban Gip 

területbe sorolt terület átsorolásával), valamint 

a nagyegyházi üdülőterületekhez kapcsolódóan 

kijelölt különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs terület. 

Az előbbi kifejezett célja a tájjelleghez jobban 

igazodó, a tájképvédelmi szempontokat 

figyelembe vevő területhasználat kialakítása a 

Lófingató hegy előterében. 

Az utóbbi terület természetvédelmi 

szempontból érzékeny (Natura 2000 

területként és az ökológiai hálózat részeként 

nyilvántartott), ezért hasznosítása csak a 

természetvédelmi szempontok szem előtt 

tartásával történhet. 

A HÉSZ-ben megfogalmazott zöldfelületi, 

tájvédelmi szabályok ezt kívánják 

elősegíteni, melyek betartására kiemelt 

figyelemmel kell lenni.  
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++:   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 

3.1.1.2. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (II. NÉS) (2008-2025) 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (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 KÉ-3. táblázatban a II. NÉS-ben nevesített azon célok teljesülését értékeljük a 

településrendezési eszközökben, melyek a településrendezés tárgykörébe tartoznak (akár 

érintőlegesen). 

KÉ-3. TÁBLÁZAT: A NÉS CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE ÓBAROK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

TERVEI FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN 

NÉS célok Illesz-

kedés 

Célok teljesülése 

Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért 

felelős gázok kibocsátásának csökkentése, 

növekedésük megelőzése 

! 
Óbarkon csak részben 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. A kijelölt, még be nem települt 

nagymértékű beépítésre szánt területek beépítése 

során az energiafelhasználás növekedésével kell 

számolni, éppen ezért fontos a gazdasági 

területeken is az energiatakarékos megoldások 

alkalmazása, megújuló energiaforrásokból 

származó energia nagyobb arányú 

felhasználása. 

Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a 

következményekhez való alkalmazkodás +/— 
A terv az alternatív energiaforrások alkalmazását 

szorgalmazza. Az erdőknek, zöldfelületeknek a 

klímaváltozás hatásai csökkentésében betöltött 

szerepük segítése érdekében a terv egyrészt 

megtartja az erőterületeket és zöldterületeket, 

másrészt javaslatokat fogalmaz meg a település 

zöldfelületeinek fejlesztésére.  

A klímaváltozás hatásai elleni védekezés 

szempontjából kedvezőtlen változás a nagy 

arányú beépítést és burkolt felületek 

kialakítását lehetővé tevő gazdasági területek 

további térnyerése, mely a zöldfelületek 

további csökkenését eredményezi, továbbá a 

csapadékvizek helyben tartását nehezíti.  

++:   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 
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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 Tájegyezményben1 

rögzített széleskörű feladat-meghatározás és a Tájegyezményben megfogalmazott elvek 

figyelembevételével az alábbi pontokban foglalható össze: 

⎯ 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 fő cél 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 KÉ-4. táblázatban ennek a célnak az 

illeszkedését vizsgáljuk. 

 
1 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 

KÉ-4. TÁBLÁZAT: NEMZETI TÁJSTRATÉGIA CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE ÓBAROK 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI KÉSZÍTÉSE SORÁN 

NTS célok Illesz-

kedés 

Célok teljesülése 

Élhető táj — élhető település — bölcs tájhasznosítás 

Kompakt, klímabarát, értékőrző település 
— 

Az új fejlesztési területek bár nem jelentős 

kiterjedésűek, de figyelembe véve a korábbi 

lakó- és gazdasági terület kijelölések 

következtében még rendelkezésre álló szabad 

területeket, összességében túlzó mértékűnek 

tűnik a fejlesztéssel érintett területek 

nagysága. A beépítésre szánt területek 
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++:   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 

 

3.1.2. Területrendezési tervek környezeti célkitűzéseinek való megfelelőség 

igazolása 

A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az 

Országos Területrendezési Terv áll. A kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek 

hivatottak a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, 

az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembevételével. 

térnyerése különösen az autópálya menti 

területsávban figyelhető meg. 

Javasolt a gazdasági terület-fejlesztésre 

kijelölt területek szükségességének 

mérlegelése.   

Tájba illesztett infrastruktúrák 
+ 

A TRE a korábbi TRE-hez képest új 

közúthálózati elemeket, felszín feletti 

közművezetékeket nem jelöl ki. A TRE új vagy 

korszerűsítésre kerülő utak növénytelepítésére, 

fásítására javaslatot tesz, az előírást (kötelező 

fásítás) a HÉSZ tartalmazza. 

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 övezeteket.  

Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók 
! 

A település kedvező fekvését, táji adottságait 

kihasználva a közigazgatási területen, elsősorban 

Nagyegyháza térségében több helyen találhatók 

rekreációs, szabadidős funkciójú területek. A 

turisztikai kínálat növelése a település egyik 

célkitűzése. Ennek megfelelően az ilyen irányú 

tulajdonosi elképzelések a tervben helyet kaptak.  

Egyes fejlesztéssel érintett területek (pl. 

különleges beépítésre nem szánt rekreációs 

terület) érzékenyek a beavatkozásra, ezért a 

HÉSZ e területekre szigorú környezeti 

feltételeket határoz meg, melyek betartására a 

konfliktusok elkerülése érdekében fokozott 

figyelmet kell fordítani.  

Az üdülőterületi, rekreációs célú fejlesztéssel 

érintett területek zöldfelületi jellegének 

megőrzése nagyobb telkeken jobban 

biztosítható, ezért javasoljuk az üdülőházas 

üdülőterületek minimális kialakítható 

telekméretének átgondolását. 

Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók 
+ 

A terv tartalmazza a természetvédelmi 

lehatárolással és egyéb korlátozással érintett 

területeket, melyek a területhasználati és övezeti 

rendszer kialakításánál figyelembevételre 

kerültek. A tájhasználati, környezeti 

konfliktusok elkerülése érdekében a szükséges 

helyeken védelmi elemek (beültetési 

kötelezettségű terület, kötelező fásítás) kerültek 

meghatározásra.  
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Az Országgyűlés 2018. decemberében hagyta jóvá a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv), 

mely az OTrT és a kiemelt térségek (Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) 

területrendezési terveiről szóló korábbi törvények helyébe lépett. A törvény Második része 

tartalmazza az (új) Országos Területrendezési Tervet.   

A Trtv. nem az összes térségi övezet lehatárolását és előírásait tartalmazza. Egyes országos 

övezetek területi lehatárolása és övezeti szabályai külön miniszteri rendeletben kerültek 

megállapításra, így fenti jogszabályon túl a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet rendelkezéseit 

is figyelembe kell venni. 

A Fejér Megyei Közgyűlés az új OTrT-vel összhangban álló új terültrendezési tervét 2020. 

februárjában fogadta el – Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) 

rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervéről -, mely 2020. március 29-től hatályos. 

Az alábbiakban a területrendezési tervek környezeti vonatkozású övezeteinek, előírásainak való 

megfelelőségét értékeljük 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölés Óbarok közigazgatási területén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FMTrT szerinti települési térség  

           újonnan kijelölt beépítésre szánt 

terület 

Új beépítésre szánt terület nyolc helyen került kijelölésre (I/a-i jelű változtatás). Hét közülük az FM 

TrT szerinti települési térségen belül, illetve már korábban belterületbe vont területen található, kettő 

pedig mezőgazdasági térséget érint, ezek a belterület szerves folytatásában találhatók. Ez utóbbiak 

esetében vizsgálandó a területek kialakításának szükségessége, tekintettel arra, hogy a település 

területén még van a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen 

földrészlet. 
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A TrTv-ben, illetve az MvM rendeletben lehatárolt és szabályozott térségi övezetek közül 

Óbarok közigazgatási területét az alábbi övezetek érintik: 

― Ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezete 

― (Kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántók övezete) 

― Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

― Tájképvédelmi terület övezete 

― Vízminőség-védelmi terület övezete 

Az FM TrT-ben lehatárolt megyei övezetek közül az alábbi övezetek érintik: 

― Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

― Földtani veszélyforrás terület övezete 

― Naperőműlétesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

Az FM TrT-ben lehatárolt további, Óbarok közigazgatási területét érintő egyedileg 

meghatározott megyei övezetek: 

― Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet 

― Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

 

 

Ökológiai hálózat magterületének/ökológiai folyosójának övezete 

FM Trt. 3/1. melléklet DINPI adatszolgáltatás 

 

        magterület,         ökológiai folyosó  

 

        magterület,         ökológiai folyosó  

Az országos ökológiai hálózat területei (magterület, ökológiai folyosó) az érintett államigazgatási 

szerv (DINPI) adatszolgáltatása alapján került a TRE-ben lehatárolásra. 

A külterületi területfelhasználás és övezeti rendszer az ökológiai hálózat elemeinek 

figyelembevételével került meghatározásra. 
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Az országos ökológiai hálózat magterületét érintő változtatások  

 

  

„III/c-d” jelű változtatások: Nagyegyháza 

belterületének ÉNy-i részénél használatnak 

megfelelő és természetvédelem szempontjai 

szerinti átminősítés. 

„III/g”jelű változtatás: Óbarok területén 

használatnak megfelelő és természetvédelem 

szempontjai szerinti átminősítés. 

„III/h”jelű változtatás: Óbarok területén 

tervezett használatnak megfelelő és 

természetvédelem szempontjait figyelembe 

vevő átminősítés. 

„IVb” jelű változtatás: Nagyegyháza 

belterületének DK-i részénél tervezett rekreációs 

célú használatnak megfelelő átminősítés. 

„IV/15” jelű változtatások: Nagyegyháza 

területén természetvédelem szempontjai szerinti 

átminősítés. 

„IV/20, 23, IV/31” jelű változtatások: 

Nagyegyháza területén a természetvédelem 

szempontjai szerinti átminősítés. 

„IV/21” jelű változtatás: Nagyegyháza 

területén a tényleges használatnak megfelelő és 

természetvédelem szempontjai szerinti 

átminősítés. 

Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területét érintő változtatások  
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„IV/b-c” jelű változtatások: Nagyegyháza 

belterületének DK-i részénél tervezett rekreációs 

célú használatnak megfelelő átminősítés. 

