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SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEI
FELÜLVIZSGÁLATA (II. ÜTEM)
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA
1.1. Előzmények
A HÜBNER KFT. készíti Szabadbattyán nagyközség településszerkezeti és szabályozási
tervei, valamint helyi építési szabályzata felülvizsgálatát a tervezési folyamat II. ütemében.
Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet
és a többször módosított, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (Kvt.), valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerint „a település egészére készülő településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén minden esetben környezeti
vizsgálat készítése szükséges. A II. ütemű tervezés a teljes közigazgatási területet érinti, így
a környezeti értékelés elkészítése a tervezési folyamat szerves részét képezte. Az
egyeztetésben érintett államigazgatási szerv a környezeti értékelés dokumentálását nem
tartotta megfelelőnek és érdemben nem véleményezte a felülvizsgálati dokumentációt, ezért
önálló munkarészként teljes egészében összeállítottuk az elvégzett környezeti értékelési
dokumentációját.

1.2. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész módszertana
Az általános követelmények figyelembe vételével a tervezési feladat sajátosságait szem előtt
tartva a vizsgálat általános szempontjait a következők szerint rögzítjük:
–

A környezeti alapállapot és a jellemző környezetterhelések vizsgálata a hatályos
előírások, követelmények tükrében. A vizsgálatok során megállapításra kerül a
településrendezés

eszközeivel

környezetvédelmet érintő javaslatok.

való

elvárt

intézkedések

köre

és

egyéb

2
–

A tervezési folyamat követi az 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott
településrendezési

tervezési

folyamatot,

nevezetesen

az

önkormányzat

által

határozatban elfogadott településfejlesztési koncepció alapján a szerkezeti terv módosítá
előkészítését, majd a továbbtervezés során a szabályozási terv és a helyi építési
szabályzat kimunkálását. A településrendezési terveket államigazgatási eljárásban
történő egyeztetés és a lakosság, valamint civil szervezetek tájékoztatása, bevonása
után a képviselőtestület önkormányzati rendeletben hirdeti ki.
–

A környezeti értékelés során az államigazgatási szervek (előzetes, majd végleges
egyeztetési vélemény), az érintett lakosság, és a szervezetek módosíthatják,
javíthatják a terv minőségét, melyet a szakági tervezők integrálnak az egyes
dokumentumokba. Ezért szükséges az államigazgatási szervek érdemi véleményének a
megismerése.

–

Az egyeztetési folyamatban esetleg bekövetkező véleményeltéréseket egyeztető
tárgyalás keretében – kompromisszumra törekedve – kell tisztázni. A tervet készíttető
önkormányzat illetve a tervező az eltérő vélemények fenntartása esetén indokolni köteles
döntését.

–

A környezeti értékelés készítésénél az önkormányzat meglévő és környezetvédelmet
érintő, területfelhasználásra hatással bíró tervei, statisztikai és környezetterheléssel
összefüggő adatok, helyszíni ellenőrző vizsgálatok tapasztalatai, az államigazgatási
szervek és közüzemi szervek előzetes véleményei vehetők figyelembe. A tervkészítésre
rendelkezésre álló időszak nem teszi lehetővé kutatások, ciklusok monitorizálását, így
ezek bizonytalanságával készíthetők el a településrendezési tervek.

1.3. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész tematikája
A településrendezési terv készítői a jogszabályi követelményeknek, a megfelelő
megrendelői

akarattal

egyezően

készítették

el

a

környezetalakítási

és

környezetvédelmi munkarészt, a terv dokumentálásakor, szerkesztésekor figyelembe
vették a környezeti értékelés általános követelményeit.
A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4.
sz. melléklete tartalmazza.

A településszerkezeti és szabályozási tervek, valamint a helyi építési szabályok készítésével
szemben támasztott követelmények figyelembe vételével, a fent rögzített általános
módszertan alapján a környezeti értékelés részletes tematikáját a következők szerint
rögzítjük.
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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata
Előzmények, módszertan, tematika tartalma, a településrendezési tervek más részeihez
való kapcsolódása, a kidolgozás egyéb szempontjai.
2.

A településrendezési tervek célja és tartalma
A településfejlesztési elképzelések és tervek rövid ismertetése, a településrendezési terv
összefüggése más tervekkel, programokkal.

3.

A környezeti hatások értékelése
3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok
3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során figyelembe
vett meglévő környezethasználatok.
A talaj és a vizek védelme
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése, a talaj- és vízvédelmi
követelmények.
A levegőminőség védelme
A

jelenlegi

állapot

elemzése,

helyzetértékelése,

a

levegőtisztaság-

védelemmel kapcsolatos követelmények.
Hulladékgazdálkodás
A jelenlegi helyzet elemzése, helyzetértékelése, a hulladékgazdálkodással
szemben támasztott követelmények.
Zaj elleni védelem
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése, környezeti zajvédelmi
követelmények.
Épített környezet védelme
A jelenlegi állapot elemzése, épített környezet védelmével kapcsolatos
követelmények.
Táj- és természetvédelem
A

jelenlegi

állapot

elemzése,

helyzetértékelése,

a

táj-

és

természetvédelemmel szemben támasztott követelmények.
4. A településrendezési tervek alkalmazása esetén várható környezetet érő hatások
4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható
környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel
4.2. A környezetet érintő hatások előrejelzése
A talaj és vizek védelme
A levegőminőség védelme
Hulladékgazdálkodás
Zaj elleni védelem
Épített környezet védelme
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Táj- és természetvédelem
5. Javaslat a településrendezési tervekhez kapcsolódó önkormányzati intézkedésekre,
monitorizálásra
6. Összefoglalás

