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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Mány Község Önkormányzata 2017-ben 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 a 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, 2017
szeptemberében indult (Előzetes tájékoztatás Mány 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

MÁNY KÖZSÉG
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
VII. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

véleményezési tervdokumentáció
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TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
1. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
1.1

KIDOLGOZÁSI

ELŐZMÉNYEK

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben 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.
Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban SKVr.) 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, illetve környezeti értékelés készítése kötelező.
Jelen fejezet Mány „új” településrendezési eszközei (a továbbiakban: TRE) környezeti vizsgálatának
megállapításait ismertető környezeti értékelés.

1.2

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TEMATIKÁJA

A vizsgált TRE kidolgozásának tartalmi követelményeit a 314.R. tartalmazza. E szerint
településrendezési eszközök készítésekor, ha környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges, a települési
környezeti értékelést az „Alátámasztó javaslat” munkarészen belül, önálló fejezetként, más
jogszabályban meghatározott tartalom szerint kell kidolgozni. A környezeti értékelések tartalmi
követelményeit általában a SKVr. 4. melléklete tartalmazza, de a 2021. július 15-i jogszabályváltozások
következtében a településrendezési eszközök és településtervek környezeti értékelésének, a Települési
környezeti értékelésnek a tartalmi követelményeit, a településrendezési tervek sajátosságaihoz igazítva,
a 419/2021.R. 2. mellékletének 2. pontja tartalmazza. Jelen Települési környezeti értékelés ezt
figyelembe véve került kidolgozásra.
Mány 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: TSKV dokumentáció, vagy TSKV) nem ismételjük meg, utalunk rájuk.

1.3

A

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK
FOLYAMATÁHOZ.

KAPCSOLÓDÁSA A
KÉSZÍTÉSÉNEK

Mind a 314/2012.R., mind a 419/2021.R. a Települési környezeti értékelést a településrendezési
eszközök, ill. településtervek Alátámasztó munkarészei között nevesíti. A települési környezeti értékelés
a településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével párhuzamosan zajlik. 2021. VII.15-től
az SKVr. 8.§ (7) bekezdése szerint a TSKV egyeztetésének szabályait a 419/2021.R. határozza meg. A
419/2021. R. szerint, ha TSKV készül, a TSKV a településtervvel együtt kerül egyeztetésre.
Így kerül véleményeztetésre a környezet védelméért felelős állami szervekkel. Az, hogy a TSKV a TRE
módosításra vonatkozó eljárási szabályok szerint kerül egyeztetésre, az azt is jelenti, hogy a
nyilvánossággal a TSKV az önkormányzatnak a TRE partnerségi egyeztetésére vonatkozó
önkormányzati rendeletének előírásai szerint kerül egyeztetésre.
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A Képviselő-testület a településrendezési eszközöket a TSKV dokumentáció, és az arra beérkező
vélemények ismeretében, az abban foglaltak mérlegelésével fogadja el.

1.4

A

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

A települési környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat adatszolgáltatása,
valamint 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 Fejlesztés 2030 — Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)
 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv — Közép-Duna Vízgyűjtő Alegység vízgyűjtő gazdálkodási terve
(2016)
 Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)
 Országos Területrendezési Terv (OTrT) (2018. évi CXXXIX tv. Második Rész)
 Fejér Megye Területrendezési Terve (7/2020. (II.28.) K.R.SZ. rendelet)
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.
A további felhasznált forrásokat az egyes fejezeteknél ismertetjük.

2. AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÖRNYEZETI
ÉRTÉKELÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZÁSAINAK AZONOSÍTÁSA,
RÖVID
ISMERTETÉSE,
AZ
ALTERNATÍVÁK
KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
Mány 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 térbelifizikai kereteinek megteremtése.
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.
A környezeti értékelés tárgyát a változások ez utóbbi csoportja alkotja.
Jelen környezeti értékelés Mány „új” településrendezési eszközeinek tartalmi elemeiből kizárólag azon
tervi elemeket értékeli részletesen, amelyek a hatályos településrendezési eszközökhöz képest új tervi
elemek vagy módosítások és a környezeti elemek, valamint a környezeti hatótényezők tekintetében – az
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érintett terület környezeti érzékenysége okán vagy a területhasználat-változás jellegéből adódóan jelentősebb hatással bírnak.
A TSKV 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 TSKV összefoglaló értékelő részei tartalmaznak megállapításokat.
A környezeti vonatkozását tekintve jelentősebb változásnak tekinthető, környezeti értékelést igénylő
tervi elemeket az TSKV 1. táblázat foglalja össze, az érintett területek azonosítása, nagyságának
meghatározása, a területfelhasználás változásának megjelölése, a változtatás rövid bemutatása által,
összhangban a Településszerkezeti terv „3. sz. melléklete – „Változások” c. fejezetben foglaltakkal. (A
táblázatban szereplő jelölések megegyeznek a Településszerkezeti tervről szóló határozat-tervezet
„VÁLT” jelű „Területfelhasználás változásai” c. tervlapok sorszámozásával.)
TSKV 1. táblázat
Jele

Hrsz.

I/d

5/8-9

I/a

1999/8 a,
c és d
egy része
0197/2 c,
0197/6 a,
0197/7,
0197/8,
0197/10
a-b,
0197/11,

I/b

Területfelhasználás
változás
Változás rövid leírása
Tervezett
Jelenlegi
területterülethasználat
használat
LAKÓTERÜLET BŐVÍTÉS
0,6230
Lf
Ev
A Rákóczi utcai temető mellett korábban tervezett,
meg nem valósult védő erdő területén két
magántulajdonban lévő telek falusias lakóterületbe
kerül
átsorolásra,
melyet
a
vonatkozó
jogszabályok változása (temető körül biztosítandó
30 m széles fásított védőterület, mint követelmény
kikerült az OTÉK előírásai közül) és a használati
igények indokolnak. Az érintett telkek a környező
lakóterületekkel azonos besorolást, szabályozást
kapnak.
GAZDASÁGI TERÜLET FEJLESZTÉSEK
3,0478
Gá
Má
Új gazdasági terület fejlesztés célterületei Alsóörspuszta térségében. Kihasználva a tervezett M100as autópálya és az 1104-es úti tervezett
csomópontja megvalósulása nyújtotta kedvező
15,8498
Gá
Má
közlekedési kapcsolatokat, a település lehetőséget
kíván biztosítani Alsóörs-puszta már beépített
területeihez kapcsolódóan a gazdasági területek
bővítésére. A terület szélesebb körű tevékenység
számára lehetőséget nyújtó általános gazdasági
területbe (Gá) kerül besorolásra.

Területnagyság
(ha)

I/c

047/2526;
047/27
része
047/30
részei

0,7018

Gksz

Ev

I/e

07/7
része

2,6019

Gksz

K(b)B

A Mányi temető (focipálya mellett) meglévő
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
kismértékű növelése, a temető mellett korábban
kijelölt védő erdő területének csökkentésével. Az
átsorolást a tulajdonviszonyok és használati
igények indokolják, és a megváltozott jogszabályi
környezet (temető körül biztosítandó 30 m széles
fásított védőterület, mint követelmény kikerült az
OTÉK előírásai közül) teszi lehetővé. Az érintett
terület a szomszédos Gksz területekkel azonos
besorolást, szabályozást kap.
A bányaterületek pontosítása révén a Zsámbék II.
– dolomit védnevű bánya területéből kikerülő
terület a tulajdonosi és önkormányzati fejlesztési
elképzelések szerint kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területként kerül hasznosításra. A terület
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Jele

Hrsz.

Területnagyság
(ha)

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Területfelhasználás
változás
Tervezett
Jelenlegi
területterülethasználat
használat

Változás rövid leírása

kapcsolódik a korábban kijelölt tervezett Gksz
területhez, azzal azonos besorolást, szabályozást
kap.
REKREÁCIÓS/TURISZTIKAI CÉLÚ TERÜLET FEJLESZTÉSEK
III/a
0115/2
44,8762
KbRe
K-rk
A változtatás célja a Nádorpuszta területén
korábban kijelölt, de nem szabályozott különleges
beépítésre szánt rekreációs terület beépítési
lehetőségeinek meghatározása, a tájvédelmi
szempontok
figyelembevételével.
A
volt
bányászati hasznosítású terület beépítésre nem
szánt különleges rekreációs területbe kerül
átsorolásra, ahol a fejlesztési elképzelések szerint
rekreációs,
ökoturisztikai,
sportolási
célú
létesítmények, valamint a Nádorpuszta és
környezetének ellátását szolgáló naperőmű
létesítményei elhelyezésére nyílna lehetőség a
tervezett besorolás és szabályozás által.
III/d
066/3 a
2,9725
KbRe
Lke
A belterülettől délre, a Kálváriahegy és a Mányi-tó
egy része
környezetében elhelyezkedő területek rekreációs
célú fejlesztése tervezett, nem intenzív beépítéssel.
IV/j
068/1 n
0,2882
KbRe
Ev
Az érintett területek különleges beépítésre nem
IV/k
068/1 m
2,2398
KbRe
Má
szánt rekreációs terület besorolást kapnak, ahol
védendő
elsősorban szabadidős, sport és közösségi
IV/l
066/3 a
0,8915
KbRe
Ev
rendezvények céljára szolgáló létesítmények
egy része
helyezhetők el. Az érintett területek közül a III/d
és 066/3
jelű terület korábban tervezett lakóterületként
b
szerepelt, a többi terület jelenleg is beépítésre nem
szánt terület (mezőgazdasági vagy tervezett
védelmi erdő) besorolású. A Kálváriahegy jelentős
kultúrtörténeti és természeti értéket képvisel.
III/h
0185/9
1,8426
KbRe
K-rk
Az Örsi-hegy oldalában korábban kijelölt
beépítésre szánt rekreációs terület besorolása,
szabályozása felülvizsgálatra került, a tájvédelmi,
tájképi érzékenysége okán különleges beépítésre
nem szánt rekreációs területbe kerül átsorolásra,
amely terület a pihenés, rekreáció, szelíd turizmus
céljára szolgál.
IV/d
09/5 d és
2,0412
KbLov
Má
A Zsámbéki úttól délre található, lovas farm a
f részei
turisztikai fejlesztési lehetőség biztosítása miatt
általános mezőgazdasági területből különleges
beépítésre nem szánt lovastanya területbe kerül
átsorolásra, ahol a sport és turizmus, valamint az
állattartási (lótartás) funkció kap helyet.
Lf = falusias lakóterület
Lke = kertvárosias lakóterület
Gksz = kereskedelmi, szolgáltató gazdasági lakóterület
Gá = általános gazdasági lakóterület
Krk = beépítésre szánt különleges rekreációs terület
KbRe = beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
KbLov = beépítésre nem szánt különleges lovastanya terület
K(b)B = különleges bányaterület (beépítésre nem szánt jelleggel szabályozott)
Má = általános mezőgazdasági terület/ hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezet
Má védendő = általános mezőgazdasági terület/védendő tájhasználatú mezőgazdasági övezet
Ev = védelmi erdőterület
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A terv készítése során vizsgált változatok ismertetése, a terv alapján megvalósítandó
alternatívák kiválasztásának okai
A terv készítése során konkrét változtatási javaslatok fogalmazódtak meg a lakosság, a vállalkozások és
az Önkormányzat részéről, ezek kerültek értékelésre az egyes szakterületek —településrendezés,
közlekedés, közműellátás, tájrendezés, zöldfelületek, környezetvédelem— szempontjából.
A településrendezési eszközök kidolgozása során a területfelhasználás módjában történtek – részben a
szakági tervezők javaslatára, illetve a környezeti vizsgálat hatására - változások. A TSKV 1.
táblázatában szereplő fejlesztési területek vonatkozásában felmerülő változatokat és a választás indokait
a TSKV 2. táblázat foglalja össze.
TSKV 2. táblázat
fejlesztési
területek

változat(ok) ismertetése

elvetés, ill. választás okai

lakó

Egyes korábbi, meg nem valósult lakóterület
fejlesztési elhatározások szerepeltetése a
tervben. Tervezői javaslat hatására a
belterülethez közvetlenül nem kapcsolódó
korábbi lakóterület fejlesztési területek (III/e)
kikerültek a tervből, illetve más, a terület
adottságaihoz jobban illő területfelhasználási
besorolást kaptak (III/d).