„IV/g”jelű változtatás: Óbarok belterületének 

DK-i részénél a terület visszaminősítése a 

hasznosítási cél megszűnése miatt (megszűnő 

közmű fejlesztési terület). 

„IV/j-k”jelű változtatás: Óbarok területén a 

tényleges használatnak megfelelő és a 

természetvédelem szempontjai szerinti 

átminősítés. 

„III/1”jelű változtatás: Óbarok területén 

használatnak megfelelő és természetvédelem 

szempontjai szerinti átminősítés. 

„IV/1, 5, 11, 14, 26-30” jelű változtatások: A 

tényleges használatnak megfelelő és a 

természetvédelem szempontjai szerinti 

átminősítések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatályos településrendezési terv által kijelölt 

területfelhasználások esetében két helyen, 

beépítésre szánt gazdasági terület ökológiai 

folyosó területét érinti. A 0352/6 hrsz-ú telken 

megvalósult gazdasági terület található 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

besorolással. A 0427/1-2 hrsz-ú ipari 

gazdasági besorolású telkeken azonban még 

nem kezdődött meg fejlesztés, így javasolt 

azok szükségességének átgondolása. 
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A településrendezési eszközök fent nevezett módosításai illeszkednek a Trtv. környezeti 

célkitűzéseihez. Új beépítésre szánt terület az ökológiai hálózattal érintett területen nem került 

kijelölésre, a tervezett módosítások az ökológiai kapcsolatok fennmaradását nem veszélyeztetik, az 

ökológiai hálózat elemeire várhatóan nem lesznek negatív hatással. 

Tekintettel azonban arra, hogy a IV/b-c jelű tervezett különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs terület által érintett terület fontos ökológiai felület, melynek IV/b része Natura 2000 

területként is nyilvántartott, a terület érzékeny az itt történő változásokra. A természeti értékek 

védelme érdekében a HÉSZ-be szigorú környezeti feltételek kerültek beépítésre, melyek 

betartására kiemelt figyelmet kell fordítani.  

 

Kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

FM Trt. 3/2. melléklet FÖMI adatszolgáltatása  

 
        Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

        Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

FÖMI adatszolgáltatása szerinti kiváló és jó 

termőhelyi adottságú szántóterületek 

A megyei terven az érintett területek nagy része a 

települési térség által kitakarásra került. 

Az érintett területet a 2010. évi 

településrendezési terv módosítások által 

kijelölt ipari gazdasági terület érinti, melyet 

jelen TRE a továbbiakban is gazdasági terület 

fejlesztési területként szerepeltet.  

Tekintettel arra, hogy a tervezett ipari 

gazdasági terület igénybevételére még nem 

került sor, megfontolásra javasolt a fejlesztés 

szükségességének átgondolása, területének 

esetleges csökkentése. 
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Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasol terület övezetei 

FM Trt. 3/3. melléklet Országos Erdőállomány Adattár szerinti 

erdőterületek 

 
        Erdők övezete 

        Erdőtelepítésere javasolt terület övezete 

 

        OEA szerinti erdők és erdőgazdálkodási 

célokat közvetlenül szolgáló földterületek 

 

A Trtv-ben megállapított erdők övezetbe az 

Országos Erdőállomány Adattárban (OEA) 

szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célt 

szolgáló területek tartoznak. A TSZT az OEA 

szerinti erdőket erdőterület 

területfelhasználásba sorolta, kivéve a 

Nagyegyháza belterület 9356/3-5 hrsz telkeket, 

melyek a település Képviselő testületének 2000. 

IX.27.-i határozata szerint gazdasági területbe 

kerültek besorolásra. Az érintett telkek 

időközben művelésből kivonásra és belterületbe 

vonásra kerültek, az OEA-ban a kivonásuk 

folyamatban van. 
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„III/g, h, és III/2-4” jelű változtatások: 

Az új TRE-ben jelentősebb változás a gazdasági 

területen lévő üzemtervezett erdőterületek erdő 

területfelhasználásba sorolása 

 

 

Óbarok területén találhatók erdőtelepítésre 

elsődlegesen és másodlagosan javasolt 

területek. Ezeket új fejlesztés nem érinti. 

Többségük erdő, vagy mezőgazdasági terület 

besorolást kapott. 

Két helyen érinti korábbi módosítás által 

beépítésre szánt területté nyilvánított terület az 

övezetet. 

A Nagyegyháza belterület északi részén 

található 0518/25 és 0518/27 hrsz-ú telkek egy 

részén a TSZT 2018. évi egyik módosítása 

során kertvárosias lakóterület került kijelölésre. 

Az Óbarok belterület nyugati részén található 

0334/2-3 hrsz-ú telkek egy részén a 2010. évi 

szabályozási terv módosítása során 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

került kijelölésre. 
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Tájképvédelmi terület övezete 

FM Trt. 3/4. melléklet Tájképvédelmi terület a DINPI 

adatszolgáltatása szerint 

      

       tájképvédelmi övezet 

 

        tájképvédelmi terület 

A tájképvédelmi terület övezetét számos változtatás érinti az új TRE-ben, melyek azonban nem 

ellentétesek a magasabb rendű tervek előírásaival. Új bányaterület a tájképvédelmi területen nem 

került kijelölésre. A közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemei a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 

veszélyeztetik. 

 

Vízminőség-védelmi övezet 

FM Trt. 3/6. melléklet Vízvédelemmel érintett területek  

 
 

       Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
 

vízbázis védőterület,         nyílt karsztterületek 



ÓBAROK KÖZSÉG TFK ÉS TRE                                    KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

27 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 

Az övezetbe az emberi fogyasztásra, használatra szánt regionális jelentőségű vizek és a vízkivételi 

művek, és ezek felszíni védő területei, továbbá a felszíni szennyeződésre érzékeny nyílt karsztterületek 

tartoznak. 

Az új TRE-ben kijelölésre kerültek a vízvédelemmel érintett területek, melyekre vonatkozó előírásokat 

a HÉSZ tartalmaz. 

 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt területet egy 

helyen érint az övezet: 

A „II/l” jelű változás területén kertvárosias 

lakóterület került kijelölésre. Ennek 0408/7 és 

0410/1 hrsz-ú telkét érinti az övezet. 

 

 

 

Korábban kijelölt beépítésre szánt gazdasági 

területeket illetve szennyvíztisztító telepet érint az 

övezet Óbarok vasúttól délre eső részén. 

 

Továbbá Nagyegyháza belterületének délnyugati 

részén érint szintén beépítésre szánt területeket az 

övezet. 
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

FM Trt. 3/9. melléklet VMKH Bányászati Osztály adatszolgáltatása 

 
        Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodással 

övezetével érintett település  
 

        Hatályos bányatelek 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezete a településrendezési eszközökben a tényleges kiterjedésének és 

egykori/jelenlegi használatának megfelelően került lehatárolásra/besorolásra. A környezeti célkitűzések 

megvalósulása elősegítése érdekében a HÉSZ bányaterületekre meghatározott rendelkezései a 

rekultivációra vonatkozó előírásokat is tartalmaznak. 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

FM Trt. 3/9. melléklet VMKH Bányászati Osztály adatszolgáltatása 

 
        Földtani veszélyforrás terület övezetével érintett 

település  

 
        Bezárt mélyművelésű bányatelek 
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A Földtani veszélyforrás területei a településrendezési eszközökben a Bányafelügyelettől kapott 

adatszolgáltatás alapján kerültek lehatárolásra. E szerint az aláfejtéseket felszínmozgások által 

potenciálisan veszélyeztetett területekként ajánlatos figyelembe venni, ahol a nagyobb mozgások, 

süllyedések már lezajlottak, de nem lehet kizárni a felszínmozgások előfordulását. Ezeken a területeken 

építési tevékenységet ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján végezni. A HÉSZ tartalmazza a 

vonatkozó előírásokat. 

 

Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett települések 

FM Trt. 3/13. melléklet  

 

A településen több turisztikai célú fejlesztés van 

folyamatban, illetve előkészületben, ezekhez 

kapcsolódik a II/c, a III/h, III/j, IV/d jelű 

fejlesztések, szabadidőpark és turisztikai 

erdőterületek. 

 

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

FM Trt. 3/19. melléklet  

 

A településen naperőmű nem került kijelölésre. 
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Megállapítható, hogy az „új” településrendezési eszközök tervezett területfelhasználás 

változásai nem lépik túl a területi tervekben megengedett mértéket. A tervezett változtatások az 

érintett országos és megyei övezetek előírásaival nem ellentétesek. 

Érzékenységük okán ugyanakkor kiemelt figyelmet igényelnek az alábbi változással érintett 

területek, ahol a tervezett területhasználat függvényében a környezeti, természetvédelmi 

célkitűzések csak szigorú szabályok betartásával biztosíthatók: 

⎯ „IV/b-c” jelű változás, ökológiai hálózat magterületét és ökológiai folyosó területét 

érintő tervezett különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület a Váli-víz mentén, 

⎯ „I/f jelű” változás, tájképvédelmi területet érintő új gazdasági terület kijelölés az 

autópálya mentén. 

Bár területüket már a korábbi tervek is tartalmazták (tehát nem új fejlesztési területek), 

érzékenységük okán ugyancsak figyelmet érdemelnek az alábbi gazdasági területnek jelölt, még 

igénybe nem vett területek, melyek esetében vizsgálandó, hogy fenntartásuk szükséges-e, 

illetve a tervezett funkciók megvalósíthatók-e máshol, kedvezőbb helyen a településen: 

⎯ a Bicske határában, az autópálya É-i részén kijelölt, ökológiai folyosó területét érintő 

ipari gazdasági terület (0427/1-2 hrsz), 

⎯ a 811. sz. út Ny-i oldalán kijelölt ipari gazdasági terület (0276/2 hrsz) kiváló, illetve jó 

termőhelyi adottságú szántóterületet érintő része  

 

3.2. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK MEGJELENÉSE, ILLETVE 

FIGYELEMBEVÉTELE A TERVBEN 

A környezeti értékelés hatásvizsgálati eszközként segíti, hogy a településrendezési eszközök 

készítési folyamata közben érvényre jussanak a környezeti érdekek. 