1.4. A környezeti vizsgálat településrendezési tervek más részeihez való kapcsolódása
A részletes vizsgálaton alapuló környezeti értékelés mind a települési szerkezeti tervet, mind
a szabályozási tervet megalapozó, elhagyhatatlan tervrészlete és kiemelt szerepkörű a
környezetkímélő építések helyi rendjének, szabályozásainak kialakításában.
Településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területrészek

felhasználási

módját,

a

település

működéséhez

szükséges

műszaki

infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését.
A településszerkezeti tervben kell meghatározni a bel- és külterületeket, a beépítésre szánt,
illetőleg a beépítésre nem szánt területeket, a település szerkezetét meghatározó
közterületeket (főútvonalak, nagyobb kiterjedésű közparkok, stb.), azok tagozódását, a
védett, a védelemre tervezett és a védő területeket, továbbá a funkciójában megváltoztatásra
tervezett területrészeket, a meglévő és a tervezett infrastruktúra-hálózatokat. Az egyes
területeken belül fel kell tüntetni a terület felhasználását veszélyeztető, illetőleg arra kiható
tényezőket, különösen az alábányászottságot, a szennyezettséget, az árvíz-, erózió- és
csúszásveszélyt, a természetes és mesterséges üregeket, a közműves szennyvízelvezetéssel ellátatlan területeket, stb.

A definiált követelmények alapján megállapítható, hogy a környezeti értékelés a
településszerkezeti terv készítésében meghatározó a főútvonalak, közterek kialakításában
és ezzel a település szerkezetét lényegesen befolyásolja. Fontos szerepe van továbbá a
környezeti értékelésnek a védelmet igénylő területek, létesítmények lehatárolásában és a
környezetterhelő hatás miatt szükséges védőterületek meghatározásában, valamint a
szennyezett,

sérült, rekultiválást

igénylő területek

feltárásában. A szerkezeti terv

kialakításában a környezetalakítási munkarész – a részletes vizsgálaton alapuló környezeti
értékelésnek megfelelő tartalommal meghatározó szerepkörű.
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Szabályozási terv az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek
védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket
megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.
A szabályozási tervnek – többek között - tartalmaznia kell:
–

a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetőleg az azokon belüli egyes
területrészek (övezetek) lehatárolását,

–

a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek, építési telkek, területek
kialakítására és beépítésére vonatkozó megállapításokat,

–

az egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, valamint a védő
területeket, továbbá építményeket,

–

az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit.

Megállapítható, hogy a szabályozási terv követelményeinek teljesítéséhez elengedhetetlenek
az 1.3. pontban részletezett tematika szerinti környezeti értékelés eredményei, így a
szabályozási tervhez teljes egészében szervesen kapcsolódik a környezetalakítási
munkarész.

Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti,
táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményeket,

jogokat

és

kötelezettségeket

helyi

építési

szabályzatban

kell

megállapítania.

A településszerkezeti és szabályozási tervekhez hasonlóan, különösen a szabályozási
tervben együtt alkalmazható helyi építési szabályzattal jelennek meg a környezeti értékelés
szempontjai, eredményei.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a környezeti értékelés a településrendezési
tervek megalapozója, az eredmények szervesen beépülnek és meghatározói a
településrendezési terveknek illetve a helyi építési szabályzatoknak.
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1.5. A kidolgozás egyéb szempontjai
A környezeti értékelés készítésekor, a környezetalakítási munkarész kidolgozásakor feltétlen
figyelembe kell venni a tervek érvényességének időkorlátait is, valamint a magasabb szintű
tervek (országos, megyei) hatályos követelményrendszerét.

A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell
vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítéséről kell
gondoskodnia. A megváltozott országos és megyei területrendezési tervek is indukálják a
felülvizsgálat elvégzését.
A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban kell lennie,
eltérés szükségessége esetén a településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kell.
A követelményeknek megfelelően tehát a környezeti értékelést is tízéves időintervallumra
szükséges meghatározni, melynek jelenleg hat év felett a tervi ellátottságok hiányában
gyengeségek várhatók.
A jelenleg hatályos, EU irányába harmonizált jogszabályok a környezetvédelem
területén a hatéves tervezési ciklusokat rögzítik, kétéves felülvizsgálati gyakoriságot
elvárva. Így a hat évet meghaladó hatályosságú szerkezeti terv esetén célszerű az
önkormányzatnak

megvizsgálnia

–

az

egyéb

környezetvédelmi

tervei

területfelhasználási fejlesztési igényeinek realizálhatósága érdekében – a módosítás
szükségességét.
Különös figyelmet érdemel az Országos Területrendezési Terv (OTRT) és az azzal
példaértékűen

harmonizált

Fejér

Megyei

Területrendezési

Tervben

foglaltak

figyelembevétele. A megyei tervben készített stratégiai környezeti értékelés a megyei
infrastruktúra hálózat tervei (közlekedés) kialakítását meghatározta, így ezekhez kell
alkalmazkodni a településrendezési terv módosítása során.