A belterülethez közvetlenül kapcsolódó,
lakóterület fejlesztésre korábban kijelölt volt
zártkerti területek kielégítik a terv távlatán
belül
a
település
igényeit,
gazdaságosabb/kompaktabb
területfelhasználást eredményeznek.

gazdasági

A tervezés folyamán többször módosult a
gazdasági fejlesztéssel érintett területek helye
és nagysága. Egy korábbi változat szerint a
korábban kijelölt, még meg nem valósult
területek kiterjedése csökkent (az M1
autópályától délre lévő területek egy részét
érintően), viszont a jelenlegi változatnál
nagyobb területen került gazdasági terület
újonnan kijelölésre (a Zsámbéki út déli
oldalán is a tervezett M100 és az 1104-es út
csomópontja vonzásában).

Az új csomóponthoz közel a terv távlatán belül
nincs szükség nagyobb fejlesztési terület
kijelölésére. Az északi oldal kijelölése mellett
szólt, hogy azok meglévő beépített/beépítésre
szánt területekhez kapcsolódnak.

különleges
rekreációs

Besorolásuk változott a terv készítése során, a
korábban kijelölt beépítésre szánt különleges
rekreációs területek beépítésre nem szánt
különleges rekreációs területbe kerültek
besorolásra, kisebb beépítési intenzitást
engedve.
Különleges rekreációs funkciót kapott
továbbá a korábban lakóterületbe sorolt terület
a belterülettől délre a Mányi-tó irányába.

A táji adottságok, az érintett területek tájképi,
természeti érzékenysége okán változott
tervezői javaslatra a besorolás.
(lásd még: lakóterületek)

különleges
lovastanya

Területfelhasználási besorolását tekintve
fogalmazódtak meg változatok (Má, K-Mü,
helyi sajátosságot hordozó különleges terület).

A helyi sajátosságot hordozó különleges terület
besorolás mellett döntött a terület sokrétű
funkciója, fejlesztési iránya (mezőgazdasági
állattartás, turisztika, lovassport célját szolgáló
terület).

3. A
MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT
TERÜLET
KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA

JELENLEGI

A fejezetben a TRE jelenlegi környezetének a TRE módosítással összefüggésben levő elemei kerülnek
ismertetésre.
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Az új TRE Véleményezési tervdokumentációja tartalmazza a vonatkozó szakági vizsgálatokat —
környezetvédelem, tájrendezés, zöldfelületi rendszer, közlekedés és közmű szakágak.
A TRE-hez készült vizsgálati munkarészekben azonosításra kerültek a rendelkezésre álló adatok alapján
a környezeti állapot jellemzői, konfliktusai. 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.
Jelen fejezet ezen munkarészek felhasználásával készült. Jelen fejezetben nem ismételjük meg a TRE
vizsgálati munkarészeit, de a meghatározó tényezőkre utalunk, ismertetjük.

3.1.LEVEGŐ (A VIZSGÁLT KÖRNYEZET LEVEGŐVÉDELMI BEMUTATÁSA)
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint
Mány a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi agglomerációba tartozik:

Mány

SO2

NO2

CO

PM10

Benzol

Talajközeli ózon

F

F

F

E

F

O-I

PM10
Arzén
F

PM10

PM10

PM10

PM10

Kadmi
um

Nikkel

Ólom

Benz(a)pir
én

F

F

F

D

D: a levegőterheltségi szint a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati
küszöb között van.
F: 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.
Mány közigazgatási területén és közvetlen térségében az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
(OLM) automata mérőállomást vagy manuális (RIV) mérőhelyet nem üzemeltet. A térségben kialakuló
alap levegőterheltséget az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adataira támaszkodva, a 2022.
június 22-én a K-puszta Mérőállomáson mért átlagos háttérterhelés alapján mutatjuk be. A mérőállomás
típusa vidéki háttér, amely a kisebb települések környezetében, a falusias és kertvárosias
lakóterületeken, az üdülőterületeken és a települések közelében külterületen kialakuló alap
légszennyezettséget méri.
TSKV 3. táblázat: Alap levegőterheltségre jellemző átlagos koncentrációk a K-puszta Mérőállomáson
mért átlagos háttérterhelés alapján
Légszennyező anyag
NO
NO2
NOx
CO
PM10
PM2,5
O3

Légszennyezettség
1,54 g/m3
22,7 g/m3
25,1 g/m3
n.a.
7 g/m3
4 g/m3
73,9 g/m3
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0,7 g/m3

kiváló

A település térségében a 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, mely azonban a belterületen,
lakóterületeken, az azoktól való nagy távolság és a településhez viszonyított elhelyezkedése (a
belterülettől délre húzódik) miatt nem okoz környezeti problémát. Kedvező módon az 1104 j. BicskeZsámbék összekötő út is elkerüli a település belterületét, így átmenő forgalom a lakóterületeket nem
terheli. Az 1104 j. úthoz közel a belterülettől délre különleges rekreációs terület, az Örsi-hegy alatt
turisztikai funkcióval is bíró különleges lovastanya került kijelölésre. Mindkét érintett szakaszon az út
mentén fás növényállomány található. A meglévő és tervezett gazdasági területek a belterülettől keletre
találhatók, ami az uralkodó ÉNy-i szélirány szempontjából szintén kedvező.
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 Mány területén az alábbiak:
 lakóterületek
 intézmények,
 rekreációs, sportolási célú területek.
Fentiek szerint a település közlekedési adottságai és a területek fekvése alapján jelentősebb
levegőterheléssel egyik területfelhasználás esetében sem kell számolni.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területnek —ahol szigorúbb
határértékek tartandók be— tekintendők a Natura 2000 területek, valamint az országos ökológiai hálózat
magterületei. A TSKV 1. táblázatában szereplő tervi elemek/fejlesztések levegőtisztaság-védelmi
szempontból ökológiailag sérülékeny területet nem érintenek.

3.2.TALAJ, FELSZÍN ALATTI, FELSZÍNI VIZEK
Az OTrT vonatkozó övezeti tervlapjai és az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv
adatszolgáltatása szerint a település közigazgatási területének déli része, valamint az északi részen
kisebb területrészek kiváló vagy jó termőhelyi adottságú szántó övezetbe tartozó területek. Települési
viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföldnek a település közigazgatási területének középsődéli részén lévő lankásabb termőföldek minősülnek. Ekként nyilvántartottak Mány közigazgatási
területén az gyümölcsös 1, szántó 1-3, szőlő 2, legelő 2-3 és rét 3 minőségi osztályba tartozó
termőföldek.
Mány teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny.
Mány közigazgatási területét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálytól kapott
adatszolgáltatás szerint a Mány I. – dolomit —külfejtéses művelésű, valamint a Mány V. – szén –
mélyművelésű bányatelkek érintik. A „Mány V. szén” bánya művelésével 2004-ben hagytak fel, a
bányatelek jogi jellege azonban fennáll. A településen további bányászati érintettségű terület Mány
(Mányi bányaüzem) – szén védnevű bezárt mélyművelésű szénbánya. A két bezárt szénbánya
területének aláfejtéssel érintett területeit felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett
területekként ajánlatos figyelembe venni, ahol a nagyobb mozgások, süllyedések már lezajlottak, de
nem lehet kizárni a felszínmozgások előfordulását. További bányászati érdekeltségű terület egy
megkutatott és jelentős ásványvagyonnal rendelkező terület is, a belterülettől északra, ahol agyag,
homok és kavics ásványkincs található.
Mány közigazgatási területe felszín alatti víz állapota szempontjából 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. A településnek saját vízbázisa van,
a Bicske-Csabdi-Mány vízellátó rendszer Mány K-6 jelű kútja, melynek 23863/2009. üisz. (vksz:
152/7860-16180) határozattal kijelölt hidrogeológiai „A”, „B” és külső védőidoma a közigazgatási
terület északnyugati részét érinti.
Mány legjelentősebb vízfolyása a Sajgó-patak, kisebb jelentőségű a Kígyós-patak, a belterülettől délre
található továbbá a Mányi-tó, mely a Sajgó-patak vizének felduzzasztása révén jött létre.
12
TÁJOLÓ-TERV Kft.

MÁNY KÖZSÉG TFK ÉS TRE

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Mány nem tartozik az érzékeny felszíni víznek
minősített vizek vízgyűjtőterületén található települések közé.
Mány belterülete és beépítésre szánt területei vezetékes vízzel ellátottak. A szennyvizek korszerű
elvezetésére és tisztítására az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózati rendszer kiépült. A
szennyvízcsatorna hálózattal elvezetett szennyvizeket a Bicske keleti részén üzemelő regionális
szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A városban a hálózat teljesnek mondható, a rákötöttség 71 %os. A szennyvíztisztító telep kapacitása 2300+100 m3/nap, jelenleg a szennyvíztisztító-telepre érkezett
szennyvízmennyiségek átlagosan 2200 m3/nap.
A TSKV 1. táblázatában szereplő tervi elemek talaj- és vízvédelmi korlátozó tényezők általi érintettségét
a TSKV 4. táblázat mutatja be.
TSKV 4. táblázat
Talaj- és
vízvédelmi
jellemzők
művelés alatt álló

lakó
I/d

I/a

gazdasági fejlesztések
I/b
I/c
I/e

—

+

átlagosnál jobb
minőségű
termőföld

—

kivéve
„c” alr
—

kiváló szántó
övezet
jó szántó övezet
bányatelekkel
érintett

—

—

—
—

potenciális
felszínmozgással
veszélyeztetett
nyílt karsztterület

III/a

rekreációs/turisztikai fejlesztések
III/d IV/j IV/k IV/l III/h

IV/d

+

+

+

—

+

+

+

+

—

+

egy
része

+

—

—

+

—

+

+

—

egy
része

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

+

—
—

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

+

—

—

—

—

—

—

—

—

+

egy
része

—

egy
része

—

vízbázis
védőidom által
érintett
felszíni víz
érintettség

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

—

—

közműellátottság

Hk

Hk

Hk

Nk

Nk

Nk

Nk

Nk

Nk

Nk

Nk

Hk

+

+

+

+

r

r

+

r

r

+

r

+

+

+

+

+

Közműellátottság:
Hk: hiányosan közművesített, Nk: nem közművesített, r: legalább részlegesen közművesíthető

3.3. KÖRNYEZETI

ZAJTÓL

VÉDENDŐ

OBJEKTUMOK,

KÖRNYEZETI

ZAJÁLLAPOT
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól alapján
zajtól védendő környezet: olyan védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi
tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának
megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét
korlátozni kell. Zajtól védendő területek a településrendezési terv szerinti lakó-, 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.
13
TÁJOLÓ-TERV Kft.