A környezeti alapállapot és a jellemző környezetterhelések vizsgálata a hatályos előírások, 

követelmények tükrében történt.  

Az ország területén jelen időszakban elérendő környezeti célkitűzéseket a IV. 

Környezetvédelmi Program tartalmazza. 

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 (2.2.) 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.  

Az új településrendezési eszközök jelenlegi területhasználathoz képest tervezett változtatásai 

részben zavarják egymást, hiszen a gazdasági területek további térnyerése, frekventált 

elhelyezése a turisztikai funkciót - mely a település fejlesztési irányai között szintén előkelő 

helyen szerepel - gyengítheti. A mezőgazdasági területek további csökkenése pedig a 

mezőgazdasági ágazat szerepét gyengítheti, melynek erősítése szintén a településfejlesztési 

célok között szerepel. 
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3.4. A JELENLEGI KÖRNYEZETI HELYZET RELEVÁNS, A TERVVEL 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ ELEMEINEK ISMERTETÉSE 

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 „1.12. 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 „1.17. Környezetvédelem” fejezetben az egyes környezeti elemek (levegő, talaj, 

vizek) és hatótényezők (hulladékgazdálkodás, zaj-rezgés) tekintetében feltárásra került 

a település környezeti állapota,  

⎯ Az „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 fejezetben még egyszer nem 

ismételjük meg ezen fejezeteket.) 

3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, 

terhelhetőség) 

A táj terhelhetőségét alapvetően meghatározza a tájstabilitás, illetve ennek részeként az 

érzékenység. Az alábbiakban áttekintjük ezek releváns területi vonatkozásait:  

3.4.2.1. Levegő 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 

szerint Óbarok az „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi agglomerációba tartozik: 

 SO2 NO2 CO PM10 Benzol 
Talajkö-

zeli ózon 

PM10 

Arzén 

PM10 

Kadmi

um 

PM10 

Nikkel 

PM10 

Ólom 

PM10 

Benz(a)pi

rén 

Óbarok F F F F F O-I F F F F D 

D: a levegőterheltségi szint a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van 

F: a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg  

O-I: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket 

A zónabesorolás a település kedvező levegőminőségi állapotát mutatja, ahol a legtöbb vizsgált 

légszennyező anyagra vonatkoztatott légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja 

meg. A légszennyezettségi agglomeráció területén a környezeti levegőben az ülepedő por 

benz(a)pirén tartalma bizonyos helyeken és időszakokban a felső vizsgálati küszöb és a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van, azaz a kívánatosnál magasabb. 
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A magasabb légszennyezőanyag-terheltségért nagyobb arányban a közlekedés és a háztartási 

tüzelés, kisebb mértékben az ipari termelés a felelősek. Jelentősebb légszennyező forrásként a 

település közigazgatási területét átszelő M1 autópálya közlekedése emelendő ki. 

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 Óbarok területén az alábbiak: 

⎯ lakóterületek 

⎯ üdülőterületek, 

⎯ intézmények,  

⎯ rekreációs, sportolási célú területek,  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területnek —ahol szigorúbb 

határértékek tartandók be— tekintendők a Natura 2000 területek, valamint az országos 

ökológiai hálózat magterületei. 

3.4.2.2. Talaj, felszín alatti, felszíni vizek 

Az OTrT és az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv adatszolgáltatása szerint a 

település közigazgatási területének déli részén, kis területen kiváló vagy jó termőhelyi 

adottságú szántó övezetbe tartozó területek találhatók. Települési viszonylatban átlagosnál jobb 

minőségű termőföldnek a település közigazgatási területének középső-déli részén lévő 

lankásabb termőföldek minősülnek.  

Óbarok közigazgatási területének nagy része – kivéve a közigazgatási terület északi része - 

nitrátérzékeny. 

A térségben a bányászati tevékenység jelenleg nem meghatározó. Óbarok közigazgatási 

területén jelenleg két külfejtéses bányatelek található, melyek már bezártak, de nem töröltettek, 

mivel tájrendezésük folyamatban van. A Hivatal véleménye szerint ajánlatos továbbá 

figyelembe venni két már bezárt és törölt mélyművelésű szénbányát az aláfejtések külszíni 

hatásterületei miatt. Az aláfejtéseket felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett 

területekként ajánlatos figyelembe venni, ahol a nagyobb mozgások, süllyedések már 

lezajlottak, de nem lehet kizárni a felszínmozgások előfordulását. 

Óbarok közigazgatási területe felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny és 

kiemelten érzékeny területnek minősül. A közigazgatási terület egy része  - a nyílt 

karsztterületek és a vízbázis védőterületek - az OTrT szerint „vízminőség-védelmi terület 

övezetébe” tartozik. Óbarok területe a Tatabánya XIV/A vízakna Hidrogeológiai „B” 

védőidoma, Bicske Vivien ásványvízkutak hirdogeológiai „B” védőterülete, valamint az 

Óbarok 1. kút (K-8) hidrogeológiai védőidoma által érintett. A XIV/A akna vízbázisa 

veszélyeztetett, sérülékeny, az óbarki vízbázis nem minősül sérülékenynek. 

Óbarok felszíni vizekben gazdag, legjelentősebb vízfolyása a Váli-víz, további jelentős 

víztestei az állóvizek, melyekből több is található a közigazgatási területen belül. 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Óbarok nem tartozik az érzékeny 

felszíni víznek minősített vizek vízgyűjtőterületén található települések közé. 

3.4.2.3. Környezeti zajtól védendő objektumok 

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 
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tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a 

környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell. Zajtól védendő területek a településrendezési 

terv szerinti lakó-, üdülő-, 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 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 jelentős üzemi zajforrás nincs, a települést átszelő M1 autópálya forgalmából 

adódó közlekedési eredetű zajterhelés az úthoz közeli beépítéseknél okozhat határérték feletti 

zajterhelést, mely ellen zajvédő falak kerültek kialakításra. 

3.4.2.4. Természetvédelmi-, ökológiai, tájvédelmi szempontból érzékeny 

területek 

A táji, természeti értékek jelenléte alapvetően kijelöli az érzékenység jellegét és területi 

vonatkozásait. 

Óbarok közigazgatási területét az alábbi természetvédelmi lehatárolások érintik:  

⎯ Natura 2000 területek 

o Déli-Gerecse (HUDI20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

o Gerecse (HUDI10003) különleges madárvédelmi terület 

⎯ Országos Ökológiai Hálózat területei 

o magterületek: a Lófingató-hegy sziklás bércei, az Öreg-Kőszikla-tető, 

Nagyegyháza területén a Barki-határ gyep- és nádas területekkel kísért 

természetközeli területei, a Cigány-hegy területe  

o ökológiai folyosók: a Váli-víz magterületeket összekapcsoló széles, nagyrészt 

erdő és gyep, kisebb részben szántó borította területsávjai 

Óbarok külterületének jelentős része az OTRT szerinti „tájképvédelmi terület övezetébe” 

tartozik. A tájképvédelmi területek az új TRE-ben az illetékes nemzeti park igazgatóságtól, a 

DINP Igazgatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján kerültek pontosításra. E területek közé a 

Gerecse déli vonulatai, a Lófingató-hegy, Öreg-Kőszila tető, Zuppa-hegy keleti lejtői, Balog-

tető, Horvát-hegy és a közte elterülő Váli-víz és az azt kísérő változatos mezőgazdasági 

területek tartoznak. 

Tájképi szempontból kiemelkedő a Lófingató hegy egyedülálló sziklavonulata, mely hosszan 

elnyúlva magasodik a Váli-víz völgye fölé és a település több pontjáról különleges látvány tárul 

fel rá. 

3.5. A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE 

KÖRNYEZETI HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK, OKOK FELTÁRÁSA 

3.5.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételével vagy környezetterhelés 

közvetlen előidézésével járó változtatások 

A következő hatótényezők nevesíthetők a tervezett változtatások kapcsán:  

⎯ új épületek, építmények területfoglalása, 

⎯ burkolt felületek területfoglalása, 

⎯ terepalakítás, vízrendezés, 
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⎯ növekvő közműigény (fokozódó vízfelhasználás, elektromos energia felhasználás, 

szennyvíz keletkezés növekedése), 

⎯ építkezésből, létesítmények működéséből származó zaj, rezgés, levegőterhelés.  

3.5.2. Társadalmi, gazdasági folyamatokat kiváltó, ösztönöző változtatások, 

amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak 

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 

Jelen környezeti értékelésben az új településrendezési eszközök megvalósítása esetén a 

környezeti vizsgálat készítés idején hatályos településrendezési eszközök elhatározásaihoz 

képest, a környezeti értékelés 2.1. fejezetében bemutatott módosításokra vonatkozóan kerülnek 

részletesen értékelésre a várható környezetet érő hatások. 

3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés 

Ebben a fejezetben 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), a 2.1. fejezet 

KÉ-1. táblázatában ismertetett módosítások tekintetében.  

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 

 

„I/i” jelű változtatás: Óbarok belterületén tervezett kertvárosias lakóterület (Lke) tervezett védő erdő 

helyett az autópályától D-re 
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A változtatással érintett terület Óbarok belterületén, az autópályától délre eső részen, a Kis Szőlőhegy u. 

K-i oldalán található. A korábbi tervben védő erdőterületbe sorolt terület belterületi beépítetlen területként 

nyilvántartott, melyen fás növényállomány található. Tekintettel arra, hogy a terület már művelésből kivont 
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és nem szerepel az Országos Erdőállomány Adattárban, a termőföldvédelmi célkitűzésekkel nem ellentétes 

az átsorolás.   

A tervezett falusias lakóterületi hasznosítás, a terület kis mérete (cca. 0,5 ha) miatt nem jelent jelentősebb 

terhelést a környezetre. Jól illeszkedik a település szerkezetébe. 

A lakókörnyezet a közeli M1 autópálya forgalma miatt ugyan éjjeli időszakban a vonatkozó 

határértékeknél magasabb környezeti zajjal terhelt, a zajterhelés azonban nem nagyobb, mint a meglévő 

környező lakóterületek esetében, és az autópálya szélesítése kapcsán tervezett zajvédelmi létesítmények 

megvalósulása várhatóan kedvezőbb állapotot eredményez.  