2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK CÉLJA ÉS TARTALMA
2.1. A településfejlesztési célok, elképzelések
A terület- és településrendezési tervezés célja, hogy a társadalmi-gazdasági igényeket
szolgáló új területfelhasználási módok javítsanak a társadalom életkörülményein, a
fenntartható fejlődés pedig megkívánja, hogy mindez a meglévő nemkívánatos környezeti
állapotokon való javítással történjen.
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Szabadbattyán nagyközség településszerkezeti és szabályozási tervei módosítása
környezetalakítási és környezetvédelmi vizsgálatának a fő célja – a tervezési folyamat
szerves részeként – az elgondolások és a tervjavaslatok alternatívái környezeti hatásainak
módszeres elemzése annak érdekében, hogy a rendezési terv és így a terület fejlesztése
környezetbarát legyen.
A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen megvalósítható
létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése révén a
környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy
–

a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

–

megelőzhető legyen a környezetszennyezés;

–

kizárja a környezetkárosítást.

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti
elemek

kíméletével,

takarékos

használatával,

továbbá

a

zavaró

hatások

(zaj,

hulladékkeletkezés) elleni védelemmel kell megvalósítani.

A településszerkezeti és szabályozási terv kialakításakor a környezetvédelem területén
elsődleges cél, hogy az új hazai környezetvédelmi jogszabályoknak és az EU elvárásoknak
is megfelelő terv készüljön Szabadbattyán nagyközség fejlesztési igényei szerint.

A célok elérése érdekében a településszerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi
építési szabályzat kidolgozásával a következő önkormányzati tervek megvalósítását
irányozták elő a településfejlesztési koncepcióban és ennek alapján a településszerkezeti
tervben:
2.2.

A

település

közigazgatási

területe

kialakult,

illetve

tervezett

területfelhasználásának ismertetése

Szabadbattyán kialakult településszerkezetének meghatározó elemei mindazon közlekedési
nyomvonalak, amelyek a szomszédos települések felé biztosítanak kapcsolatot:
•

a 7-es számú főút Balaton és Székesfehérvár

•

a 6307-es számú összekötő út Tác és Cece

•

a 7202.számú összekötő út Sárszentmihály

Fenti utak a településközpontból – a 7-es úti csomópontból indulnak, ezen utak térségében
folyamatosan alakult, fejlődött Szabadbattyán jelenleg kialakult területfelhasználása,
elsősorban lakóterülete.
A településszerkezet további meghatározó elemei:
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•

az M7-es autópálya

•

a Tapolca-Murakeresztúr, Székesfehérvár vasútvonal

•

a Nádor és Malom csatorna és egyéb vízfolyások

•

a központi településmagtól elkülönült gazdasági területek

•

a jelentős kiterjedésű kertövezet (Emmaróza)

•

a Malom csatorna menti régészeti terület

A nagyváros – Székesfehérvár – szomszédságában elhelyezkedő Szabadbattyán iránt mind
a lakóterületek, mind a gazdasági területek vonatkozásában az utóbbi 10 évben folyamatos
az érdeklődés. A nagyközség kitűnő közlekedésföldrajzi elhelyezkedése, természeti
adottságai, a telkes lakásépítési lehetőségek, a közszolgáltatás, az út- és közmű
infrastruktúra vonzó tényező a betelepülők számára.

A nagyközség iránti érdeklődést szemléletesen mutatják a népességváltozási adatok:

1870

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1980

1990

2001

2025

2345

2404

2551

2623

2676

2807

3429

3467

3637

3853

4502

A számsorból különösen figyelemre méltó az 1990-2001 közötti 140 fős növekedés.

A településrendezési terv – településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ –
felülvizsgálata során a megyei területrendezési tervben, a településfejlesztési koncepcióban
foglalt elhatározások, igények rögzítését, tervi szintre emelését tekintettük megoldandó
feladatnak.

2.2.1. A tervezett területfelhasználás ismertetése

A

településszerkezeti

tervlap

léptékének

megfelelő

részletességgel

ábrázolja

a

területfelhasználásokat, a területi korlátokat (védőterületeket, védőtávolságokat), amelyek
befolyásolják a területek használatát, illetve beépítését.
A településszerkezeti terv a beépítésre szánt területeken
- kisvárosias lakóterületet
- kertvárosias lakóterületet
- falusias lakóterületet
- településközpont vegyes területet
- központi vegyes területet
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- kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet
- egyéb gazdasági területet
- mezőgazdasági üzemi gazdasági területet
- különleges területet (a rendeltetés jelölésével,
a beépítésre nem szánt területeken
- zöldterületet (közpark terület)
- erdőterületet
- általános mezőgazdasági területet
- kertes mezőgazdasági területet
- korlátozott használatú mezőgazdasági területet
- vízgazdálkodási területet
jelölt ki.