MÁNY KÖZSÉG TFK ÉS TRE

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

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 a település belterületétől való nagy távolság miatt nem okoz környezeti
konfliktust, a tervezett elemek is az autópályától távolabb kerülnek elhelyezésre. Tervezett zajforrás az
M100 gyorsforgalmi út. Az M100 gyorsforgalmi út M1 autópálya – Esztergom közötti szakaszára 2018ban készült KHT-ban (készítette Constreal Mérnöki Iroda Kft.) feltárásra kerültek a tervezett autóút
létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos várható környezeti hatások, köztük a
zajterhelés várható alakulása. E szerint Mány közigazgatási területén a beruházás megvalósulása esetén
távlatban (2033. év) prognosztizált, M100 autóúttól eredő zajterhelés a számítások szerint valamennyi
vizsgálati pont esetében meg fog felelni a vonatkozó zajterhelési határértékeknek. Az új TRE az M100
térségében a környezeti zajterhelésre nem érzékeny gazdasági terület kijelölést tartalmaz.
Összhangban a magasabb rendű tervek elhatározásaival, a Mányt Csabdival összekötő, belterületen
áthaladó út országos mellékúttá fejlesztése tervezett. Az országos mellékút alapvetően helyi, esetleg
kistérségi igényeket elégít majd ki, forgalma várhatóan mérsékelt lesz, várhatóan csak kisebb
többletterhelést jelent majd a belterületre nézve. Az országos mellékút mentén a jelenlegi
területfelhasználás nem változik.

3.4. TERMÉSZETVÉDELMI-,

ÖKOLÓGIAI,

TÁJVÉDELMI

SZEMPONTBÓL

ÉRZÉKENY TERÜLETEK
A táji, természeti értékek jelenléte alapvetően kijelöli az érzékenység jellegét és területi vonatkozásait.
Mány közigazgatási területét az alábbi természetvédelmi lehatárolások érintik:
 Natura 2000 területek
o Nyakas-tető Szarmata vonulat (HUDI20037) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület
o Déli-Gerecse (HUDI20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
 Országos Ökológiai Hálózat területei
o magterületek: a Natura 2000 hálózat által is érintett erdős, sziklás, gyepes területek az Örsihegyen, a Jó-kő területén és a település északnyugati határán, továbbá egyes vízfolyások
menti gyepes területeken a település északi felén
o ökológiai folyosók: egyes vízfolyások menti gyepes, erdősödő területek a település északi
felén
Mány külterületén az Örsi-hegy és a Strázsa-hegy területe 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.
A TSKV 1. táblázatában szereplő tervi elemek/változások táj- és természetvédelmi érintettségét a TSKV
5. táblázata mutatja be.
TSKV 5. táblázat
Táj- és
természetvédelmi
érintettség
Natura 2000 terület
ökológiai hálózat
magterülete
ökológiai hálózat
ökológiai folyosó
tájképvédelmi
terület
egyedi tájértéknek
jelölt érték
erdő (E) / fás növ.
állomány (F) /
gyepterület (GY)

lakó
I/d

gazdasági fejlesztések
I/a
I/b
I/c
I/e

III/a

rekreációs/turisztikai fejlesztések
III/d IV/j IV/k IV/l III/h

IV/d

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

határos
határos

—
—

—

—

—

—

—

—

—

+

+

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

—

egy
része
GY

—

—

F,
GY

GY

E

F,
GY

GY

F, GY

egy
része
GY
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI

SZEMPONTBÓL

ÉRTÉKES

Műemléki védettség alatt csak a falu két temploma (a római katolikus és a református templom) áll, de
ezen kívül több jellegzetes épület, épületegyüttes, építmény, valamint terület a TKR alapján helyi
védelemben részesül. Helyi területi védelem alatt áll a községközpont, a Béke téri terület, valamint az
Ereszkedői pincesor területe. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények jellemzően a
belterület központi részén helyezkednek el.
A módosítással érintett területek műemléket és műemléki környezetet, helyi területi védelem alatt álló
területet, valamint a TKR-ben lehatárolt településképi szempontból meghatározó területet nem
érintenek. A helyi egyedi védelem alatt álló értékek közül egyedül a külterületen lévő Kálvária érintett
a módosításra kerülő tervi elemek által. A Kálváriahegyen nem intenzív használatú rekreációs fejlesztés
tervezett.
A település közigazgatási területén nyilvántartott vagy nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti
lelőhelyek közül többet is érint változtatási szándék, melyek többnyire a kevésbé intenzív
területhasználat irányába mutatnak, így a régészeti örökség védelme szempontjából pozitív változásként
jellemezhetők vagy érdemi változást nem jelentenek a hatályos tervben foglaltakhoz képest. Kivételt ez
alól az I/b számmal tervezett területhasználat-módosítás jelent, ahol beépítésre nem szánt területből
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre (Má->Gá), amely a 0197/2, 0197/6 és 0197/11 hrsz
ingatlanokon az Alsóörspuszta II néven nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyet érinti. Ez a
tervezett területhasználat módosítás örökségvédelmi szempontból negatív irányú (bővebben lásd:
Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezet).

4. A TRE MÓDOSÍTÁS
KÖVETKEZMÉNYEI

VÁRHATÓ

KÖRNYEZETI

HATÁSAI,

Az új TRE által tervezett módosítások megvalósulásának várható környezeti hatásait és
következményeit értékelő fejezetekben a várható hatások értékelése az alábbi kérdéskörök tisztázására
irányul:
1. környezeti szempontból terhelőbb-e egy-egy területen, és a településre nézve összességében a
tervezett új funkció, mint a korábbi
2. a várható környezeti hatások tekintetében milyen különbségek adódnak a hatályos terv szerinti
területfelhasználás és a tervezett új területfelhasználás esetében
3. esetleges táji-, természeti-, vagy művi értékvédelmi lehatárolással, vagy környezetvédelmi
lehatárolással érintett területen a tervezett módosítások megvalósulása esetén biztosíthatók-e a
védelemmel érintett területre vonatkozó előírások teljesülése
Jelen települési környezeti értékelésben a tervezett településrendezési eszközök megvalósítása esetén a
környezeti vizsgálat lefolytatásának idején hatályos településrendezési eszközök elhatározásaihoz
képest, a települési környezeti értékelés 2.1. fejezetében bemutatott módosításokra vonatkozóan
kerülnek értékelésre a környezetet érő várható hatások. Az összehasonlítások kiindulási állapotának a
területre jelenleg vonatkozó TRE előírásokat tekintjük, elsősorban ehhez, nem pedig a jelenlegi valós
állapothoz viszonyítva végezzük el az értékeléseket, mivel a jelenlegi építési előírások jogszerűen
egyeztetett és elfogadott településrendezési eszközökben kerültek meghatározásra.
Egyes fejlesztéseknél, illetve környezeti elemeknél azonban - ahol az indokoltnak látszott –
megjelenítjük a terület jelenlegi állapotához viszonyított várható környezeti hatásait is. Továbbá
értékeljük a terv korábbi elhatározáson alapuló, még meg nem valósult tervi elemei környezetre
gyakorolt hatásait is, amennyiben azok jelen TRE tervi elemeivel összefüggésben vannak.
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4.1.A

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

4.1.1. 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.
Sem Fejér Megye, sem Mány település nem rendelkezik környezetvédelmi programmal.

4.1.1.1.

IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Magyarország környezeti fenntarthatóság elvéhez kapcsolódó 2015-2020 időszakra vonatkozó
célkitűzéseit a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza.
A NKP IV. átfogó célkitűzése a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához való
hozzájárulás biztosítása.
Ennek elérése érdekben az alábbi három stratégiai célt tartalmazza a NKP IV.:
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
3. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése
Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy az
életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti erőforrások
és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő életmód,
fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú 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 következőkben NKP IV stratégiai területekként meghatározott céljaival összevetve értékeljük a TRE
módosítás várható hatásait.
I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
1. Levegőminőség javítása
NKP célkitűzés:
 légszennyezettség kialakulásának megelőzése,
 a levegőminőség védelme, a szennyezettség csökkentése
Mány közigazgatási területén intézkedést igénylő szennyezőforrás nem található. Jelentősebb
levegőterheléssel járó létesítmények elhelyezésére lehetőséget nyújtó területhasználat újonnan sem
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került kijelölésre. Potenciális veszélyforrást jelentenek a már korábban, illetve jelen TRE-ben kijelölt
gazdasági területek, melyek beépítése esetén a megtelepedő létesítmények, valamint a kapcsolódó
forgalom, s az ebből adódó levegőterhelés növekedésével lehet számolni. Az újonnan kijelölt gazdasági
területek többletterhelést a lakóterületekre nézve várhatóan nem jelentenek majd, hiszen feltárásuk nem
a belterület érintésével történik.
2. A zajterhelés csökkentése
NKP célkitűzés:
 a közlekedési létesítmények mentén csökkenjen azoknak a területeknek az aránya, ahol az egész
napra számított átlagos zajterhelés (Lden) 63 dB, az éjjeli (Léjjel) 55 dB felett van, ezen belül
prioritást kell élvezzenek azok az intézkedések, amelyek olyan területek zajcsökkentésére
irányulnak, ahol az egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) meghaladja a 73 dB, az
éjszakai pedig a 65 dB mértéket
 a határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató létesítmények
környezetében
Nem ismert a településen magas közlekedési eredetű zajjal terhelt terület, továbbá zaj ellen védendő
területeket érintő, határérték feletti zajt okozó ipari és szolgáltató létesítmény. Új környezeti
konfliktusok elkerülése érdekében a terv felhívja a figyelmet a vonatkozó határértékek betartására. Az
új TRE-ben jelentősebb forgalommal terhelt út mentén zaj ellen védendő terület nem került kijelölésre.
3. Vízminőség és egészség
NKP célkitűzés:
 közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságának növelése
A módosítással érintett területek ivóvízellátása tiszta ivóvízzel biztosítható.
4. Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés és hasznosítás
NKP célkitűzés:
 szennyvízkezelés működtetése és fejlesztése
A fejlesztésre, vagy funkcióváltásra javasolt beépítésre szánt hasznosítású területek vagy már jelenleg
is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a
teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás,
közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre
állhat.
A beépítésre nem szánt területen az új használati mód kialakításának közműves feltétele, hogy
amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése, akkor az ellátására rendelkezésre álljon a
közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz
kezelése-elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen, a környezetvédelmi elvárásoknak
is megfelelő módon.
5. Zöldfelületek védelme
NKP célkitűzés:
 zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése
A terv a meglévő és korábban kijelölt zöldfelületek megtartását és minőségi fejlesztését célozza. A
lakóterület bővítéshez (I/d) kapcsolódóan a terv új zöldterületi kijelölést, a tervezett gazdasági
területekhez kapcsolódóan új védő erdő kijelölést tartalmaz. A terv alátámasztó javaslata további
tájfásításra, a zöldfelületi összekötő elemek bővítésére tesz javaslatot.
II. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
NKP célkitűzés:
 natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve nemzetközi természetvédelmi
egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése
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 földtani természeti értékek megóvása, felszíni és felszín alatti védelmük
 tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme
A természetvédelmi lehatárolással érintett területek az új adatszolgáltatás alapján a TRE-ben
pontosításra kerültek. A külterületre meghatározott településszerkezet és övezeti rendszer a tájszerkezet
és a tájjelleg védelmét szolgálja, igazodik a védendő természeti és táji értékek védelmi
követelményeihez: az érintett erdőterületek védelmi erdőterületbe, a mezőgazdasági területek
tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra.
A táji, természeti értékek hosszútávú fennmaradását szolgálja, hogy a hatályos tervben kijelölt - Natura
2000 területet, ökológiai hálózat magterületét érintő -, meg nem valósult fejlesztések visszasorolásra
kerülnek beépítésre nem szánt területbe, a jelenlegi tájhasználatuknak és védelmi jellegüknek megfelelő
területhasználati besorolást kapnak (lásd: III/1, III/2, III/6 jelű változások). Natura 2000 területet,
ökológiai hálózat magterületét érintően új fejlesztési területek nem kerültek kijelölésre. A Natura 2000
területtel és ökológiai hálózat magterületével határos III/h jelű módosítás/változás a kevésbé intenzív
területhasználat irányába mutat.
2. Talajok védelme és fenntartható használata
NKP célkitűzés:
 a talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú
távú fenntartása
Mány közigazgatási területén nagy arányban találhatók gazdasági területfejlesztésre már korábban
kijelölt, de még igénybe nem vett területek. A TRE kihasználva a tervezett M100 közlekedési
kapcsolataiból adódó lehetőségeket, újabb gazdasági területek kijelölését, 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, sőt a már települési
térségbe sorolt, korábban kijelölt területek egy része kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú szántóként
is nyilvántartott. A beépítésre szánt területek (jellemzően gazdasági területek) ilyen nagy arányú
kijelölése ellentétes a talaj- és földvédelmi célkitűzésekkel, a talajkészletek mennyiségi és minőségi
védelmét, fenntartható használatát nem szolgálja.
3. Vizeink védelme és fenntartható használata
NKP célkitűzés:
 a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme, vízbázis-védelem
A vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme szempontjainak érvényesülését a TRE módosítás nem
akadályozza. A módosítással érintett területek nem érintenek vízbázis védelmi területeket.
4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
NKP célkitűzés:
 a környezeti károk megelőzése, illetve csökkentése
A környezeti károk megelőzését szolgálják a tervben, illetve a HÉSZ-ben meghatározott környezeti és
közmű feltételek.
5. Környezeti kármentesítés
NKP célkitűzés:
 a szennyezettség mértékének csökkentése, felszámolása
Mány közigazgatási területén kármentesítéssel érintett területet, feltárt talajszennyeződést nem tartanak
nyilván, azonban egyes felhagyott roncsolt területeken (egykori mélyművelésű bányatelepek térsége,
régi majorok területei) a korábbi használat következtében előfordulhatnak, amit a területek hasznosítása
során figyelembe kell venni. A terv felhívja erre a figyelmet, azonban a TRE eszközeivel érdemben nem
befolyásolhatók a feltárásra kerülő szennyezett területek kármentesítési folyamatai.
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III.. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése
1. Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása
NKP célkitűzés:
 a megújuló energiaforrások részarányának növelése, energiamegtakarítás a környezeti
szempontok figyelembevételével
A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használatát ösztönzi a terv, mely igény és egyben
követelmény is, amellyel a fenntartási költségek csökkenthetők, s vele együtt a közhálózatról történő
energiaellátási igény is.
2. Hulladékgazdálkodás
NKP célkitűzés:
 elkülönített gyűjtés fejlesztése és a hasznosítás növelése
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.
3. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai
NKP célkitűzés:
 a természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése
A terv a természeti értékek védelmét szolgáló területfelhasználásra tesz javaslatot a mezőgazdasági
hasznosítással és erdőgazdálkodással érintett területeken, ugyanakkor a TRE eszközeivel érdemben nem
befolyásolható a természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése.
4. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
NKP célkitűzés:
 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. Az erdőterületek
kiterjedése nem változott jelentősebben.
5. Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai
NKP célkitűzés:
 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.
6. Közlekedés és környezet
NKP célkitűzés:
 a közlekedési-szállítási igények csökkentése, az egyéni, nem motorizált közlekedési formák
elősegítése, fejlesztése
A közlekedési-szállítási igények növekedését eredményezik várhatóan 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.
7. Turizmus - ökoturizmus
NKP célkitűzés:
 magas minőségű, élményszerű, interaktív és autentikus ökoturisztikai szolgáltatás biztosítása, a
turisztikai infrastruktúra fejlesztése a természetvédelmi szempontok sérelme nélkül
19
TÁJOLÓ-TERV Kft.

MÁNY KÖZSÉG TFK ÉS TRE

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A terv több rekreációs-idegenforgalmi fejlesztést tartalmaz, melyek részben már a korábbi TRE-ben is
szerepeltek. A hatályos tervben is szereplő rekreációs területeket érintő változás (III/a, III/h) kifejezett
célja a tájjelleghez jobban igazodó, a tájképvédelmi szempontokat figyelembe vevő területhasználat
kialakítása. További rekreációs fejlesztésként jelenik meg a belterülettől délre, a Kálváriahegy
téréségben tervezett beépítésre nem szánt rekreációs terület (III/d, IV/j,k,l), szabadidős, sport és
közösségi rendezvények számára, mely azonban várhatóan intenzív területhasználatot nem eredményez,
szemben a terület egy részének korábbi lakóterület besorolásával.

4.1.1.2.

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 következőkben II. NÉS azon céljaival összevetve értékeljük a TRE módosítás várható hatásait,
melyek a településrendezés tárgykörét érintik.
1. NÉS cél: Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásának
csökkentése, növekedésük megelőzése
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.
2. NÉS cél: 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, óvja a vízfelületeket és környezetüket, 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.

4.1.1.3.

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.

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
1
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 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. Az alábbiakban az új TRE e célhoz való illeszkedését vizsgáljuk.
1. NTS cél: Kompakt, klímabarát, értékőrző település
Az új fejlesztési területek meglévő beépített területekhez/beépítésre szánt területekhez kapcsolódnak,
nem jelentős kiterjedésűek (cca. 23 ha), ugyanakkor figyelembe véve a korábbi gazdasági terület
kijelölések következtében még rendelkezésre álló szabad területeket, összességében túlzó mértékűnek
tűnik a fejlesztéssel érintett területek nagysága (lásd: 1. melléklet).
2. NTS cél: Tájba illesztett infrastruktúrák
A TRE a korábbi TRE-hez képest új közúthálózati elemeket, felszín feletti közművezetékeket nem jelöl
ki. A tervezett M100 gyorsforgalmi út nyomvonala külön eljárás keretében került beépítésre a tervbe.
3. NTS cél: 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.
4. NTS cél: Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók
A település kedvező fekvését, táji adottságait kihasználva a közigazgatási területen több helyen kerültek
kijelölésre rekreációs, szabadidős funkciójú területek. A terv kifejezett célja volt a tájjelleghez jobban
igazodó, a tájképvédelmi szempontokat figyelembe vevő területhasználat kialakítása.
5. NTS cél: 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

4.1.2. Területrendezési tervek környezeti célkitűzéseinek való megfelelőség
igazolása
A területrendezési-településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén Magyarországés az egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve áll, melyet az Országgyűlés a 2018. évi CXXXIX.
törvénnyel (a továbbiakban: Trtv.) hagyott jóvá. A törvény Második része tartalmazza az (új) Országos
Területrendezési Tervet (a továbbiakban: OTrT).
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Az egyes megyék területrendezési tervei az OTrT figyelembevételével készülnek, megyei közgyűlési
rendelettel kerülnek elfogadásra. 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.
A településrendezési eszközök kidolgozásánál a területi terveknek való megfelelőség vizsgálatra került.
Az új TRE „5. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása” fejezet részletesen bemutatja, hogy
a TRE elhatározásai milyen módon vannak összhangban a Trtv. és MvM rendelet térségi övezetekre,
valamint az FMTrT egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó előírásaival.
Az alábbiakban összefoglalva értékeljük a területrendezési tervek környezeti vonatkozású övezeteinek,
előírásainak való megfelelőséget.
Új beépítésre szánt területek és az FMTrT szerinti települési térség elhelyezkedése Mány
közigazgatási területén

FMTrT
FMTrT szerinti települési térség

TRE
belterület határa
belterület tervezett bővítési területe
újonnan kijelölt beépítésre szánt terület

Új beépítésre szánt terület öt helyen került kijelölésre (I/a-e jelű változások). Kettő közülük (I/c, I/d)
az FMTrT szerinti települési térségen belül, illetve belterületen vagy már korábban belterületbe
vonásra javasolt területen, három pedig mezőgazdasági térséget érintőn. Ez utóbbiak közül kettő (I/a,
I/b) települési térség szerves folytatásában, egy (I/e) pedig a hatályos TRE-ben kijelölt beépítésre
szánt területhez (Mányi bánya melletti tervezett Gksz terület) közvetlenül kapcsolódva.
A Trtv. 13 országos övezetet állapít meg, melyekből hétnek a Trtv. térképi mellékletben megadta a
területi lehatárolását, a többi hat országos övezetet a területrendezésért felelős miniszter állapította meg
a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben. Ezen kívül a Trtv. 4 megyei övezetet határoz meg, melyek
szabályait a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, közülük 3 területi lehatárolását a megyei területrendezési
terv tartalmazza. Az FMTrT-ben további 8 egyedi övezet került lehatárolásra és szabályozásra.
A területrendezési tervek térségi övezetei közül környezeti-, természetvédelmi előírásai miatt az
alábbi térségi övezetek emelendők ki, melyek érintik Mány közigazgatási területét:
országos övezetek
― Ökológiai hálózat magterületének övezete
― Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete

megyei övezetek
― Földtani veszélyforrás terület övezete
egyedileg meghatározott megyei övezetek
 Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete
A TSKV 6. táblázatában mutatjuk be az egyes övezeteket érintő változással érintett területeket, valamint
értékeljük a változásokat, az övezetre meghatározott védelmi célok/előírások teljesülése alapján.
TSKV 6. táblázat
Országos övezetek

Ökológiai hálózat
magterületének
övezete
Ökológiai hálózat
ökológiai
folyosójának
övezete

Kiváló termőhelyi
adottságú szántók
övezete

Az övezetet érintő
változással érintett
terület jele
III/1, III/2
IV/6, IV/9, IV/10, IV/11,
IV/22, IV/23, IV/24
IV/j, IV/k