A módosítással érintett területen védett vagy védelemre tervezett természeti, művi érték nem található, a 

tervezett lakóterületi használat ugyan a fás növényállomány megszűnéséhez vezet, a természeti 

rendszerekre, a biodiverzitásra várhatóan nem lesz negatív hatással.  

 

„II/l” jelű változtatás: Óbarok É-i településrészének bővítése, tervezett kertvárosias lakóterület az 

autópálya É-i oldalán 

Környezeti elemekre 
Környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira 

N
at

u
ra

 2
0

0
0

 t
er

ü
le

te
k

 

ál
la

p
o
tá

ra
 

É
ri

n
te

tt
 e

m
b
er

ek
re

 

F
ö
ld

re
 

L
ev

eg
ő
re

 

V
íz

re
 

É
lő

v
il

ág
ra

 

É
p
ít

et
t 

k
ö
rn

y
ez

et
re

 

T
áj

ra
 

T
el

ep
ü
lé

sr
e 

K
lí

m
ár

a 

T
er

m
és

ze
ti

 

re
n
d
sz

er
re

 

B
io

d
iv

er
zi

tá
sr

a 

— 0 0 0 ! 0 + 0 0 0 NÉ +/! 

A változtatással érintett terület Óbarok településrész autópályától északra eső részén található. A korábbi 

tervben is már tartalék falusias lakóterületként szereplő, közel 8 ha nagyságú terület a magasabb rendű 

tervekben települési térségbe sorolt. A művelésből való kivonása azonban még nem történt meg, a terület 

vegyesen kert, szőlő, gyümölcs, legelő, szántó művelési ágban nyilvántartott, nagy része települési 

viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföld terület. 

A kertvárosias lakóterületi hasznosítás a korábban tervezett falusias lakóterületi hasznosításhoz képest 

jelentős változást nem jelent. A beépítéssel megnő a levegő terhelése, a keletkező szennyvíz, valamint a 

hulladékok mennyisége. A vonatkozó környezeti és közmű feltételek betartása esetén a lakóterületi 

átsorolás a környezetre káros hatást azonban nem gyakorolhat. 

A lakókörnyezet a közeli M1 autópálya forgalma miatt környezeti zajjal terhelt, ezért a lakóterület 

védelmét szolgáló zajvédő fal létesítése a beépítés feltételként került meghatározásra. A 

telekalakításnál a gyorsforgalmi út zajhatását figyelembe kell venni. 

A módosítással érintett területen védett vagy védelemre tervezett természeti, művi érték nem található, a 

tervezett lakóterületi használat várhatóan az élővilágra nem lesz zavaró hatással. A terület tájképvédelmi 

övezetbe tartozik, a domborzati adottságokból adódóan jó rálátás nyílik a terület magasabban fekvő 

részeire, így kiemelt figyelmet javasolt fordítani a településképbe illő épületek kialakítására, a 

településképi rendelet előírásainak betartására.  

 

„II/f” és „II/g” jelű változtatás: Nagyegyháza volt zártkerti területeinek hétvégiházas üdülőterületből 

kertvárosias lakóterületbe sorolása 
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A változtatással érintett terület Nagyegyháza volt zártkerti területei, melyeket a korábbi 

Településszerkezeti terv hétvégiházas üdülőterületbe sorolt. Az érintett tulajdonosok részéről jelentkező 

hasznosítási szándék, valamint a területen már megjelent lakó funkció miatt az önkormányzat a terület 

kertvárosias lakóterületbe sorolását határozta el. 

Az érintett területek nagy része művelésből kivett zártkerti ingatlan, kisebb részük még kert művelési ágban 

nyilvántartott terület. A tervezett átsorolás a termőfölddel való takarékos gazdálkodással, mint 

célkitűzéssel nem ellentétes, hiszen új mezőgazdasági területek igénybevételével nem jár, az érintett 

területek már korábban is beépítésre szánt területbe tartoztak, s a magasabb rendű tervekben is már 

települési térségbe soroltak. A tervezett átsorolás a település kialakult szerkezetén jelentősen nem változtat. 

A tervezett átsorolás a beépítés intenzitásának növekedését jelenti, a jelenlegi 15 % helyett a maximális 

beépítettség 30 %-ban került meghatározásra. A terület lakóházakkal történő beépítése a környezetterhelés 

növekedését eredményezi, az időszakos üdülési használatot felváltó lakó funkcióból adódó állandó 

használat miatt. Így a megjelenő fűtés, a növekvő energiafelhasználás és vízfelhasználás miatt nő a levegő 

terhelése, a keletkező szennyvíz, valamint a hulladékok mennyisége. A vonatkozó környezeti és közmű 

feltételek betartása esetén azonban a lakóterületi átsorolás a környezetre káros hatást nem gyakorolhat.  

Kiemelt figyelmet érdemel a keletkező szennyvizek környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő 

kezelése, hiszen a területen már meglévő zárt szennyvíztárolók sok esetben elavultak.  

A változtatással érintett terület jelentős zöldfelülettel, fásszárú növényzettel rendelkezik a korábbi kiskertes 

használat miatt. Az intenzívebb beépítés következtében várhatóan a növényzet egy része áldozatul esik, 

azonban a terület zöldfelületi jellegének megtartása a kedvező mikroklíma megőrzése, a településkép 

védelme, a kondicionáló felületek védelme miatt fontos. Ennek érdekében az építési övezetre vonatkozó 

minimális zöldfelületi arány nem változott. Kedvező adottság, hogy a kellemes vidéki lakókörnyezet 

megteremtése a meglévő növényzet védelmével könnyen biztosítható, egy lakóterület céljára újonnan 

bevont szabad területtel szemben. 

A módosítással érintett területen védett vagy védelemre tervezett természeti, művi érték nem található, a 

lakó funkcióból adódó állandó használat az élővilágra lehet kis mértékű zavaró hatással. A terület 

tájképvédelmi övezetbe tartozik, a domborzati adottságokból adódóan a település több pontjáról jó rálátás 

nyílik a terület egyes részeire, így kiemelt figyelmet javasolt fordítani a településképbe illő épületek 

kialakítására, a településképi rendelet előírásainak betartására. 

 

„I/d” jelű változtatás: tervezett üdülőházas üdülőterület Nagyegyháza térségében 
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A változtatással érintett terület Nagyegyháza belterületének keleti részén található, a Váli-víz mentén. A 

cca. 2,2 ha nagyságú, védelmi erdőterületből átsorolásra kerülő terület újonnan kijelölésre kerülő beépítésre 

szánt területként kapcsolódik majd meglévő üdülő, valamint beépítésre szánt rekreációs területhez. 

A terület művelésből kivett, így az átsorolás földvédelmi érdekeket nem sért. Beépítés a területen nem 

található, a területet a vizes élőhelyekre jellemző jól beállt fás növényállomány (nyárak, füzek) borítja, 

mely a terület mélyebb fekvéséről, jó vízellátottságáról árulkodik. A terület beépítése során némi 

vízrendezéssel, feltöltéssel feltehetően számolni kell, mely negatív változást okozhat a vizek 

állapotában. A HÉSZ-ben meghatározásra került legkisebb kialakítható telekméret indokolatlanul kicsi, a 

meglévő zöldfelülettel való gazdálkodás és a vízrajzi adottságok jobb figyelembe vétele a telkek egyben 
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kezelését kívánná meg, javasolt ezért az építési övezeti paraméterek átgondolása, esetleg a területnek 

más, pl. különleges rekreációs területként történő szabályozása. 

A tervezett üdülőterület létesítményeinek megvalósulása a levegő és a víz, valamint a keletkező 

hulladékok, szennyvíz mennyisége tekintetében többletterhelést jelent, ugyanakkor jelentős környezeti 

terhelést, a környezetre káros hatást a vonatkozó jogszabályokban és HÉSZ-ben foglalt környezeti és 

közmű feltételek betartása esetén várhatóan nem gyakorol majd. 

Új környezeti konfliktus forrása lehet viszont, hogy a tervezett változtatással egymástól eltérő, egymást 

zavaró területhasználatok kerülnek közel egymáshoz, hiszen a tervezett üdülőterülettel szemben, a 

Gesztenye sor túloldalán gazdasági terület található. 

A vizsgált terület védett természeti területként, a Natura 2000 hálózat, valamint az országos ökológiai 

hálózat részeként nem nyilvántartott, ugyanakkor Óbarok vízfolyás és tavak alkotta vízrendszerében és a 

vizeket kísérő zöldfelületi rendszer hálózatában fontos szerepet tölt be, ezért a beépítés jellegétől, 

intenzitásától függően az élővilágra, ökológiai rendszerekre negatív hatást gyakorolhat. 

A tervezett üdülőterület Nagyegyháza fő útvonala, a Gesztenye sor mellett található, így a területen 

kialakításra kerülő létesítmények hatással lesznek a településkép alakulására, kiemelt figyelmet javasolt 

fordítani tehát az épületek formálására, valamint a tájba illő környezetrendezés megvalósítására, a 

zöldfelületi elemek, fás növényzet minél nagyobb arányú megtartására. 

A település számára a turisztikai célú hasznosítás várhatóan új bevételi forrás jelent, ugyanakkor a település 

közössége számára a zöldfelületi elem kihasználatlan marad.  

 

„II/h” jelű változtatás: hétvégiházas üdülőterületek üdülőházas üdülőterületbe sorolása a Váli-víz 

mentén Nagyegyháza térségében 
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A változtatással érintett terület Nagyegyháza belterületének keleti részén található, a Váli-víz mentén. A 

közel 12 ha nagyságú, hétvégiházas üdülőterületből átsorolásra kerülő terület beépítési intenzitása 

várhatóan nem változik jelentős mértékben a jelenleg megengedetthez képest. A változó üdülői körből 

eredő környezethasználat sem eredményez várhatóan nagyobb terhelést, mint ami a hétvégiházas 

üdülőterületen jelentkezett volna. 

Kedvező változás, hogy a területen található vízfelület kiszabályozásra kerül, az egyik övezetben a 

kialakítható legkisebb telekméret a korábbi 1000 m2-ről 4000 m2-re változik. Az üdülőterület jellege és 

az érintett terület zöldfelületi jellegének megtartása, a telek elaprózódásának megakadályozása a másik 

övezetben is a kialakítható minimális telekméret növelését kívánná meg. Javasolt ennek átgondolása. 