2.2.2. Beépítésre szánt területek

Szabadbattyánban három sajátos használatú és intenzitású lakóterületi kategória van jelen

- Kisvárosias lakóterület (Lk)
az Eureka lakóparkban (I. ütem) tervezett

- Kertvárosias lakóterület (Lke)
kiterjedését tekintve a legjelentősebb, mind a 7-es számú úttól északra és délre már
meglévő területegység, mind az Eureka lakóparkban illetve attól délre tervezett
terület

- Falusias lakóterület (Lf)
részben a település szélein – Dózsa Gy. utca nyugati része, Balatoni út keleti
szakasza

–

,

részben

a

Széchenyi

utca

mindkét

oldalán

található.

E

területfelhasználásban szerepe van a falusias lakóterületben rejlő gazdagabb
funkcionális lehetőségnek (kézműipar, kereskedelem, vendéglátás, stb.).

-Településközpont vegyes terület (Vt)
A községközpont jellemző terület-felhasználása, ahol a lakó- és intézményi funkció
keveredése, az egyre gazdagodó közellátási funkció megjelenése tapasztalható.
A Seuso terület súlypontjában javasolt 6,72 ha nagyságú terület a cca. 160 ha-os zömmel
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területhez kapcsolódó intézményi, szabadidős és szállás
jellegű létesítménynek elhelyezésére szolgál.
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- Központi vegyes terület (Vk)
A településközpont jellemző közintézményei – iskola, községháza, egészségügy –
elhelyezkedésének helye.

- Gazdasági területek (Gksz, Gip, Gmg)
A gazdasági területek iránti igény is jelentős. E területek ugyancsak jó kapcsolattal kell, hogy
rendelkezzenek Székesfehérvárral, ugyanakkor környezetvédelmi okokból megfelelően el
kell különülniük a meglévő és az új lakóterületektől. Legalább a gazdasági területek telkein
belül kötelezően kialakítandó fásítással a lakóterületek felé, amelyek mértékét a
szabályozási terv írja elő.

A helyi vállalkozások egy része szeretne a lakásához, illetve kialakult lakóterületi
telephelyéhez közeli új lehetőséget. Ezek az igények sok esetben ütköznek a területek
koncentrált, elkülönített elhelyezésének követelményeivel, a tevékenység és annak
esetleges forgalma pedig zavarja a szomszédos lakóterületeket.
A gazdasági területek legnagyobb hányada a kereskedelmi szolgáltató terület. E területek
pontosabb rendeltetésének szűkítése, meghatározása a szabályozási terv feladata, itt
rögzíthetők azok az előírások, amelyek biztosítják a környezetvédelmileg érzékeny területek
nyugalmát.

A kialakult gazdasági területek elsősorban a 7-es főút és a vasútállomás környékén, míg a
mezőgazdasági üzemi területek a vasútállomás környékén, valamint a belterülettől nyugatra
önálló egységként találhatók. Új kereskedelmi szolgáltató területek javasoltak az I. ütemben
részletezett módon az Eureka lakóparktól délkeletre, elsősorban kisvállalkozások számára.

A Seuso térségben cca. 120 ha-on javasolja a terv kereskedelmi szolgáltató terület
kialakítását. a jelenlegi hatályos terv a térséget beépítésre szánt területként jelöli, ahol
azonban a korábbi lakóterületi használat okafogyottá vált.
A terület jelenlegi és távlati közlekedési kapcsolatai kedvező feltételeket biztosítanak
vállalkozások letelepedésére.

- Különleges területek (K)
Eltérő rendeltetéseket és beépítési sűrűségeket fog egybe. A tervben ezek a következők:
a.)

meglévők
- római katolikus temető
- református temető
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- sportterület
- szennyvíztisztító telep
- üzemanyagtöltő
b.)

új tervezési területek
- sportterület

2.2.3. Beépítésre nem szánt területek

- Különleges beépítésre nem szánt területek (Kk)
A tervben ezek a következők:
a.)

meglévők
- régészeti területen kialakítandó régészeti park területe

b.)

új tervezési területek
- bánya területek
- tó melletti sportterület

- Közlekedési és közműterületeket (KÖu)
Meglévők és tervezettek a szerkezeti és szabályozási tervek tartalmazzák. Szabadbattyán
területét szinte valamennyi, a közúti és vasúti hálózathoz tartozó elem érinti jelentős
nagyságú területeket (védőterületeket) foglalva el.
A Seuso terület feltárása jelenleg a 7-es út felől biztosított.

- Zöldterület (Zkp)
Szabadbattyánban jelenleg nincs zöldterületnek (közparknak) számító méretű közterületi
zöldfelület, a Cifra-kertet – a helyi védettség fenntartásával – a terv ebbe a kategóriába
sorolta.
Seuso területen a településközpont vegyes terület és a meglévő erdő között terveztünk cca.
8,0 ha-os közparkot, mely elhelyezkedésénél, méreteinél fogva alkalmas lehet mind a
település lakossága, mind a területen dolgozók szabadidős és rekreációs igényeinek
kielégítésére.