IV/f, IV/h egy része
IV/18, IV/19

Jó
termőhelyi
adottságú szántók
övezete

IV/13 egy része
IV/20, IV/21 egy része
IV/h egy része

Erdők övezete

IV/2, IV/3, IV/7, IV/16,
IV/28, IV/c
IV/p, IV/q

Erdőtelepítésre
javasolt
terület
övezete
Tájképvédelmi
terület övezete

IV/25 egy része
I/e

Változás értékelése az övezetre meghatározott
célok/előírások teljeülése alapján
A területek beépítésre szánt különleges rekreációs
területből tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe
kerülnek átsorolásra, pozitív változás.
OTÉK szerinti besorolás változás - erdőből,
mezőgazdasági területből természetközeli/vízgazdálkodási
területbe, semleges változás.
A területek beépítésre nem szánt különleges rekreációs
területbe kerülnek besorolásra, a HÉSZ tartalmaz a táji,
természeti értékek, az ökológiai hálózat védelmére
vonatkozó előírásokat. A védelmi célkitűzés elérése
érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az előírások
betartására.
A helyi ökológiai hálózat részét alkotó vízfolyás védelmét
szolgáló védő erdő kijelölés, tervezett gazdasági terület
mellett, semleges változás.
OTÉK szerinti besorolás változás, semleges változás.
Bányaterület megszűnése, visszasorolása mezőgazdasági
területbe, pozitív változás.
Természetbeni állapot, OTÉK szerinti besorolás változás,
semleges változás.
A helyi ökológiai hálózat részét alkotó vízfolyás védelmét
szolgáló védő erdő kijelölés, tervezett gazdasági terület
mellett, semleges változás.
Erdészeti adatszolgáltatás szerinti pontosítás, pozitív
változás.
Bányatelekhatár
módosulása,
gazdasági
terület
megközelítésének biztosítása miatt erdő megszűnése,
szükségszerű negatív változás.
OTÉK szerinti besorolás változás, semleges változás.
Bányatelekhatár módosítás miatt a bányaterület és a hozzá
kapcsolódó gazdasági terület kiterjedésének változása
(megszűnő bányaterület helyett gazdasági terület). A
tájképre gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése
érdekében a HÉSZ tájképvédelmi előírásai kiegészítésre
kerültek a takaró fásításra vonatkozó előírással. A
védelmi célkitűzés elérése érdekében fokozott figyelmet
kell fordítani az előírás betartására.
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III/1, III/2

Védelmi célok érvényesítése érdekében meg nem valósult
rekreációs terület fejlesztés visszasorolása tájgazdálkodási
mezőgazdasági területbe, pozitív változás.
Meg nem valósult szociális, egészségügyi terület fejlesztés
visszasorolása mezőgazdasági, illetve erdőterületbe, pozitív
változás.
Védelmi célok érvényesítése érdekében beépítésre szánt
különleges rekreációs területből beépítésre nem szánt
különleges rekreációs területbe sorolás, pozitív változás.
Bányatelekhatár módosulás miatt kis területet érintő
bányaterület bővítés, semleges változás.

III/f, III/g
III/h
III/j, IV/p

Vízminőségvédelmi
terület
övezete

Megyei övezetek
Földtani
veszélyforrás
terület övezete
(alábányászott
területek)

III/3, IV/12

Védelmi erdő besorolás, természetbeni
megfelelően, pozitív változás.

III/1, III/2, III/6, III/f, III/g,
III/h egy része
II/1, IV/3
IV/13
IV/j, IV/k

Beépítésre szánt területből visszasorolás beépítésre nem
szánt területbe, pozitív változás.
Tényleges használat szerinti besorolás, semleges változás.
Bányaterület megszűnése, pozitív változás.
A területek beépítésre nem szánt különleges rekreációs
területbe kerülnek besorolásra. A nyílt karsztterületek
védelmére vonatkozóan a HÉSZ tartalmaz előírásokat.

III/a, III/h, III/1, III/2

Beépítésre szánt területből visszasorolás beépítésre nem
szánt területbe, pozitív változás.
Új beépítésre szánt terület az érintett területrészeken nem
került kijelölésre.
A terv felhívja a figyelmet a korlátozásra, a HÉSZ a
felszínmozgások által veszélyeztetett területekre előírja,
hogy építési tevékenység geotechnikai szakvélemény
alapján végezhető.

Egyedileg
meghatározott
övezetek
Naperőmű létesítés
céljából
korlátozottan
igénybe
vehető
terület övezete

állapotnak

Naperőmű az érintett területeken nem került kijelölésre, a
lehatárolást a Szabályozási terv, a vonatkozó előírást a
HÉSZ tartalmazza.

4.2.A TRE

MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE, A TRE MÓDOSÍTÁS
MEGVALÓSULÁSA
ESETÉN
A
KÖRNYEZETI
KÖVETKEZMÉNYEK
FELTÁRÁSA, ÉRTÉKELÉSE

4.2.1. Környezeti elemekre és rendszereikre gyakorolt hatások
4.2.1.1.1.

Levegőre

A Mány új TRE megvalósítása esetén a település levegőminőségére gyakorolt várható hatások az
alábbiakban összegezhetők:
A 3. fejezetben bemutatásra kerültek a település levegőminőségét meghatározó főbb tényezők. Ezek
alapján jelenleg a térségében a légszennyezőanyag-terheltségért nagyobb arányban a közlekedés és a
háztartási tüzelés, kisebb mértékben az ipari termelés a felelősek. Kedvező módon a főbb közlekedési
útvonalak a belterületet elkerülik, így környezeti hatásuk is mérsékelt, illetve a meglévő gazdasági
területek és a már kijelölt fejlesztési területek belterülethez való pozíciója is kedvező.
Az új terv közlekedés tekintetében kisebb változásokat hoz, összhangban a magasabb rendű tervek
elhatározásaival. Eszerint a Mányt Csabdival összekötő - belterületen is áthaladó - országos mellékút
jelenik meg új fejlesztésként. Az országos mellékúttá váló meglévő út alapvetően helyi, esetleg
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kistérségi igényeket elégít majd ki, forgalma várhatóan mérsékelt lesz, várhatóan csak kisebb
többletterhelést jelent majd a belterületre nézve. Várható légszennyező hatásának mérséklésére az
érintett szerkezeti jelentőségű települési utak fásítása jelenthet megoldást, melyre a terv a Zöldfelületek
fejlesztése c. munkarészben tesz javaslatot. A jelenlegi állapothoz képest további légszennyező forrás
az M100 út megvalósulása, mely fejlesztést már a hatályos tervek is tartalmazzák. Az út várható
hatásainak mérséklésére védelmi erdősávok is kijelölésre kerültek, melyek külön eljárás keretében már
beépítésre kerültek a tervbe.
A levegőminőséget kedvezőtlenebb irányba befolyásoló tervi elemek a nagy kiterjedésű gazdasági
területek, melyek nagy része korábbi tervből megtartott gazdasági terület kijelölés, kis része azonban új
tervi elem (I/a, I/b, I/c/, I/e). A gazdasági területeken megjelenő esetleges légszennyező források
hatásainak csökkentéséről a terv gondoskodik, a HÉSZ tartalmazza a megfelelő előírásokat, továbbá
védelmi zöldfelületi elemek is kijelölésre kerültek.
A területhasználat változások közül levegő minőség tekintetében pozitív tervi módosítások az
erdőterületek növekedése, a vízfolyások, utak menti zöldfolyosók megtartása, a tervezett külszíni
bányaterületek csökkenése, új mezővédő fásításokra tett javaslatok, egyes területhasználatok kevésbé
intenzív volta (III/a, III/h, III/d), illetve magasabb zöldfelületi arány meghatározása egyes területeken.
A településen találhatók levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területek, ezek
védelméről a terv gondoskodik. A tervezett fejlesztések elkerülik ezeket a területeket, a hatályos tervben
itt kijelölt fejlesztések pedig jelen terv keretében olyan területfelhasználást kapnak, melyek e területek
védelmét biztosítják.

4.2.1.1.2.

A talajra, a felszín alatti és a felszíni vizekre

A 3.2. fejezetben, illetve a megalapozó dokumentációban részletesen bemutatásra került a település
talaj-, felszín alatti és felszíni vizeinek állapota.
Mány termőföldjei gazdagok, melyet az országos nyilvántartás is számon tart, kiváló és jó termőhelyi
adottságú szántók találhatók a településen, illetve a szántóterületek jelentős része települési
viszonylatban átlagosnál jobb minőségű.
Az új településrendezési terv a hatályoshoz képest kevés olyan változást tartalmaz, mely termőföld
kivonásával jár, és több olyan változás is van, melyek eredményeképpen jelentős kiterjedésű
termőterületek, köztük átlagosnál jobb minőségű termőterületek maradhatnak művelés alatt (pl. korábbi
bányatelkek megszűnése miatt bányaterületből mezőgazdasági területbe történő visszasorolás, IV/13
jelű változás; tervezett lakóterület visszasorolása mezőgazdasági területbe, III/e jelű változás).
Termőföld kivonásával járó fejlesztések, új tervi elemek az újonnan kijelölésre kerülő gazdasági
területek (I/a, I/b, I/c és I/e jelű változások). Kifogásolható, hogy ezek egy része települési
viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint. Ezen túlmenően más célú hasznosításra
tervezett néhány további terület, melyek esetében azonban a terület jellege és funkciója miatt a terület
nagy részén várhatóan megtartásra kerül a művelési ág (tervezett beépítésre nem szánt különleges
lovastanya terület, IV/d jelű változás; tervezett beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület, IV/jk jelű változás).
Termőföldvédelmi szempontból általánosságban kedvezőtlen a település közigazgatási területén
kijelölt nagy arányú gazdasági terület (már a hatályos terven is), melynek jelentős része kiváló,
jó, vagy települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföld kivonásával járna. A terv
ugyan javaslatot tesz a megvalósítás ütemezett végrehajtására, mely a termőfölddel való takarékos
gazdálkodást szolgálja, mindemellett mivel a régóta kijelölt (tíz éves távlaton túl) gazdasági területek
betelepülése mind a mai napig nem kezdődött meg, a település részéről megfontolandó lenne ezek egy
részétől eltekinteni és a ténylegesen felmerülő igények szerint megtartani a gazdasági terület
kijelöléseket. A korábban kijelölt területek között található olyan (autópályától északra eső), melynek
megközelíthetősége jelenleg nem biztosított. Nem ideális a megközelítése az autópályától délre eső,
Háromrózsa zártkerttől északra található területnek sem, mivel a zártkert melletti úton lehet a területet
megközelíteni. Javasolt e területek tervezett használatának újragondolása, törlése a gazdasági
területfejlesztésre kijelölt területek közül.
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A TSKV 7. táblázatában a Mány közigazgatási területén más célú hasznosításra tervezett termőterületek
kerülnek bemutatásra (kivéve tervezett közlekedési területek M100 és M1 bővítése kapcsán), a hatályos
terv és jelen TRE elhatározásai szerinti, valamint az érintett termőföldek minőségi jellemzői szerinti
bontásban, megjelölve a tervi elemeket és az érintett területek nagyságát.
TSKV 7. táblázat
művelés alatt álló,
hatályos terv szerint más
célú hasznosításra
tervezett terület
(megmaradó tervi elem)

művelés alatt álló, új
TRE szerint más célú
hasznosításra tervezett
terület

művelés alatt álló, új
TRE szerint
visszasorolásra
kerülő terület
(megmaradó
termőterület)

ÖSSZES
446,37 ha
34,84 ha
150,33 ha
TERÜLETNAGYSÁG
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet érintő tervi elemek
tervi elemek autópályától É-ra és D-re
—
—
eső tervezett gazdasági
területek egy része
területnagyság
264,55 ha
—
—
jó termőhelyi adottságú szántóterületet érintő tervi elemek
tervi elemek autópályától É-ra és D-re
—
III/e, IV/13 egyes
eső tervezett gazdasági
részei
területek egy része
területnagyság
82,7005
—
29,33 ha
települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföldet érintő tervi elemek
tervi elemek hatályos terv szerinti
I/b egy része, I/c, (III/b egy III/c, III/e, IV/13
tervezett lakó- és
része, IV/d, IV/k)
gazdasági területek egy
része
területnagyság
126,85 ha
9,45 ha
112,0380
A kiváló vagy jó termőhelyi adottságú szántók területe nem azonos a települési viszonylatban átlagosnál jobb
minőségű termőföldekkel, ezek között átfedések és eltérések is vannak.