A tervezett üdülőterület Nagyegyháza fő útvonala, a Gesztenye sor mellett található, így a területen 

kialakításra kerülő létesítmények hatással lesznek a településkép alakulására, kiemelt figyelmet javasolt 

fordítani tehát az épületek formálására, valamint a tájba illő környezetrendezés megvalósítására, a 

zöldfelületi elemek, fás növényzet minél nagyobb arányú megtartására. 
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„II/e” jelű változtatás: tervezett kereskedelmi funkciójú beépítésre szánt különleges terület (K-Ker) 

Nagyegyháza déli részén, a 8101 j. út É-i oldalán 
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A változással érintett terület Nagyegyháza DNy-i részén a 8101. j. út és Nagyegyháza egykori kertes 

területe között terül el, melyet a hatályos településszerkezeti terv távlati üdülőterületnek jelölt, igazodva a 

kertes területek üdülőterületbe sorolásához. A volt kertes területek besorolása lakóterületre változik, így a 

tartalék üdülőterület fenntartása sem szükséges, az önkormányzat a terület különleges kereskedelmi terület 

felhasználását tervezi.  

Az érintett terület művelésből kivett, még beépítetlen terület, mely a magasabb rendű tervek szerint 

települési térségbe tartozik. A területen jelentős környezetterheléssel járó létesítmény megjelenése nem 

várható, így a területhasználat-változás a környezetre nézve jelentősebb többletterhelést nem jelent, az 

elhelyezésre kerülő gazdasági létesítmények a vonatkozó környezeti és közmű feltételek betartása esetén 

a környezetre káros hatást nem gyakorolhatnak. 

A változtatással érintett terület jelenleg még szántó műveléssel hasznosított, ahol védett vagy védelemre 

tervezett táji, természeti érték, művi érték nem található, így a tervezett módosítás az élővilágra, ökológiai 

rendszerekre nincs negatív hatással. A terület déli határán, a 8101. j. út mentén húzódó fás növényzet 

környezetvédelmi és tájképvédelmi szereppel bír, ezért minél nagyobb része megőrzendő.  

 

„II/j” jelű változtatás: tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület az autópálya pihenő és 

Óbarok településrész között, a település korábbi tartalék lakóterületén 
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A módosítás közel 16,5 ha nagyságú területet érint. A terület már a hatályos településszerkezeti tervben is 

tervezett belterületként szerepel, az akkori elképzeléseknek megfelelően lakóterület céljára kijelölve. E 

terület a magasabb rendű tervekben, mint települési térség szerepel.  

A terület nagy része szántó művelési ágban nyilvántartott és hasznosított terület, csak az északi részén van 

egy állattartó központ. A művelt területek települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű, szántó 4 

minőségi osztályba tartoznak. A település elképzeléseinek megfelelően e területsávban kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület kerülne kialakításra. 

A terület gazdasági hasznosításából adódó környezetterhelés az elhelyezésre kerülő funkciók és 

kialakításra kerülő létesítmények függvénye. Jelentős környezetterheléssel járó létesítmény a terület 

besorolása révén nem kaphat helyet, így elsősorban a kereskedelmi, szolgáltató, logisztikai funkcióhoz 

kapcsolódó forgalomból származó környezetterhelés megjelenésével lehet számolni. A terület feltárása 

Óbarok település belterületét érintően történne, mely többletterhelést jelent a lakóterületekre, a 

tervezett gazdasági terület, így új környezeti, területhasználati konfliktus forrásává válik. A terület 

elhelyezkedése (a belterülettől ÉNy-ra található) következtében az uralkodó szélirány miatt közvetett 
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módon számolni lehet továbbá a lakóterületek környezetterhelésének növekedésével. Megnő továbbá a 

területen az energia- és vízfelhasználás, valamint a keletkező szennyvíz és hulladék mennyisége. 

A település idegenforgalmi-rekreációs vonzerejét, így a település egyik fő fejlesztési irányvonalaként 

meghatározott gazdasági ágazatát ilyen nagy arányú, frekventált helyen kialakításra kerülő gazdasági 

területfejlesztés csorbíthatja.  

A tájhasználati konfliktusok elkerülése, illetve mérséklése, a tájba illesztés elősegítése és a településkép 

védelme tájba illő környezetrendezéssel, zöldfelületek kialakításával segíthető elő. 

A változással érintett területen védett vagy védelemre érdemes természeti, művi érték nem található.   

 

„I/e-f jelű változtatások: tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület az autópálya pihenő és 

Óbarok településrész között, az autópálya D-i oldalán 
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A módosítás cca. 15,5 ha nagyságú területet érint. A terület a hatályos tervekben mezőgazdasági terület 

területfelhasználásba sorolt, melynek egy részén, cca. 5,5 ha területen azonban már kamionparkoló és 

pihenő (I/e jelű változás) üzemel. Ez utóbbi terület (hrsz.: 0336/12) kivételével, mely már művelésből 

kivont, a terület nagyobbik része (I/f jelű változás) mezőgazdasági művelés alatt áll, szántó műveléssel, 

déli része települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföld. A település elképzeléseinek 

megfelelően e területen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kerülne kialakításra. 

A terület közel egésze tájképvédelmi terület övezetbe sorolt. Az autópályáról, mint nézőpontról kedvező 

tájképi látvány tárul fel déli irányba, mely a tervezett beépítés révén jelentősen módosulna.  

A település idegenforgalmi-rekreációs vonzerejét, így a település egyik fő fejlesztési irányvonalaként 

meghatározott gazdasági ágazatát ilyen nagy arányú, frekventált helyen kialakításra kerülő gazdasági 

területfejlesztés csorbíthatja, a módosítással érintett terület északi részén található, régmúltra visszatekintő 

hotel környezetminőségét is negatívan befolyásolhatja. 

A tájhasználati konfliktusok elkerülése, illetve mérséklése, a tájba illesztés elősegítése és a településkép 

védelme tájba illő környezetrendezéssel, zöldfelületek kialakításával segíthető elő. 

A terület gazdasági hasznosításából adódó környezetterhelés az elhelyezésre kerülő funkciók és 

kialakításra kerülő létesítmények függvénye. Jelentős környezetterheléssel járó létesítmény a terület 

besorolása révén nem kaphat helyet, így elsősorban a kereskedelmi, szolgáltató, logisztikai funkcióhoz 

kapcsolódó forgalomból származó környezetterhelés megjelenésével lehet számolni. A terület az autópálya 

pihenő felől nem feltárható, csak az Óbaroktól K-re és Ny-ra elhelyezkedő autópálya csomópontokból, így 

a terület megközelítése Óbarok település belterületét és Nagyegyháza belterületének egy részét 

érintően történne, mely többletterhelést jelent a lakóterületekre, a tervezett gazdasági terület, így új 

környezeti, területhasználati konfliktus forrásává válik. A terület elhelyezkedése (a belterülettől ÉNy-

ra található) következtében az uralkodó szélirány miatt közvetett módon számolni lehet a lakóterületek 

környezetterhelésének növekedésével. Megnő továbbá a területen az energia- és vízfelhasználás, valamint 

a keletkező szennyvíz és hulladék mennyisége. 

A változással érintett területen védett vagy védelemre érdemes természeti, művi érték nem található. A 

terület É-i határát képező erdőterületek Natura 2000 területként nyilvántartottak, melyek felé 

pufferterületként szolgáló védő erdő sáv került kijelölésre.   
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„II/k” jelű változtatás: Tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület az óbarki sportterület egy 

részének igénybevételével 
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A változással érintett terület Óbarok településrész belterületének DNy-i részén található, az óbarki 

focipályától délre. Korábban a sportterülettel egy telket alkotott, mely időközben megosztásra került, így 

már külön telket képez. Kivett, beépítetlen területként nyilvántartott, hasznosítás alatt nem áll, területét 

cserjés-fás növényzet borítja. 

A módosítással érintett terület tervezett használata kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a jelenlegi 

beépítésre szánt különleges sportterület besorolás helyett. A terület környezetében, attól délre már meglévő 

gazdasági hasznosítású területek vannak, északra pedig további nagykiterjedésű gazdasági terület 

kialakítása tervezett.   

A terület fentiek értelmében bár illeszkedik a település szerkezetébe, feltárása a belterület felől lehetséges, 

így kapcsolódó forgalma a lakóterületek terhelésével jár majd. 

A terület gazdasági hasznosítása a környezetterhelés növekedését eredményezi, a tervezett beépítés és az 

ebből adódó növekvő energiafelhasználás és vízfelhasználás, megjelenő forgalom miatt nő a levegő 

terhelése, a zajterhelés, valamint a keletkező szennyvíz és hulladékok mennyisége. A területen jelentős 

környezetterheléssel járó létesítmény megjelenése nem megengedett, így az elhelyezésre kerülő gazdasági 

létesítmény a vonatkozó környezeti és közmű feltételek betartása esetén a környezetre káros hatást nem 

gyakorolhat. Ugyanakkor az átsorolás a zöld infrastruktúrahálózat részét képező, 

növényborítottsága miatt kondicionáló értékkel bíró terület elvesztésével jár, így a hatás 

kedvezőtlenebb.  

Értékes táji, természeti, művi érték a változással érintett területen nem található, a tervezett módosítás így 

természetvédelmi, örökségvédelmi érdekeket nem sért.  

 

„III/j” és „II/i” jelű változtatás: Az autópálya É-i oldalán, a Lófingató-hegy előterében tervezett 

különleges beépítésre nem szánt szabadidőközpont terület (Kb-Sz) és hozzá kapcsolódó kereskedelmi, 

szolgáltató terület (Gksz) 
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A változtatással érintett terület Nagyegyháza és Óbarok között, az autópálya É-i oldalán található. A cca. 

60 ha nagyságú terület a korábbi Településszerkezeti Tervben ipari gazdasági terület besorolású volt, 

igénybevételére azonban még nem került sor. A terület jelenleg még szántó művelés alatt áll, a Váli-víz 

felé eső fele települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföld (4 minőségi osztályú 

szántóterület), a Ny-i fele 5 és 6 minőségi osztályú szántó. 