- Erdőterületek
A terv megtartja, és lehetőség szerint kiegészíti az erdőterületeket. Az Eureka kisvárosias és
kertvárosias lakóterületeihez, sportterületéhez és intézmény-központjához kapcsolódóan
védőerdő elhelyezését tartalmazza a településszerkezeti terv. Az erdő határos a Kis farkas
szeg nevű területrésszel (gyep, vízfolyás), a kapcsolat mindkét zöldfelület szempontjából
kedvező. A Székesfehérvár felé eső új gazdasági terület nyugati oldalán lévő erdő a terv
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szerint ugyanebbe a kategóriába kerül. A használatra vonatkozó besorolást a szabályozási
terv övezeti előírásaiban kell rögzíteni.
A Seuso terület táji, környezeti kapcsolata, mind a biológiai aktivitás érték megőrzése
szükségessé tette védelmi erdő kialakítását a nagyközség határa, valamint a

tervezett

főútvonal mentén.
A védelmi rendeltetésű erdők bővítése az M7-es autópálya mentén és a volt hulladéklelakó
területén javasolt.

- Mezőgazdasági területek
Beépítésre nem szánt jellegét meg kell tartani, e területek a település adottságainak
megfelelően három területfelhasználási egységbe soroltak.
-

Általános mezőgazdasági területek, amelyeken az OTÉK szerinti mezőgazdasági
tevékenységek és ezt szolgáló beépítettség engedélyezhető. A beépíthető telkek
nagyságát az optimális birtokméret és helyi hagyományok alapján kell
meghatározni.

-

A kertes (volt zártkerti) mezőgazdasági területek, amelyeken az OTÉK szerinti
mezőgazdasági tevékenységek és az ezt szolgáló beépítettség engedélyezhető.
A beépíthető telkek nagyságát az optimális birtokméretek és helyi hagyományok
alapján kell meghatározni.

-

A kertes (volt zártkerti) mezőgazdasági területek, amelyeken a kialakult
telekméretek

figyelembevételével

beépítettség engedélyezhető.

az

OTÉK

A szabályozás

szerinti

tevékenységek

és

eszközeivel javítani kell a

kedvezőtlen táj- és településképi hatásokat, és meg kell akadályozni a beépítések
további sűrűsödését.
-

Az Emmaróza területén a 7-es számú úttal párhuzamos kiszolgáló út kialakítása
közlekedésbiztonsági szempontból sürgősen megoldandó.

-

A korlátozott használatú mezőgazdasági területek, amelyeken a természetközeli
állapotú területeket nem zavaró mezőgazdasági tevékenység végezhető, építés
nem engedélyezhető, illetve csak abban az esetben, ha az a természetközeli
állapotok fenntartását szolgálja, és egyeztet az illetékes táj- és természetvédelmi
hatósággal.

- Vízgazdálkodási területek
A Nádor-csatorna, a Malom-csatorna és egyéb vízmedrek, valamint a horgásztó területei,
valamint a felszín alatti vízre települt vízbeszerzési területek (vízműkutak) a vízgazdálkodási
területbe (egyéb terület) tartoznak.
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2.3. A településrendezési terv összefüggése más tervekkel, programokkal
A település fejlődése, „működése” is hatással van a környező tájra, módosíthatja,
változtathatja annak elemeit. A települési eredetű környezetszennyezés, levegőszennyezés,
szennyvíz- és hulladék-elhelyezés, a település közlekedési struktúrája, a létesítmények
parkolási lehetőségei közvetlenül befolyásolják a település és környéke környezeti
minőségét.

A korábbi rendezési terv készítése óta lényeges változások következtek be.
Az OTrT módosítása mérsékelte a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, ennek során
megszüntette az M56 j. autóutat és helyébe olyan új főutat jelölt ki, amely részben meglévő
utakon, Nagykónyi - Lajoskomárom - Székesfehérvár között pedig új nyomvonalon halad. Az
új főút a szerkezeti terv szerint az M7-est a 67 km szelvény környezetében metszi. A
vasúthálózat is módosult, a Gyékényes – Budapest nagysebességű vasút északabbra került,
érinti Szabadbattyán déli szélét.
Fejér megye településrendezési terve pontosította az országos infrastrukturális hálózatok
vonalvezetését és létrehozta a térségi hálózatokat.
A település területén az új főút a Budapest – Murakeresztúr TEN vasúti fővonallal közel
párhuzamosan attól 400 - 500 méterrel délebbre halad, majd a Nádor-csatorna keresztezése
után elhagyja a települést és Lajos-teleptől keletre tér vissza, észak-déli irányúra fordulva. A
vasút és a 6214 j. összekötő út valamint az M7 keresztezése után ez utóbbival
párhuzamosan haladva lép Székesfehérvár területére, ahol a déli elkerülő útba csatlakozik.
A település közúti kapcsolatai minden irányban kiépítettek, a forgalom nagysága szerint
differenciált úthálózaton. Az M7-es autópályánál teljes értékű csomópont épült a 6307-es
összekötő út keresztezésében.
A községen halad át a 29 és 30 menetrendi mező szerinti vasúti viszonylat, de az intercityk
az állomáson nem állnak meg. A településrendezési terv a börgönd – szabadbattyáni
országos

vasúti mellékvonal – amelyen a forgalom

szünetel – megszűnésével,

szabadbattyáni szakaszán az alépítmény közúti célra való felhasználásával számol.