A felszíni és felszín alatti vizek védelmének szempontját a terv figyelembe vette az új fejlesztésekkel.
A felszíni vizeket az új fejlesztési területekkel elkerüli, illetve a felszíni vizek közelében lévő fejlesztési
területek intenzitását csökkentette (pl. (III/d tervezett lakóterület helyett tervezett beépítésre nem szánt
rekreációs terület). A vízfolyás védelmét szolgálja a Nádorpuszta területén tervezett beépítésre nem
szánt rekreációs területen a vízfolyás mentén kijelölt zöldfelületként megtartandó terület, továbbá a
Kígyós-patak mentén a gazdasági területek mellett kijelölt védelmi erdősáv. A HÉSZ továbbá
előírásokat tartalmaz a megfelelő szennyvíz- és hulladékkezelésre a felszíni és felszín alatti vizek
szennyeződésének elkerülése érdekében. A település teljes területe nitrátérzékeny, a HÉSZ felhívja a
figyelmet a vonatkozó jogszabályok betartására.

4.2.1.1.3.

Élővilágra, természeti rendszerekre, biológiai sokféleségre

A településen számos természetvédelmi szempontból értékes terület található. Ezek a Natura 2000
hálózat részeként és/vagy az országos ökológiai hálózat részeként nyilvántartott területek), melyek a
védelem céljainak megfelelő területfelhasználásba kerültek besorolásra. Az értékes területek más része
védelem alatt ugyan nem áll, de a hatályos terv a területhasználat megválasztásával ösztönzi ezen
területek megtartását azáltal, hogy tájgazdálkodási mezőgazdasági területeket jelölt ki ezeken az
elsősorban patak menti részeken. Az új terv e lehatárolásokat az adatszolgáltatások és természetbeni
állapot szerint pontosítja, elősegítve ezzel a helyi élővilág, biológiai sokféleség megőrzését. A terv
hangsúlyt fektet az egyes természetközeli élőhelyek közti összeköttetések biztosítására, az ökológiai
hálózat folytonosságának megőrzésére, fejlesztésére, mely által a település természeti rendszereinek
állapotát kedvezően befolyásolja. Fontos pozitív változás a Kígyós-patak mentén lehatárolt védelmi
erdősávok, mely a vízfolyás menti ökológiai kapcsolatok folytonosságát biztosítja, a biológiai
sokféleséget szolgálja a változatosabb élővilág megteremtésének lehetősége által, továbbá a szomszédos
gazdasági területek káros hatásaitól hatékonyabban megvédi a vízfolyást és azt kísérő élőhelyeket, mint
a mezőgazdasági területhasználat.
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Természetvédelmi szempontból jelentős pozitív változás, hogy a III/6 jelű Natura 2000 érintettségű
területről az üdülőterületi fejlesztés a védelem szempontjai szerint levételre került. A védelmi
szempontok miatt a továbbiakban nem számol a terv az Örsi-hegyen korábban kijelölt beépítésre szánt
rekreációs területek (III/1 és III/2) megvalósulásával sem.
Élővilág megszűnésével járó fejlesztési terület nem került újonnan kijelölésre. Figyelem fordítandó
azonban a meglévő értékes élőhelyek védelmére a Mányi-tó környéki rekreációs fejlesztések (III/d,
IV/j,k,l) területén, melyek közül a IV/j, és k jelű, valamint a III/d egy kis része ökológiai folyosó által
érintett terület. A Nádorpusztai rekreációs fejlesztések (III/a) ökológiai hálózat helyi elemeit érintik.
Megvalósításukkor, az épületek és burkolt felületek kialakításakor a természetes vagy természetközeli
állapotú jelentősebb faállománnyal rendelkező növényfoltokat, értékes gyepfoltokat el kell kerülni. Erre
vonatkozó előírást a HÉSZ tartalmaz.

4.2.1.2.

Tájra, táj- és településképre

Érvényesítendő tájképvédelmi és településképvédelmi követelmények
A „tájképvédelmi terület övezet” területén betartandó tájképvédelmi követelmények:







A tájképvédelmi terület övezete területére a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
helyi jellemzőit.
A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
– meg kell határozni
o a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének
egyedi szabályait,
o a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi
követelményeket.
A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.

Tájképvédelmi és településkép-védelmi követelmények érvényesülése az új TRE-ben
A Fejér Megye TrT-ben a tájképvédelmi szempontból különösen kiemelkedő értékű területek a
„Tájképvédelmi terület” övezetébe tartoznak. Mány területén található Tájképvédelmi terület, mely
elsősorban az Örsi-hegy területét érinti, de kisebb foltjai a nyugati településhatár mentén és a Strázsahegyen is található.
Az MVM rendelet előírásai szerint a „tájképvédelmi övezet” területén „a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosításának” nevesített eszközei:
 a TRE-ben a területfelhasználás és a HÉSZ egyedi szabályai,
 településképi rendelet.
A vonatkozó jogszabályok meghatározzák, hogy mi szabályozható a HÉSZ-ben és mi a TkR.-ben.
Előírás, hogy amit a HÉSZ szabályoz, arra vonatkozóan a TkR. nem tartalmazhat előírást, és fordítva.
Az új HÉSZ a II. fejezetében tartalmaz tájképvédelemre vonatkozó előírásokat:
 szélerőmű nem helyezhető el, kivéve a saját energiaszükséglet kielégítését szolgáló, háztartási
méretű kiserőművet,
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 bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni,
 a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.
Mány település változatos, értékes táji környezettel, településképpel rendelkezik, mely a Megalapozó
vizsgálatok c. munkarészben részletesen kifejtésre került. Az új településrendezési eszközök ennek az
értékes táji környezetnek, település arculatnak a megóvását szem előtt tartják, a védendő táji,
településképi elemeket a terv lehatárolja, a területfelhasználás rendje úgy lett kialakítva, hogy az a táji
értékek megőrzését biztosítsa.
A tájképvédelmi területek többsége erdő, illetve tájgazdálkodási mezőgazdasági terület
területfelhasználásba sorolt terület. A tájképvédelmi érdekekkel nem összeegyeztethető
területfelhasználás a Strázsa-hegy területén található, ahol jogerős bányatelek területén külszíni
bányászat folyik. Mellette a hatályos terv szerint is kijelölt, a bányászati tevékenységhez kapcsolódó
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölés található, mely létjogosultsága tájképi szempontból
szintén vitatható, azonban a terület régóta erre a tevékenységre szánt. A kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület és a bánya telekhatár a hatályos tervhez képest kis mértékben módosult, összességében
a külfejtéses művelésre szánt területek csökkentek, a gazdasági terület nőtt. Az alátámasztó javaslatok
munkarész a bánya területén és a gazdasági területen is javaslatot tesz a tájképvédelem érdekében a
terepalakítások és védőfásítások megfelelő kialakítására, a HÉSZ a vonatkozó előírást tartalmazza,
melynek betartására a tájképvédelmi szempontok érvényesítése érdekében fokozott hangsúlyt kell
fektetni.
A településképre, tájképre jelentősebb hatást gyakorló tervi elem, mely tájképvédelmi övezet területét
ugyan nem érinti, az I/b jelű új gazdasági terület kijelölés a tervezett M100-as autópálya és 1104. j. út
csomópontja környezetében. A kedvezőtlen tájképi hatás elkerülése érdekében a belterület felé védelmi
erdőterület került kijelölésre, továbbá javasolt az 1104. jelű út északi oldalán meglévő fás növényzet
megtartása, a szükséges helyeken kiegészítése honos növényfajokkal.
Egyes tervi elemek (tervezett rekreációs fejlesztések) a táji-, természeti értékek figyelembevétele miatt
kevésbé intenzív területfelhasználásba kerültek besorolásra, magasabb kötelező zöldfelületi arány
meghatározása mellett, mely pozitív változás mind a táj-, mind pedig a településképre nézve.
Összességében elmondható, hogy az új terv a táji és településképi szempontokat vizsgálja, azokat a
területfelhasználás rendjében figyelembe veszi, a táji-, településképi konfliktusok elkerülése érdekében
tesz javaslatot.

4.2.1.2.1.

Épített örökség védelmére

Mányon számos épített örökségi érték található. Az új településrendezési terv az épített örökségi
elemeket számba veszi, az örökségvédelmi lehatárolásokat a hatályos tervhez képest pontosítja,
aktualizálja, az időközben elfogadott TkR-nek megfelelően. A TAK és a TkR lehatárolta a belterületen
a településképi szempontból eltérő karakterű településrészeket és rögzítette a településképi szempontból
meghatározó területeket. A TkR széles körben írja elő a településképi bejelentésre kötelezett építmények
körét. A TkR lehetőséget biztosít településképi tájékoztatásra és szakmai konzultációra. Az épületek
elrendezése, homlokzati tervezése települési főépítészi konzultáció mellett történhet a kedvező
településkép megőrzése érdekében.
A központi belterületen, ahol az örökségvédelmi értékek találhatók nem hoz változást az új terv, így az
épített örökség értékeire nincs hatással. A külterületi épített örökségi értékeket a TAK említés szintjén
tartalmazza, de pontos területük lehatárolása eddig nem történt meg.
Az országos szinten nem védett, de kiemelkedő jelentőségű, táji- és településképi szempontból is értékes
területek védelmére a terv javaslatot tesz, ily módon a Mányi-tó és környéke, a Nádorpusztai Fuchs
kúria és környéke, valamint a Felsőörs pusztai Ruttkai kúria és kertje javasolt helyi védelemre. Emellett
egy értékes táji elem, fasor található az Alsóörs-pusztára vezető út mentén, ennek védelmére is javaslatot
tesz a terv.
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A terv az örökségvédelmi munkarészekben továbbá a régészeti értékeket is számba veszi, a tervlapokon
lehatárolja az érintett területeket. Régészeti értékleltár tekintetében a hatályos tervhez képest jelentős
változások történtek, a település területén az M100-as autópálya tervezése kapcsán régészeti kutatásokat
végeztek, melynek során számos új lelőhely került lehatárolásra. A terv ezeket az új lelőhelyeket
feltünteti. A régészeti örökségi elemeket érintő változásokat a Települési Örökségvédelmi
Hatástanulmány Régészeti fejezete részletesen tárgyalja, melyek többsége örökségvédelmi szempontból
kedvezőnek mondható. Régészeti lelőhelyet veszélyeztető tervezett módosítás az I/b jelű gazdasági
terület fejlesztés, illetve a IV/j jelű rekreációs fejlesztés. Ezeken a területeken az örökségvédelmi
munkarész javaslata szerint az elhelyezendő épületeket a lelőhellyel nem érintett telekrészeken,
ingatlanokon kell elhelyezni, illetve amennyiben ez nem megoldható, felhívja a figyelmet a régészeti
feladatellátás szükségességére és annak költségvetést növelő voltára.
Összességében elmondható, hogy a terv számba veszi az épített örökségi, települési értékeket és azok
védelméről gondoskodik, illetve javaslatot tesz rá.