A területnek csak kis része marad beépítésre szánt területben (Gksz), a nagyobbik része az új TRE-ben 

különleges beépítésre nem szánt szabadidőpark besorolást kapott, ahol idegenforgalmi, turisztikai 
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funkciók, a lovas turizmus létesítményei kaphatnak helyet. A terület közé ékelődő erdőfoltok pedig 

erdőterületbe kerülnek besorolásra. A termőföldvédelmi szempontok érvényesítése érdekében javasolt 

a tervezett beruházás helyigényének függvényében a területkijelölés átgondolása, a jó minőségű 

termőföldterületek mezőgazdasági területbe sorolása. 

A tervezett területhasználat az iparterületi használathoz képest kisebb környezetterhelést jelent, sőt a 

tervezett szabadidős funkcióhoz kapcsolódó zöldfelületi fejlesztéssel a terület kondicionáló értéke 

várhatóan nő.   

A vonatkozó jogszabályokban és a HÉSZ-ben foglalt környezeti és közmű feltételek betartása esetén a 

környezeti elemekre negatív hatást a tervezett használat várhatóan nem gyakorol majd. 

A terület tájképileg kitett helyen található, egyfelől az autópályáról, a 8101 j. útról, valamint egyes 

turistautakról is jó rálátás nyílik a területre, másfelől a terület a Lófingató hegy előterében található, 

melynek sziklasora több nézőpontból is látható, így annak látványát is befolyásolja. A tervezett változás 

(iparterületből történő átsorolás) így tájképvédelmi szempontból mindenképpen kedvező, a 

kedvezőtlen vizuális hatás elkerülése miatt azonban így is kiemelt figyelmet kell fordítani a 

kialakításra kerülő épületek helyének megválasztására, az épületformálásra és a tájba illő 

környezetrendezés megvalósítására.  

A vizsgált terület védett természeti területet, az ökológiai hálózat területét nem érinti, így az élővilágra, 

ökológiai rendszerekre negatív hatást a változtatás nem gyakorol. Ellenkezőleg a beépítésre nem szánt 

szabadidős funkciójú különleges terület zöldfelület-fejlesztésével jelentős kondicionáló, ökológiai felület 

nyerhető, ami az élővilágra, a klímára, sőt a biodiverzitásra is várhatóan pozitívan hat. Ez utóbbi 

tekintetében fontos kiemelni, hogy a zöldfelület fejlesztés során a táj jellegébe illő, a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő növények alkalmazandók, szigorúan kerülendők az idegenhonos, 

agresszívan terjedő növények.   

 

„IV/b-c” jelű változtatások: Tervezett különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-Rek) a 

Váli-víz mentén az üdülőterületekhez kapcsolódóan Nagyegyháza térségében 
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A változtatással érintett terület Nagyegyháza belterületének DK-i szomszédságában, a Váli-víz mentén 

található, üdülőházas üdülőterülethez kapcsolódóan. 

A terület jelenleg legelő művelési ágban nyilvántartott gyepfelület, mely települési viszonylatban 

átlagosnál jobb minőségű, legelő 3 minőségi osztályú. A terület művelésből való kivonása és más célú 

hasznosítása a termőföldvédelmi célokkal ellentétes, ezért a rekreációs használat megvalósítása a 

gyepfelület megtartásával javasolt, csak az elhelyezésre kerülő építmények helyén javasolt a terület 

művelésből való kivonása. 

A gyepfelület fenntartását a terület természetvédelmi helyzete, besorolása is indokolja. A terület Nyi-i része 

Natura 2000 természetmegőrzési területként, valamint az ökológiai hálózat magterületeként is 

nyilvánatartott, vagyis olyan természetközeli élőhely, amely az adott területre jellemző természetes 

élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képes, és védett vagy közösségi 

jelentőségű fajnak/fajoknak ad otthont. A terület K-i része is az ökológiai hálózat része, ökológiai 

folyosóként nyilvántartott, mely az ökológiai hálózat magterületei közötti biológiai kapcsolat biztosítására 

hivatott. Bármilyen használat így csak a természetvédelmi célokkal összehangoltan, a 

természetvédelmi hatósággal együttműködve valósítható meg, a védett értékek megőrzésének 

biztosításával. Ezt a célt szolgálják a HÉSZ-be beépítésre került előírások. A területen meg kell vizsgálni, 
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hogy a rekreációs, esetleges vadasparki létesítmények elhelyezése mely területen okoz legkevesebb 

terhelést a természeti értékekre vonatkozóan és azokat ott kell megvalósítani. 

A terület természetvédelmi értéke miatt fokozottan érzékeny a terhelésekre, ezért természetvédelmi 

szempontból nem kedvező annak intenzív igénybevétele. A környezetre gyakorolt hatás mértéke 

nagyban függ a területhasználat intenzitásától.   

 

„III/h és IV/d” jelű változtatás: Tervezett közjóléti erdőterületek (Ek) 
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III/h +(0) +(0) +(0) +(0) +(0) +(0) + +(0) +(0) +(0) +(0) + 

IV/d 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 NÉ + 

A módosítások Óbarok és Nagyegyháza között, a 8101. j. út mentén, az autópálya óbarki pihenője 

közelében helyezkednek el. A területek területfelhasználásának megváltoztatása a turisztikai potenciál 

növelésének lehetőségeit biztosítja a településen. Tervezett funkciójuk közjóléti erdő, melyben kalandpark 

kialakítására is lehetőség nyílik. A III/h terület átsorolása a természetvédelmi érdekek érvényesítését is 

szolgálja, amennyiben a jelenleg ipari gazdasági terület besorolásban lévő, korábban fegyver-, majd 

gyógyszerraktárként szolgáló értékes erdősült, Natura 2000 hálózat és Ökológiai hálózat megterületének 

részét képező terület erdő besorolásba kerül. Fontos azonban a közjóléti fejlesztés, valamint az 

erdőgazdálkodás során a védendő értékek hosszútávú fennmaradását biztosító használati módot kialakítani, 

ezen értékek védelmét előtérbe helyezni. 

A közjóléti funkciók megvalósulása esetén a környezetre jelenleginél nagyobb terhelést az intenzívebb 

emberi jelenlét és a hozzá kapcsolódó megnövekedett gépjármű forgalom jelent majd. A gépjármű 

forgalomhoz kapcsolódik a parkolási szükséglet, amit javasolt a IV/d területen megvalósítani, amely 

természetvédelemmel nem érintett. Ugyanakkor biztosítani kell a két terület közötti biztonságos gyalogos 

kapcsolatot a 8101. j. úton keresztül. A megnövekedett emberi jelenlét környezeti hatásainak csökkentése 

érdekében köztisztasági létesítmények megvalósítása is szükséges, különösen a fogadóterületen. Itt 

illemhelyek kialakítása javasolt az erdőterületek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a teljes 

területen hulladékgyűjtők kihelyezése és azok rendszeres ürítése szükséges. A III/h területen meg kell 

vizsgálni, hogy a közjóléti létesítmények elhelyezése mely területen okoz legkevesebb terhelést a 

természeti értékekre vonatkozóan és azokat ott kell megvalósítani. 

Összességében elmondható, hogy a tervezett felhasználás környezeti szempontból a III/h területen a 

hatályos besoroláshoz képest jóval kedvezőbb állapotokat eredményezhet, a jelenlegi állapothoz 

(értékelését lásd a zárójelben) mérten pedig a változás megfelelő odafigyelés mellett közel semleges. 
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„I/b, c” és „I/g, h” jelű változtatások: Beépítésre szánt területbe átsorolásra kerülő zöldterületek 

Nagyegyháza és Óbarok területén 

Környezeti elemekre 
Környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira 

N
at

u
ra

 2
0

0
0

 t
er

ü
le

te
k

 

ál
la

p
o
tá

ra
 

É
ri

n
te

tt
 e

m
b
er

ek
re

 

F
ö

ld
re

 

L
ev

eg
ő
re

 

V
íz

re
 

É
lő

v
il

ág
ra

 

É
p

ít
et

t 

k
ö

rn
y

ez
et

re
 

T
áj

ra
 

T
el

ep
ü
lé

sr
e 

K
lí

m
ár

a 

T
er

m
és

ze
ti

 

re
n

d
sz

er
re

 

B
io

d
iv

er
zi

tá
sr

a 

0 0 0/! 0 0 0 0 -/0 0 0 NÉ + 

A település belterületi részein több helyen található olyan zöldterület besorolású terület, mely az elmúlt 

évek során nem került köztulajdonba, és nincs rá törekvés, hogy zöldterületi használata megvalósuljon. Az 

önkormányzat a zöldterületi szolgáltatást más telken valósítja meg, illetve tervezi megvalósítani. A 

területek jelenlegi használata magán jellegű, lakóterületi besorolást kapnak. Az érintett telkek meglévő 

belterületbe ékelődnek, így betelepülésük különösebb hatást nem gyakorol a környezetre. A területek 

közműhálózati csatlakozása megoldott, a hulladékszállítási rendszerbe bekapcsolhatók. 

 

3.6.2. 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 

Óbarok területén legnagyobb környezeti konfliktusként az M1-es autópálya zajterhelése 

jelentkezik, mely mindkét belterületi részt érinti. Az autópálya a közeljövőben szélesítésre 

kerül, és ennek részeként újabb zajvédelmi létesítmények telepítésére kerül sor. Tekintettel 

azonban arra, hogy a zajvédő falak helyének megválasztása és méretezése a meglévő 

beépítések, területfelhasználási besorolások figyelembevételével történt, az újonnan kijelölésre 

kerülő lakóterületek esetében, amennyiben azok a zajvédő létesítmények hatókörén kívül 

esnek, a továbbiakban is magas zajterheléssel kell számolni, ami további intézkedést von maga 

után. Ez a probléma érinti az Óbarok belterületének északkeleti részén újonnan kijelölt, 

korábban csak tartalék területként szereplő lakóterületeket is. 

Jelentős új környezeti konfliktusként jelenik meg az Óbarok belterületétől Ny-ra, az 

autópályától D-re tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. A várhatóan logisztikai 

épületeknek helyet adó terület megközelítése a belterület érintésével történne, így annak 

forgalma a település lakóterületeinek terhelését/zavarását eredményezi majd. 