Szabadbattyán belterületét északkelet-délnyugti irányba átszeli a rendkívül forgalmas 7.sz.
országos I. rendű főút, amelybe északról csatlakozik a 7202. sz. összekötőút, ennek déli
irányú folytatása a 6307. sz. összekötőút. Kisebb jelentőséggel bír a 6214. sz. összekötőút.
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A település belterületének déli részét érinti az M7-es autópálya, illetve attól délebbre a
Budapest-Murakeresztúr viszonylatú E69-es nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal.
A közlekedés által okozott zaj az út, illetve vasút vonalas jellege miatt nagyobb területen
terheli a mellette álló lakóépületeket, illetve a lakosságot.
A

településkörnyék

ezért

a

helyi

adottságoktól

függően

többé-kevésbé

sajátos

konfliktusterület, amelynek fejlesztése, rendezése az országos közúthálózat-fejlesztéssel és
a település érdekeivel összhangban, együttesen történhet.

A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaságvédelem, valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni védelem koordinált
érdekei együttesen határozzák meg.

A környezeti elemek védelme és a jelentős hatások elleni védelem, valamint a település
működésének, működtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a helyi építési
szabályzat elkészítésének keretein. A környezet védelmét szolgáló fejlesztési program
különösen nagy súllyal jelentkezhet a település életében és az önkormányzatok feladatainak
ellátásában. Az építésügyi igazgatás feltételeinek biztosítása, a településüzemeltetés, a
vállalkozási tevékenység támogatása, a költségvetés nehézségeiből adódó konfliktusok
kezelése és az életkörülmények javítását szolgáló intézkedések, valamint a nem kívánatos
környezeti állapotokon való javítás érdekében a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottak szerint kell elkészíteni a környezetvédelmi
programot. A hivatkozott törvény alapján a települési környezetvédelmi programot a
Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, a rendezési tervekkel összhangban kell
kialakítani, melyben természetesen szerepelnek az építésügyi igazgatásra vonatkozó
intézkedések és az üzemeltetéssel kapcsolatos projektek is.
A környezetvédelmi jogszabályok jelentős módosulása, a feladat- és hatáskörök változása
miatt célszerű a program folyamatos aktualizálása, mely szerint időszakonként, de legalább
kétévente felül kell vizsgálni és a végrehajthatóság érdekében módosítást kell eszközölni.

A módosítással érintett tervezési terület települési környezete részletes vizsgálata alapján a
következő környezetvédelmi szempontú megállapítások rögzíthetők:
• Az OTRT országos övezetei közül érintettek:
−

Országos ökológiai hálózat

−

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

−

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

−

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület

−

Együtt tervezhető térségek
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• Fejér megye Területrendezési terve által meghatározottan a települést érintő térségi
övezetek:
–

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

–

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület

–

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

–

Térségi jelentős tájképvédelmi terület

–

Kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-védelmi terület

–

Magterület, ökológiai folyosó területe

–

Vízerózión és széleróziónak kitett terület

–

Rendszeresen belvízjárta terület
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• A közlekedési út térségét a közlekedés okozta környezetterhelés zavarja, zavarhatja.
• A felszín alatti vizek védelméről szóló, többször módosított 219/2004. (VII.21.)
Kormányrendelet előírásaival összhangban a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel
módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti vizek állapota
szempontjából Szabadbattyán fokozottan érzékeny és a sérülékeny vízbázisra
tekintettel kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen helyezkedik
el.
• A település szennyvízközmű hálózattal rendelkezik, a rácsatlakozás aránya ∼75 %os.
• A településen megoldott a települési hulladék szervezett elszállítása.
Kiemelt feladat a szennyvízgyűjtés és –kezelés szakszerű megoldása a közcsatornára még
nem csatlakozott közel 400 lakás esetén.
A levegőminőségi állapot megőrzése és javítása érdekében törekedni kell a megújuló
energiahordozók igénybevételére és továbbra is vezetékes földgáztüzelésre való rákötés
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támogatására, mely a vegyestüzelésből származó salak, pernye hulladékok keletkezésének
teljeskörű megszüntetését eredményezi.
További kiemelt feladat - a környezetvédelmi programon belül – a települési hulladékok
elvárásoknak megfelelő szelektív gyűjtése és a környezet veszélyeztetését kizáró módon
való regionális szintű ártalmatlanítása, lerakása, hasznosításának hosszú távú megoldása a
települési hulladékgazdálkodási terv szerint.
A szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási előírások az országos
településrendezési

és

építési

követelményekről

(OTÉK)

szóló

253/1997.

(XII.20.)

Kormányrendelet szerint készíthető el. Az adottságok és a fejlesztési elképzelések,
koncepció nem igényli a hatályos jogszabályoktól való eltérést.