4.2.1.1.

Klímára

A településrendezési eszközök a település klimatikus viszonyait vizsgálja, a települési klíma javítására
javaslatokat fogalmaz meg. A területfelhasználás rendjének kialakításánál a klimatikus viszonyokra
kedvezően ható tervi elemeket megtartják, illetve továbbiakat foganatosítanak (pl. IV/1-3, IV/m jelű
változások, javasolt védőfásítások). 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 (pl. III/b
jelű új zöldterület kijelölés). A terv egyes területeken (rekreációs fejlesztések) a beépítés intenzitásának
csökkentését javasolja a zöldfelületi arány növelése mellett.
A kedvező mikro- és mezoklíma megtartását/kialakulását támogatja a vízfolyások és az azokat kísérő
növénysáv védelmét célzó területfelhasználási rend.
A terv az alternatív energiaforrások alkalmazását szorgalmazza.
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.
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. A beépítésre szánt területek túlzó mértékű
térnyerése különösen az autópálya menti területsávban figyelhető meg, az évtizedek óta be nem települt
lehetőségeket tovább hordozza a terv. Javasolt a gazdasági terület-fejlesztésre kijelölt területek
szükségességének mérlegelése.

4.2.1.1.

Lakosságra, emberek egészségi állapotára

Az új településrendezési eszközök a település értékeinek védelmét szem előtt tartják mind környezeti,
mind természetvédelmi, mind táji, mind örökségvédelmi szempontból. A területfelhasználás rendje, a
beépítés jellege és intenzitása egy kedvező, egészséges, kellemes lakókörnyezet biztosítására
irányulnak, mely a lakóközösség komfortját, harmóniáját szolgálja.
Az egészséges lakókörnyezet kialakulását szolgálják a belterület közeli és belterületi zöldfelületi
elemek, az erdők, fasorok, védőfásítások; a kijelölt zöldterületek, melyek a pihenés, sportolás, játék,
mellett a kedvező, egészséges mikroklíma kialakításával szolgálják a lakosság jól-létét. Új zöldterület a
III/b jelű változás, mely a település zöldterület hiányos részén került kijelölésre.
Szintén a lakosságot, az egészséges lakókörnyezet megtartását segíti, hogy a gazdasági területek
többsége kedvező módon a belterület szélén, illetve attól távolabb helyezkedik el, így esetleges
környezeti ártalmai (zajhatás, vagy légszennyezés) a lakókörnyezetet nem érintik. A HÉSZ jelentős
zavaró hatású gazdasági tevékenységet nem engedélyez a településen.
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Szerencsés módon a főbb közlekedési útvonalak is elkerülik a belterületet, mely szintén az egészséges
lakókörnyezetet támogatja azáltal, hogy a közlekedési eredetű légszennyezés, zaj-, és rezgésterhelés a
belterületet többnyire elkerüli.
A fejlesztésre kerülő területek beépítésével megnő a levegő terhelése, a keletkező szennyvíz, valamint
a hulladékok mennyisége. A vonatkozó környezeti és közmű feltételek betartása esetén azonban a
tervezett fejlesztések megvalósulása a környezetre káros hatást nem gyakorolhat. A hulladékok és
szennyvizek kezelésére vonatkozó előírásokat a terv tartalmazza, a településen a hulladékszállítás és
szennyvízelvezetés rendszere kiépült, a tervezett fejlesztési területek a szervezett hulladékgazdálkodási
rendszerbe bekapcsolhatók. A fejlesztésre, vagy funkcióváltásra javasolt beépítésre szánt területek vagy
már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek,
ezeknél a teljes közműellátás biztosítása megoldható.
Az egészséges élet, mentális felüdülés része a rekreáció, melyre alkalmas területet több helyen biztosít
a terv. A helyi lakosság számára elsősorban a Mányi-tó és környéke biztosít rekreációs lehetőséget,
melynek természetkímélő fejlesztésére nyújt lehetőséget az új területhasználati besorolás.
Az emberi egészséget, lakókörnyezetet kedvezőtlenül befolyásoló elemet nem tartalmaz a terv.

4.2.2. Közvetett hatások, környezeti konfliktusok
A tervezett változtatások a már kialakult településszerkezetbe illeszkednek, összhangban állnak a
magasabb rendű területrendezési tervek területfejlesztési elképzeléseivel.
Az optimális területfelhasználás, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás
tekintetében kifogásolható a nagyarányú gazdasági terület kijelölés, mely elsősorban a korábbi
terv elhatározásaiból adódik (lásd: 1. melléklet). Mivel alapvetően kevés a betelepült gazdasági
terület, érdemes lenne a gazdasági területek rendszerét környezeti, természeti, tájképi szempontok
figyelembevételével újragondolni, nem ragaszkodva a meglévő kijelölésekhez.
Kedvező azonban, hogy számos eddig meg nem valósult fejlesztés viszont kikerült a tervből, az érintett
területek a természeti és környezeti adottságok védelmét jobban szolgáló területfelhasználásba kerültek
besorolásra.
A tervezett módosítások nem gyengítik a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományokat. Itt kell megjegyezni, hogy Mány település számára megélhetést elsősorban a
mezőgazdaság és az erre épülő feldolgozóipar jelenthetne. A településen a nagyüzemi gazdálkodásnak,
majorságoknak hagyományai vannak. A meglévő majorsági területek közül Felsőörs-puszta a korábbi
besorolással (Gksz) ellentétben különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területbe került
besorolásra (II/1 jelű változás), mely az intenzívebb mezőgazdasági tevékenyéghez kapcsolódó
létesítmények elhelyezésére nyújt lehetőséget. Alsóörs-puszta maradt gazdasági (Gá) terület, melynek
gazdasági fejlesztési potenciálja vártahóan nő a közlekedési kapcsolatai erősödése (tervezett M100
autóút) révén, ezért került olyan besorolásba, mely szélesebb körű tevékenység (köztük akár
mezőgazdasági üzemi tevékenység) megtelepedésére nyújt lehetőséget. A hatályos tervben kijelölt
nagykiterjedésű, elsősorban logisztikai területként igénybevehető gazdasági területek viszont, tekintettel
arra, hogy nagyrészt jó minőségű mezőgazdasági területet érintenek, e cél elérését nem szolgálják.
A tervezett módosítások nem befolyásolják a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód
lehetőségeit, feltételeit.

4.3.A

KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERV ÉRTÉKELÉSE, A
TERVI
ELEMEK
RÉSZLETES
ÉRTÉKELÉSÉBŐL
LEVONT
KÖVETKEZTETÉSEK

Jelen fejezetben összefoglalva értékeljük a TSKV 2.1. fejezetében bemutatott módosítások
megvalósítása esetén várható környezetet érő hatásokat (környezeti elemekre, rendszerekre, Natura
2000 területekre, emberi egészségre, társadalmi-gazdasági helyzetre gyakorolt hatások). A
fejlesztéseket a hatályos tervi állapothoz viszonyítva értékeljük, egyes fejlesztéseknél azonban - ahol az
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indokoltnak látszott - zárójelben feltüntettük a terület jelenlegi (természetbeni) állapotához viszonyított
várható környezeti hatásokat is.
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/intézkedés betartását igényli
NÉ
nem érinti
TSKV 8. táblázat
A KÉ tárgyát képező
tervi elemek

Környezeti elemek rendszereire,
folyamataira

Élővilágra

Épített
környezetre

Tájra

Településre

Natura 2000 területek
állapotára

Érintett emberekre

0

—
(+)

0

0

0

—
(+)

0

—
(0)

NÉ

+

I/a

0

—
(0)

0

0

0

0

+

0

0

0

NÉ

+

I/b

—

—

0

0

0!

0!

+

—

0

0

NÉ

+

I/c

—
(0)

—

0

—
(0)

0

0

+

—
(0)

0

0

NÉ

+

I/e

0

0
(—)

0

0

0!

0!
(—)

!

0

0

0

NÉ

!

III/a

+

0

+!

+!

0

+

+

0

+!

+!

NÉ

+

III/d

+

+

+!

+!

+!

+!

+

+

+

+

NÉ

+

IV/j

0

0!

0!

0!

0!

0!

+

0

0

0

NÉ

+

IV/k

0

0!

0!

0!

0!

0!

+

0

0

0

NÉ

+

IV/l

—
(0)

0

0!

—
(0)

0!

0!

0

0

0

0

NÉ

+

III/h

+

+

0!

+

0!

+

+

+

+

0

NÉ

+

IV/d

0

—
(0)

0!

0

0

0

+

0

0

0

NÉ

+

Biodiverzitásra

Vízre

—
(0)

Természeti
rendszerre

Földre

—
(+)

Klímára

Levegőre

Környezeti elemekre

Lakóterület fejlesztések
I/d
Gazdasági terület
fejlesztések

Rekreációs/turisztikai
fejlesztések
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4.3.1. Azon környezeti jellemzők, környezeti rendszerek azonosítása, amelyekre
jelentős hatással vannak a tervi elemek
Az új településrendezési eszközökben megfogalmazott változtatási szándékok a terv elhatározásainak
megvalósulása esetén jelentős mértékben nem módosítják a falu környezeti állapotát a hatályos tervhez
képest.
Kisebb negatív változás a környezeti elemek és rendszereik tekintetében a levegőt, földet és a klímát éri
újabb területek beépítésre szánt területbe vonása és beépítése következtében. Ezt ellensúlyozzák a
tervben szereplő visszaminősítések, így összességében nézve nem kell egyik környezeti elem
tekintetében sem jelentősebb negatív hatással számolni a hatályos tervben foglaltakhoz képest. Az
élővilágra, természeti rendszerekre, épített örökségre a változások jellemzően nincsenek negatív
hatással, mert értékes, védett vagy védelemre érdemes területet, értéket nem érintenek. Kivételt ez alól
a Kálváriahegy térségi fejlesztések jelentenek, melyek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a
tervezett rekreációs terület természetvédelmi célokkal, örökségvédelmi célokkal összehangolt
használatára. A vizekre, épített környezetre, tájra gyakorolt negatív hatások a vonatkozó környezeti,
közmű- táj- és településképi feltételek betartása esetén kiküszöbölhetők.