Vízvédelmi problémák veszélyét hordozza magában a Nagyegyháza keleti részén tervezett 

üdülőházas üdülőterületek kialakítása, tervezett intenzitása. 

Ugyanezen a településrészen tervezett rekreációs terület ökológiai hálózat mag- és folyosó 

területeit érinti, mely természetvédelmi szempontból kockázatos.  

⎯ Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 

feltételeinek gyengítése vagy korlátozása: NEM VÁRHATÓ 

A területfelhasználási rendszer a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód 

lehetőségeit, feltételeit nem gyengíti. 
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⎯ 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. 

Az optimális területfelhasználás tekintetében kifogásolható a nagyarányú új gazdasági terület 

kijelölés a meglévő, be nem települt gazdasági területek mellett. Kedvező azonban, hogy egyes 

be nem települt, vagy már használaton kívüli gazdasági területek a természeti és környezeti 

adottságok védelmét jobban szolgáló területfelhasználásba kerültek besorolásra (pl. 

autópályától É-ra, Óbarok és Nagyegyháza között korábban kijelölt területek). 

Mivel alapvetően kevés a betelepült gazdasági terület, érdemes lenne a továbbiak elhelyezését, 

illetve a gazdasági területek rendszerét környezeti, természeti, tájképi szempontok 

figyelembevételével újragondolni, nem ragaszkodva a meglévő kijelölésekhez, tekintettel arra, 

hogy a település fejlesztési koncepciójában a környezeti, természeti értékeinek megőrzését, az 

erre alapozott turisztikai potenciál növelését, a mezőgazdasági vállalkozások előnyben 

részesítését célul tűzte ki. 

⎯ Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 

gyengítése, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodnak: NEM 

VÁRHATÓ/RÉSZBEN VÁRHATÓ 

A tervezett területfelhasználási rendszer alapvetően 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. Megfontolandó azonban a gazdasági területek további térnyerésének 

mérséklése. A gazdasági területek kijelölése jellemzően mezőgazdasági területek rovására 

történik, szűkítve ezzel a gazdálkodásra alkalmas területeket, s gyengítve a gazdálkodási 

hagyományokat, a turisztikai vonzerőt jelentő rurális táj jellegének megtartását. Ily módon 

elsősorban a Nagyegyházától É-ra található, állattartásra alkalmas gyepterületek, valamint az 

Óbarok és Nagyegyháza közötti mezőgazdasági hasznosítású területek más célú hasznosítása 

kifogásolható. 

⎯ A természeti erőforrások megújulásának korlátozása: NEM/RÉSZBEN 

VÁRHATÓ 

A természeti erőforrások megújulása tekintetében kedvezőtlen hatás a települési viszonylatban 

átlagosnál jobb minőségű termőföldek végleges más célú hasznosítása a fejlesztési területeken. 

Egyesek ezek közül az adatszolgáltatások szerint kiváló és jó termőhelyi adottságú 

szántóterülettel is érintettek, habár mivel mezőgazdasági művelésük ellenére régóta gazdasági 

besorolásúak, a magasabbrendű tervek már települési térségként jelölik (811. j. út menti, Felcsút 

felé eső terület). 

Az országos szintű jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása esetén a tervezett 

változtatások a vízkészletek állapotára nincsenek negatív hatással. A szennyvízkezelés azonban 

a csatornahálózat kiépítéséig kiemelt figyelmet érdemel. 

⎯ A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi 

természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítása: NEM 

VÁRHATÓ/ TELJESSÉGGEL NEM MEGÍTÉLHETŐ 

A tervezett változtatások hatására nem várható a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más 

területen való hasznosítása. A nagykiterjedésű, hasznosításra váró gazdasági területeken 

folytatott tevékenységek pontos ismeretének hiányában ugyanakkor a nem helyi természeti 

erőforrások használata nem zárható ki, illetve teljes pontossággal nem előjelezhető. 
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3.7. A KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERV ÉRTÉKELÉSE, A 

KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ELFOGADHATÓ VÁLTOZÁSOK 

MEGHATÁROZÁSA 

A TRE módosításainak jelentősebb elemei az új gazdasági területek, melyek a rendelkezésre 

álló, még igénybe nem vett területeket figyelembe véve nagy arányban kerültek kijelölésre. 

Jelentősebb változás emellett a zártkerti területek lakóterületbe történő átsorolása, valamint az 

üdülőházas üdülőterületek területének és intenzitásának növekedése, hétvégi házas 

üdülőterületből üdülőházas üdülőterületbe sorolása. Jelentősebb lakóterület bővítés Óbaroktól 

ÉK-re, az autópálya É-i oldalán került kijelölésre. Jelentősebb beépítésre nem szánt 

területfejlesztés a Nagyegyháza DK-i részén tervezett különleges rekreációs terület, valamint 

az Óbarok és Nagyegyháza közötti területen tervezett különleges szabadidőközpont terület és 

közjóléti erdő fejlesztés. Az egyéb módosítások többsége a tényleges használat, ingatlan-

nyilvántartás szerinti besorolást, valamint a magasabbrendű jogszabályokkal, tervekkel való 

összhang megteremtését célozza.  

A tervezett módosítások esetében a területek besorolását és szabályozását, beépítési 

határértékeit illetően fogalmazódtak meg változatok, melyek részben a környezeti értékelés 

hatására formálódtak. A terv a környezeti szempontból kedvezőbb változatok irányába mozdult 

el. 

Az előző fejezetekben feltárt közvetlen, valamint közvetett hatások alapján megállapítható, 

hogy a tervezett területhasználatok és övezeti besorolások alapján a terv megvalósulása 

esetében nem várható a környezeti elemek, rendszerek károsodása. A tervben foglalt 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. 

A terv feltárta a terület használatát korlátozó, védelmi lehatárolással érintett területeket. A 

tervezett változtatásokkal érintett területek a környezeti elemek, rendszerek szempontjából 

jellemzően nem tartoznak a kiemelten érzékeny, védendő területek közé. Környezeti 

érzékenysége, természetvédelmi érintettsége szempontjából a Nagyegyházán tervezett 

rekreációs terület érdemel figyelmet. A tervezett változtatás az ökológiai kapcsolatok 

fennmaradását nem veszélyezteti. Ugyanakkor további vizsgálatokat igényel annak 

meghatározása, hogy a rekreációs, esetleges vadasparki létesítmények elhelyezése mely 

területen okoz legkevesebb terhelést a természeti értékekre vonatkozóan. 

A még be nem épült, rendelkezésre álló nagykiterjedésű lakó- és gazdasági terület fejlesztési 

területek miatt részben kifogásolható a további lakó- és gazdasági terület-bővítési területek 

kijelölése, mely ellentétes a termőfölddel való takarékos gazdálkodás elveivel. Javasolt 

különösen a gazdasági területek rendszerének környezeti, természeti, tájképi szempontok 

figyelembevételével történő újragondolása, nem ragaszkodva a meglévő kijelölésekhez. 

A gazdasági területek változásának területi kimutatását a Környezeti értékelés 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

Fontos hangsúlyozni, hogy egyes módosítások esetében (pl. a tervezett gazdasági területek, 

üdülőházas üdülőterületek és rekreációs területek esetében) a területhasználat jellege pontos 

ismeretének hiányában a várható környezeti hatások nehezen megítélhetők, mert ehhez a 

beruházások pontos paramétereinek ismerete lenne szükséges — ez pedig csak későbbi 

tervfázisokban lehetséges. 
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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 csökkentését célozzák, 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 

figyelembevétele esetén a terv megvalósulása a környezetminőség jelentős romlásához, a 

környezeti elemek jelentős károsodásához nem vezethet.  

A környezeti értékelés megelőző fejezeteiben feltárt környezeti konfliktusok kiküszöbölése, a 

negatív környezeti hatások elkerülése érdekében megfontolásra javasoljuk a gazdasági 

területfejlesztésre kijelölt területek csökkentését. Javasolt továbbá a nagyarányú fejlesztési 

területek ütemezett igénybevétele.  

A Váli-víz és a vízfolyás által táplált állóvizek alkotta vízrendszer védelme, a táj karakterének 

megőrzése érdekében javasolt a vizek mellett Nagyegyházán kijelölt üdülőházas üdülőterület 

építési paramétereinek átgondolása a kialakítható teleknagyság vonatkozásában, hiszen a 

terület zöldfelületi jellegének, karakterének megtartása a telkek elaprózódásának 

megakadályozásával biztosítható.  

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,  

⎯ a zöldfelületek szakszerű - a tájképi, ökológiai szempontokat is figyelembe vevő – 

kialakításának megkövetelése, 

⎯ a településképvédelmi rendeletben meghatározásra került 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.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület 

természetvédelmi célokkal összehangolt használatára. Meg kell vizsgálni, hogy a rekreációs, 
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esetleges vadasparki létesítmények elhelyezése mely területen okoz legkevesebb terhelést a 

természeti értékekre nézve és azokat ott kell megvalósítani. 

Óbarok ÉK-i részén, az autópálya É-i oldalán tervezett lakóterületet az autópálya forgalmából 

adódó jelentős közlekedési zajszint érinti. A lakóterületek védelme érdekében az autópálya 

bővítés kapcsán létesítendő zajvédő falakat a változó területfelhasználás függvényében az 

érintett térségben újra kell méretezni, további szakaszon történő kiépítéséről gondoskodni kell. 

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. 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 az alátámasztó munkarészben kiszámításra került a BAÉ. Az érték a 

változtatások során nem csökkent. 