3. A KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok
A rendezési tervek készítése során elsősorban a következő tervek és programok lettek
figyelembe véve:
–

Országos Területrendezési Tervről szóló módosított 2003. évi XXVI. törvény

–

Fejér Megye Területrendezési Terve

–

Nemzeti Környezetvédelmi Program

–

Országos Hulladékgazdálkodási Terv

–

Dél-dunántúli Régió Területi Hulladékgazdálkodási Terve

–

Szabadbattyán helyi hulladékgazdálkodási terve

–

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program

–

Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja

3.2. A környezeti állapot és értékelése és a rendezési tervek készítése során
figyelembe vett környezethasználatok
A hatályos jogszabályok követelményei szerint a környezetvédelmi szempontokat a
területrendezés során érvényre kell juttatni.
A

területfejlesztés,

területrendezés

környezetvédelemmel

kapcsolatos

igényeinek

megfogalmazásához alapvetően a következők vizsgálata szükséges:
–

a

meglévő

települési

környezet

jelenlegi

állapotának

értékelése,

környezetterhelések elemzése,
–

a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismertetése.

a

jellemző
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3.2.1. A talaj- és a vizek védelme
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése

A természetföldrajzi tájbeosztás szerint a település a Sárvíz-völgy kistájában helyezkedik el,
Fejér és Tolna megye területén. Szabadbattyán Fejér megyéhez tartozik.
A kistáj 89-161 m közötti tszf magasságú teraszos folyóvölgy. A felszínen 3 jellemző
magassági szint különíthető el, melyek a folyó I-II-III. teraszainak felelnek meg. Az első szint
az ártér, majd ezt követi a magasártéri, szigetszerű megjelenésű további 2 terasz.

A Sárvíz-völgye eróziós-akkumulációs úton képződött, felszíni formái is ehhez
kötődnek.
A Sárvíz itt a Nádor-csatorna és a Malom-csatorna ágakból áll. A Nádor-csatornára 2 tavat
építettek. A Malom-csatornába Ny-ról belefolyik még egy kisebb vízfolyás.
A talajvíz mélysége 2 m körüli. A löszben a rétegvíz igen kevés, nem éri el az 1 l/s.km2-t.
Mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. Az évi középhőmérséklet 9,8° C
körül alakul. Az évi csapadék mennyiség 560 mm. Leggyakoribb szélirány az ÉÉNy-i, majd a
D-i. az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
A legnagyobb kiterjedésben a vályog található. A folyóvölgy mélyebb részeire a réti öntés és
a síkláp talajtípusok jellemzőek. A völgyet övező magasabb fekvésű, talajvízhatástól mentes
löszterületeken

réti

és

mészlepedékes

csernozjom

talajok

képződtek.

Ezek

mezőgazdaságilag hasznosítottak, szántók.

Szabadbattyán a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny és a
sérülékeny vízbázisra tekintettel kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területen fekvő település. Ezen belül a 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 2. számú
melléklete szerint a település közigazgatási területének nyugati részén, érintve a belterület
DNY-i részét, a Kőszárhegyi sérülékeny vízbázis védelmére lehatárolt hidrogeológiai
védőterület fokozottan, illetve kiemelten érzékeny besorolású (1.a. alkategória). A település
területének többi része a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny besorolású (2.a,
és 2.e. alkategáriák). A hidrogeológiai „B” védőterület mellett a karsztaknára vonatkozóan
külső védőterület is kijelölésre került, melyet érintő előírásokat és használati korlátozásokat a
20.019/2/1992. számú határozat tartalmazza.
Szabadbattyán közigazgatási területén 2 ingatlant érint a következők szerint: 0121/2 és a
0122 nyílt külterületi karszt területet.
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A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a 24.209/2003. iktatószámú
határozatában lehatárolta a Kőszárhegyi, Kistérségű vízmű vízbázisának vízbázis felszíni „B”
hidrogeológiai védőterületét.

A védelem alá helyezett vízkivételi művek:
•

Szabadbattyán 0111/8 hrsz-ú területen lévő I-es jelű, K-50 kataszteri számú, 168,5 m
talpmélységű 134m0.154m0 m között szűrőzött öüzemi út (EOV-X=195.530 (3),
Y=597.020 (3)).
Vízjogi létesítési engedély száma: 20.740/7/1976.

•

Kőszárhegy 414 hrsz-ú területen lévő II-es jelű, K-1 kataszteri számú, 201,5 m
talpmélységű, 164,0 – 188,0 m között szűrőzött közüzemi kút (EOV X=194.975 (5),
Y=596.760 (3)) vízjogi létesítési engedély száma: 20.740/7/1976.

•

Szabadbattán 0106/2 hrsz-ú területen lévő III-as jelű, K-52 kataszteri számú, 125,0
mtalpmélységű, 68,0-111,0 m között szűrőzött közüzemi kút (EOV X=196.320 (1),
Y=597.660 (3)) vízjogi létesítési engedély száma: 22.161/19980.

•

Szabadbattyán 0101/4 hrsz-ú területen lévő IV-es kút -54 kataszteri számú, 115,0 m
talpmélységű, 81,0-111,0 m között szűrőzött közüzemi kút (EOV X=196.360 (5), Y
=598.040 (6)) vízjogi létesítési engedély száma: 20.400/1983.