4.3.2. Azon fejlesztések, tervi elemek azonosítása, amelyek környezeti
szempontból negatív hatást gyakorolnak, és annak csökkentése valamilyen
intézkedést igényel
Az új TRE elhatározásai közül
pozitív változásként tekinthetünk
-

a nagy kiterjedésű kijelölt külszíni bányaterületek eltűnésére,
a természetvédelmi lehatárolások pontosítására és a területfelhasználás rendjének a védelem
igényeihez való igazítására, a korábban kijelölt fejlesztési területek visszasorolására beépítésre
nem szánt területté,
az erdőterületek, mezővédő erdősávok területének növekedésére,
a külterületi rekreációs fejlesztések területeinek felülvizsgálatára, kevésbé intenzív beépítések
kialakításának szabályozására

kedvezőtlen tervi elemek:
-

a nagyarányú gazdasági terület kijelölések megtartása a hatályos tervből, a tényleges igények
figyelmen kívül hagyásával

érzékenysége okán fokozott odafigyelést/további intézkedést igénylő tervi elemek:
-

Kálváriahegy térségét érintő rekreációs fejlesztés, a tájvédelem, örökségvédelem biztosítása
miatt
a dolomitbánya térségében tervezett gazdasági terület bővítés tájképvédelmi érzékenysége miatt
Nádorpuszta területének térségét érintő rekreációs fejlesztés, a területén keresztül húzódó
vízfolyások és azokat kísérő fás növényállomány védelme miatt

5. 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.
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Ezek közül az alábbiak emelendők ki:
 a teljes közművesítettség biztosítása a beépítésre szánt területeken, hogy szennyvizek a talajba
és a felszíni és felszín alatti vizekbe ne kerüljenek;
 épületek, építmények elhelyezése esetén a táji, természeti értékek megőrzésének biztosítása, új
építmények a természeti értékek károsítása, sérelme nélkül, a természetvédelmi célokkal
összhangban létesíthetők a természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes (Natura 2000
területként, ökológiai hálózat területeként nyilvántartott) területeken;
 tereprendezésre vonatkozó szabályok (rézsű meredekségének, támfalak magasságának
szabályozása);
 a zöldfelületek mennyiségi és minőségi kialakítását biztosító szabályok (minimális zöldfelületi
arány, többszintű növényzet arányának meghatározása a vegyes, gazdasági és mezőgazdasági
üzemi terület építési övezeteiben, útmenti fásításra vonatkozó szabályok, a gazdasági területek
telekhatára mentén előírt kötelező növénytelepítés stb.)
 a HÉSZ-ben sajnos nem előírható, de a TRE Alátámasztó javaslatai felhívják a figyelmet a
zöldfelületek „szakszerű kialakításának” fontosságára. Egyes zöldfelületi elemek (pl. új
kialakítású zöldterületek) javaslatot tesz a kerttervezés során tájépítész szakember bevonására
annak érdekében, hogy a terület adottságaihoz legjobban illeszkedő növényzet kerülhessen
telepítésre.
A környezeti értékelés megelőző fejezeteiben feltárt negatív környezeti hatások alapján kifogásolható
a fejlesztésre – elsősorban gazdasági terület fejlesztésre - kijelölt területek nagy kiterjedése. A
környezeti konfliktusok kiküszöbölése érdekében megfontolásra javasoljuk a gazdasági
területfejlesztésre kijelölt területek csökkentését. Javasolt továbbá a nagyarányú fejlesztési területek
ütemezett igénybevétele.
A környezeti értékelés során kirajzolódtak azon tervi elemek, melyek környezetre gyakorolt negatív
hatása további, a tervbe beépítendő elemmel mérsékelhető, illetve kiküszöbölhető. A szakági tervezői
javaslatok beépültek a tervbe, különösen az alábbiak említhetők:
 a természetvédelmi lehatárolások ismeretében a területfelhasználás rendjének a természet- és
tájvédelem igényeihez való jobb igazítása, egyes korábban kijelölt fejlesztési területek
visszasorolására beépítésre nem szánt területté (mezőgazdasági vagy erdőterületté), a külterületi
rekreációs fejlesztések területein kevésbé intenzív beépítések kialakításának szabályozása;
 további védelmi zöldfelületi elemek (kötelezően megtartandó zöldfelületek, kötelező fásítás
előírása) beépítése a szabályozási tervbe, a területhasználati, környezeti konfliktusok elkerülése
érdekében; pl. a tájképvédelmi konfliktusok elkerülése érdekében a tájképvédelmi övezetben
megvalósuló beépítésre szánt területeken takarófásítás előírása, Nádorpuszta térségében az
ökológiai kapcsolatok biztosítása érdekében kötelezően megtartandó zöldfelület
kiszabályozása.
A táji, természeti értékek és a kulturális örökség hatékonyabb védelme, illetve a tájhasználati, tájképi
konfliktusok elkerülése érdekében megfontolásra javasolt a Kálváriahegy térségében tervezett
rekreációs területfejlesztés tekintetében a Kálváriahegy – hrsz: 068/1 m, n alrészletek - területének
közjóléti erdőterületbe sorolása, de legalább az út déli részén lévő 066/3 hrsz-ú területtől eltérő – kisebb
beépítési lehetőséget nyújtó – övezetbe sorolása, mely besorolás a védelmi funkciót és a rekreációs
fejlesztési célokat konfliktusmentesebben szolgálja.

6. JAVASLAT
OLYAN
KÖRNYEZETI
SZEMPONTÚ
INTÉZKEDÉSEKRE, SZEMPONTOKRA, MELYEKET A TERV
ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL
VENNI
További intézkedések, amelyek nem a településrendezési eszközök során, hanem a létesítmények
megvalósítása, illetve üzemeltetése során érvényesíthetők a környezetterhelések minimalizálása, a
környezetszennyezések, káros környezeti hatások kiküszöbölése érdekében:
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 az építési engedélyezés, valamint a megvalósítás során a HÉSZ-ben és az országos
jogszabályokban előírt környezeti és zöldfelületi feltételek betartásának, a kötelező
növénytelepítések megvalósításának ellenőrzése,
 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.

7. 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.

8. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen környezeti értékelés Mány „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 Mány készülő „új” településrendezési eszközeinek a hatályos településrendezési
eszközökhöz képest történő változtatásaiból részletesen értékelte azon változtatásokat, melyek a

34
TÁJOLÓ-TERV Kft.

MÁNY KÖZSÉG TFK ÉS TRE

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

környezeti elemek, valamint a környezeti hatótényezők tekintetében várhatóan jelentősebb hatást
gyakorolhatnak, ily módon a tervezett módosítások közül részletesen vizsgálta:
 falusias lakóterület fejlesztését a Rákóczi utcai temető mellett korábban tervezett, meg nem
valósult védő erdő területén
 új gazdasági terület fejlesztést Alsóörs-puszta térségében, a tervezett M100-as autópálya és az
1104-es út tervezett csomópontja megvalósulása nyújtotta kedvező közlekedési kapcsolatok
előnyeire támaszkodva
 a Mányi temető (focipálya mellett) meglévő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
kismértékű növelését
 a bányaterületek pontosítása révén a Zsámbék II. – dolomit kőbánya területéből kikerülő terület
gazdasági területként történő hasznosítását
 a tervezett rekreációs fejlesztéseket Nádorpuszta, Mányi-tó és Kálvária, valamint az Örsi-hegy
térségében
 lovastanya fejlesztésének lehetőségét a Strázsa-hegy északi oldalán
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. meglévő rekreációs területek beépítésre nem szánt különleges területbe történő
átsorolása, meg nem valósuló lakóterületi/rekreációs és üdülőterületi fejlesztések
visszaminősítése),
 egyes építési övezetek beépítési határértékeinek módosítása annak érdekében, hogy kevésbé
intenzív beépítések alakuljanak ki,
 a környezetterhelés (környezeti zaj, levegőterhelés) mérséklése érdekében védelmi
erdőterületek/zöldfelületek kijelölése
 természeti értékek, élőhelyek védelme érdekében kötelező fásítás meghatározása,
 a HÉSZ előírásainak kiegészítése további környezeti, táj- és természetvédelmi feltételekkel.
A környezeti értékelés során kirajzolódtak azok a tervi elemek, melyek környezeti szempontból
továbbra is kifogásolhatók. Átgondolásra javasolt a gazdasági terület fejlesztési területek ilyen
nagyarányú szerepeltetése a tervben. Vizsgálandó, hogy fenntartásuk/kijelölésük szükséges-e. Az
újonnan kijelölt gazdasági területek szerkezeti szempontból alapvetően kedvező elhelyezkedésűek,
azonban a kőbánya melletti tájképi szempontból, az 1104. j. út melletti fejlesztés örökségvédelmi és
termőföld védelmi szempontból vet fel kérdéseket. A korábban kijelölt, de még igénybe nem vett
autópálya menti fejlesztési területek további fenntartása fejlesztési területként meggondolandó, mivel
kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú szántóterületet érintenek, emellett az északi és keleti tömb nem
rendelkezik megfelelő közlekedési kapcsolatokkal.
Potenciális veszélyt hordoz magában a Mányi-tó környezetében tervezett beépítésre nem szánt
különleges rekreációs terület, melynek jelentős része az ökológiai hálózat területeként nyilvántartott,
továbbá nagy része nyílt karsztterület, valamint régészeti lelőhellyel is érintett. Kiemelt figyelmet kell
fordítani ezért a tervezett rekreációs terület természetvédelmi, örökségvédelmi célokkal összehangolt
használatára. Megfontolásra javasolt a hrsz. 068/1 m, n alrészletek területének közjóléti erdőterületbe
sorolása, de legalább az út déli részén lévő 066/3 hrsz-ú területtől eltérő – kisebb beépítési lehetőséget
nyújtó – övezetbe sorolása, mely besorolás a védelmi funkciót és a rekreációs fejlesztési célokat
konfliktusmentesebben szolgálhatja.
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
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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 mérséklő— építészeti
megoldások ösztönzése az engedélyezések során.
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 Mány 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
területtakarékos térszerkezet kialakítását a területek fokozatos, visszafogott mértékű kijelölésével célul
tűzte ki.

36
TÁJOLÓ-TERV Kft.

MÁNY KÖZSÉG TFK ÉS TRE

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

1. melléklet

GAZDASÁGI TERÜLETEK VÁLTOZÁSÁNAK TERÜLETI KIMUTATÁSA
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ GAZDASÁGI TERÜLETEK

Gá

Gksz

területnagyság (ha)
Meglévő, működő gazdasági terület:

21,13

3,75

-

11,45

Korábban kijelölt, de még igénybe nem vett terület:

411,42

31,40

Újonnan kijelölésre kerülő gazdasági terület:

18,99

3,68

+451,54

+50,28

Gip

Gksz

Barnamezős (alulhasznosított) terület:

ÖSSZESEN:

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBE
ÁTSOROLÁSRA KERÜLŐ, KORÁBBAN GAZDASÁGI
TERÜLET BESOROLÁSÚ TERÜLET
Beépítésre nem szánt különleges területbe átsorolásra kerülő
megvalósult naperőmű
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területnagyság (ha)

-4,72