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen környezeti értékelés Óbarok „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 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 Óbarok 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 gyakorolhatnak, ily módon a tervezett módosítások közül 

részletesen vizsgálta 



ÓBAROK KÖZSÉG TFK ÉS TRE                                    KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

48 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 

⎯ Óbarok É-i településrészének bővítése, tervezett kertvárosias lakóterületbe sorolás az 

autópálya É-i oldalán, 

⎯ Nagyegyháza volt zártkerti területeinek hétvégiházas üdülőterületből kertvárosias 

lakóterületbe sorolása, 

⎯ tervezett üdülőházas üdülőterület kijelölése Nagyegyháza térségében, a Gesztenyesor 

D-i oldalán, 

⎯ hétvégiházas üdülőterületek üdülőházas üdülőterületbe sorolása a Váli-víz mentén 

Nagyegyháza térségében, 

⎯ tervezett kereskedelmi funkciójú beépítésre szánt különleges terület Nagyegyháza déli 

részén, a 8101 j. út É-i oldalán, 

⎯ tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület az autópálya pihenő és Óbarok 

településrész között, a település korábbi tartalék lakóterületén, 

⎯ tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület az autópálya pihenő és Óbarok 

településrész között, az autópálya D-i oldalán, 

⎯ tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület az óbarki sportterület egy részének 

igénybevételével, 

⎯ az autópálya É-i oldalán, a Lófingató-hegy előterében tervezett különleges beépítésre 

nem szánt szabadidőközpont terület és hozzá kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató 

terület,  

⎯ tervezett különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület a Váli-víz mentén az 

üdülőterületekhez kapcsolódóan Nagyegyháza térségében, 

⎯ tervezett közjóléti erdőterületek, 

⎯ beépítésre szánt területbe átsorolásra kerülő zöldterületek Nagyegyháza és Óbarok 

területén 

környezetre gyakorolt hatásait. 

A környezeti vizsgálat során tett szakági tervezői javaslatra számos olyan tervi elem, módosítás 

került a tervbe, amely a környezetre gyakorolt negatív hatások kiküszöbölését, mérséklését 

hivatott elősegíteni. Ezek közül az alábbiak emelendők ki:  

⎯ egyes területfelhasználások környezeti szempontból kedvezőbb területfelhasználásba 

történő besorolása (pl. Nagyegyháza ÉNy-i részén egyes gazdasági területek beépítésre 

szánt különleges szabadidő, idegenforgalmi területbe sorolása, közhasználatú 

zöldfelületként használt területek zöldterületbe sorolása, az Óbarok és Nagyegyháza 

közötti, autópályától É-ra lévő terület besorolásának módosítása), 

⎯ egyes építési övezetek beépítési határértékeinek módosítása annak érdekében, hogy 

kevésbé intenzív beépítések alakuljanak ki, 

⎯ a környezetterhelés (környezeti zaj, levegőterhelés) mérséklése érdekében beültetési 

kötelezettségű területek, illetve kötelező fásítás meghatározása, 

⎯ a HÉSZ előírásainak kiegészítése további környezeti feltételekkel.  

A környezeti értékelés során kirajzolódtak azok a tervi elemek, melyek környezeti szempontból 

továbbra is kifogásolhatók. Átgondolásra javasolt a gazdasági területek további térnyerésének 

biztosítása, tekintettel arra, hogy rendelkezésre állnak még nagy számban igénybe nem vett, 

beépítetlen gazdasági funkcióra kijelölt területek. Vizsgálandó, hogy fenntartásuk/kijelölésük 

szükséges-e, illetve a tervezett funkciók megvalósíthatók-e máshol, kedvezőbb helyen a 

településen. Az újonnan kijelölt gazdasági területek közül az autópálya pihenő és Óbarok 

belterülete között kijelölt gazdasági területek eredményezhetnek új környezeti konfliktust, mert 

kapcsolódó forgalmuk a belterületen többletterhelést okoz majd. A korábban kijelölt, de még 

igénybe nem vett területek közül meggondolandó a Bicske határában, az autópálya É-i részén 

kijelölt, ökológiai folyosó területét érintő ipari gazdasági terület, valamint a 811. j. út Ny-i 
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oldalán kijelölt, kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú szántóterületet érintő ipari gazdasági 

terület további fenntartása fejlesztési területként. 

Átgondolandó a Nagyegyháza ÉNy-i részén korábban kijelölt nagy kiterjedésű kertvárosias 

lakóterület fejlesztési terület további szerepeltetése is a tervben, annak környezeti érzékenysége 

(Natura 2000 madárvédelmi terület, egy része települési viszonylatban átlagosnál jobb 

minőségű termőföld) és korlátozott beépítési lehetőségei (nagyfeszültségű távvezeték és 

védőtávolsága által érintett) miatt.  

Vízvédelmi, tájvédelmi szempontból nem kedvezők a Nagyegyháza területén, a Váli-víz és 

mellékvizei mentén tervezett üdülőházas üdülőterületekre meghatározott beépítési 

paraméterek. A HÉSZ-ben meghatározásra került legkisebb kialakítható telekméret 

indokolatlanul kicsi, a meglévő zöldfelülettel való gazdálkodás és a vízrajzi adottságok jobb 

figyelembevétele a telkek egyben kezelését kívánná meg. 

Potenciális veszélyt hordoz magában a Nagyegyháza belterületének DK-i határában tervezett 

beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület, mely az ökológiai hálózat területeként, egy 

része pedig Natura 2000 területként nyilvántartott, kiemelt figyelmet kell fordítani ezért a 

tervezett rekreációs terület természetvédelmi célokkal összehangolt használatára. Ugyan a 

HÉSZ-ben szigorú környezeti feltételek kerültek meghatározásra, a természeti értékek 

védelmének biztosítására a területhasznosítás, létesítmények kialakítása során további 

vizsgálatokat igényel annak meghatározása, hogy a rekreációs, esetleges vadasparki 

létesítmények elhelyezése mely területen okoz legkevesebb terhelést a természeti értékekre 

vonatkozóan. 

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy egyes módosítások esetében (pl. a tervezett gazdasági 

területeken. különleges rekreációs, szabadidős területeken) a területhasználat jellege pontos 

ismeretének hiányában a várható környezeti hatások nehezen megítélhetők, illetve csak 

későbbi tervfázisokban, a beruházások pontos paramétereinek ismeretében lehetséges. 

A 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;  

⎯ a gazdasági létesítmények engedélyezése során az elérhető legjobb technológia, mint 

követelmény érvényesítése, 

⎯ 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.  

Óbarok ÉK-i részén, az autópálya É-i oldalán tervezett lakóterületek védelme érdekében az 

autópálya bővítés kapcsán létesítendő zajvédő falakat a változó területfelhasználás 

függvényében az érintett térségben újra kell méretezni, további szakaszon történő kiépítéséről 

gondoskodni kell. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat, értékelés nem azonosított a 

településrendezési eszközök módosításai között olyan tervi elemet, amely várhatóan a 

környezet károsodását idézné elő, vagy jelentős kedvezőtlen hatással lenne a környezeti 

elemekre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére. 

A tervezett területhasználatok illeszkednek Óbarok kialakult településszerkezetébe, 

összhangban állnak a magasabb rendű területrendezési tervek területfejlesztési elképzeléseivel, 

a HÉSZ-ben megfogalmazott környezetvédelmi, közmű feltételek és zöldfelületi előírások 

betartásával, a meglévő területhasználatokra és egymásra várhatóan nem lesznek zavaró 

hatással. 

A tervben foglalt 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. 

A fejlesztési területek – különösen gazdasági területek – mérséklésével kompaktabb, a település 

karakterét, rurális jellegét jobban őrző településszerkezet alakítható ki. Javasolt a gazdasági 

területek rendszerét ezért környezeti, természeti, tájképi szempontok figyelembevételével 

újragondolni, nem ragaszkodva a meglévő kijelölésekhez, tekintettel arra, hogy a település 

fejlesztési koncepciójában a környezeti, természeti értékeinek megőrzését, az erre alapozott 

turisztikai potenciál növelését, a mezőgazdasági vállalkozások előnyben részesítését célul tűzte 

ki. 
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1. melléklet 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK VÁLTOZÁSÁNAK TERÜLETI KIMUTATÁSA 

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ GAZDASÁGI TERÜLETEK Gip Gksz 

területnagyság (ha) 

BARNAMEZŐS (FELHAGYOTT VAGY 

ALULHASZNOSÍTOTT) TERÜLET ÖSSZESEN: 
9,94 6,64 

korábban kijelölt, de még igénybe nem vett terület   

⎯ funkciójában megmaradó 77,50 30,91 

⎯ funkciójában megváltozó  14,35 

Korábban kijelölt, de még igénybe nem vett terület összesen: 77,50 45,26 

újonnan kijelölésre kerülő gazdasági terület   

⎯ beépítésre szánt területen   

o korábban tartalék lakóterület  16,36 

o korábban beépítésre szánt sportterület  1,41 

⎯ beépítésre nem szánt területen   

o új beépítésre szánt terület kijelölés jelenleg is 

gazdasági hasznosítással 

 6,44 

o új beépítésre szánt terület kijelölés 

mezőgazdasági hasznosítású területen 

 9,69 

Újonnan kijelölésre kerülő gazdasági terület összesen:  33,90 

KORÁBBAN KIJELÖLT ÉS ÚJONNAN KIJELÖLT 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ GAZDASÁGI TERÜLET 

ÖSSZESEN: 

77,50 79,16 

MEGLÉVŐ, MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TERÜLET 

ÖSSZESEN: 
 5,94 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBE 

ÁTSOROLÁSRA KERÜLŐ, KORÁBBAN GAZDASÁGI 

TERÜLET BESOROLÁSÚ TERÜLETEK 

Gip Gksz 

területnagyság (ha) 

új funkcióval hasznosításra kerülő, volt gazdasági terület 

besorolású területek 

  

⎯ beépítésre nem szánt különleges szabadidőpark 

területként kijelölt terület  

44,93  

⎯ közjóléti erdőterületbe sorolt terület 12,09  

Új funkcióval hasznosításra kerülő terület összesen: 57,02  

visszaminősítésre kerülő, volt gazdasági terület besorolású 

területek 

  

⎯ átsorolás védő erdőbe 8,43 0,35 

⎯ átsorolás korlátozott használatú mezőgazdasági területbe  1,70 1,90 

Visszaminősítésre kerülő volt gazdasági terület összesen: 10,13 2,25 

ÚJ FUNKCIÓVAL HASZNOSÍTÁSRA, ILLETVE 

VISSZAMINŐSÍTÉSRE KERÜLŐ GAZDASÁGI TERÜLET 

ÖSSZESEN: 

 

67,15 

 

2,25 

 

 