•

Kőszárhegy 252

hrsz-ú területen lévő V-ö jelű, B-2 kataszteri számú, 195,0 m

talpmélységű, 166,6-183,0 m között szűrőzött közüzemi kút (EOV X=194.310 (8),
Y=596.370 (0)) Vízjogi létesítési engedély száma: 20.118-2/1988.
•

Polgárdi 1907 hrsz-ú területen lévő VI-os jelű, K-49 kataszteri számú, 210,0 m
talpmélységű 154,0-1961,0 m között szűrőzött közüzemi kút (EOV X=193.940 (6),
Y=595.760 (2)) vízjogi létesítési engedély száma: 22.274/1991.

•

Kőszárhegy 0118 hrsz-ú területen lévő 64,0 m talpmélységű karsztakna (tartalék
vízbázis) EOV X=196l290 (7), Y=596.150 (6)) eredetileg bányászati létesítménynek
épület.

A jogerőre emelkedett határozat előtt 2002-ben elfogadott tervekben a terveken szereplő,
tanulmánytervi korlátozások a hivatkozott számú határozat értelmében szükségtelenek. A
KDT KÖVIZIG is kizárólag a határozatban és a szakági jogszabályban foglaltak betartását
igényelte a 9-67/2009. iktatószámú előzetes véleményben.

A település területei befogadói lehetnek a Nádor csatorna, Séd-Sárvízi Malom csatorna és a
Csillag-völgyi árok. A vízelvezetés tervezését a befogadóig kell elvégezni. A csapadékvizek
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fogadásához a kezelőkkel egyeztetni szükséges. A Nádor és a Malomcsatorna kezelője a
Vízügyi Igazgatóság, a Csillagvölgyi árok kezelője a Sárvíz Térségi Vízi Társulat Káloz.

Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó a szántóföldi növénytermesztés.
A talajerő-utánpótlásnál figyelembe kell venni a település adottságait. A település
nitrátérzékeny területen fekszik, így be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni a 27/2006. (II. 7.)
Kormányrendelet előírásait és be kell tartani az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben rögzített
„helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

Talaj- és vízvédelmi követelmények

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek
magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása,
valamint élővilága védelmét is. A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek
folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét
és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
engedélyezési eljárások közül
−

a négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 méternél nagyobb fesztávú
tartószerkezeteket tartalmazó, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,

−

a meredek, csúszásveszélyesnek ismert területek beépítésekor,

−

az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,

−

a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén
(feltöltés, bevágás)

−

és a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervező vagy az
önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlel,

a geológiai szolgálat szakhatósági közreműködését kell igényelni.

Az egyes tevékenységek engedélyezésekor figyelembe kell venni az ásványvagyongazdálkodási követelményeket:
−

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44.§ (1) bekezdés b) alpont
negyedik bekezdése szerint a bányahatóság műszaki biztonsági és munkavédelmi
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hatáskörébe

tartozik

az

egyes

nem

bányászati

célt

szolgáló,

bányászati

módszerekkel végzett földalatti tevékenységek (aknamélyítés, alagúthajtás…), a
mélyépítés kivételével, továbbá
−

a Bt. 46.§ (1) bekezdése szerint a bányafelügyelet szakhatóságként működik közre a
300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított földalatti
térségek

létesítésére,

használatbavételére

és

megszüntetésére

irányuló

építéshatósági engedélyezési eljárásban, amely felett természetes kőzetréteg
(homok, agyag, homokkő, mészkő…) található, ha az nem szerves része a
földfelszín feletti építménynek (földalatti tároló térség), valamint
−

a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdés
szerint a földalatti tárolótérség állagmegóvása keretében végzett felújítási munkákat
bányászati szakértők közreműködésével szabad végezni, valamint

−

a Bt. 1.§ (1) bekezdés b) alpontja szerint a tereprendezéssel összefüggésben
végzett ásványi nyersanyag kitermelése után, ha az ásványi nyersanyag üzletszerű
felhasználásával, vagy értékesítésével jár együtt, az államot a Bt. 20.§-a szerinti
bányajáradék illet meg, továbbá

−

a Bt. 44/A §-a alapján a tereprendezés engedélyezésére irányuló eljárásokban a
Bányakapitányság szakhatóságként működik közre.

A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények
elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza.
Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő
talajvédelmi

létesítmények

működőképességét.

A

beruházások

megvalósítása

és

üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előírásokat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.

A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek
egy részéhez a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint talajvédelmi
hatóság engedélye szükséges a következő esetekben a törvény 49. §-a szerint:
−

erózió elleni talajvédelmi beavatkozások, ha a talajművelési eljárásokkal, termesztett
növények szakszerű területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és erdősávok
létesítésével kellőképpen nem lehetséges az erózió ellen megóvni a termőföldet,

−

a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kálcium mennyiségének
pótlására, a talaj savanyúsági viszonyainak megszüntetésére, továbbá a savanyító
hatású légköri ülepedés semlegesítése céljából történő meszezés,
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−

szikesedés elleni talajjavítás,

−

homoktalajok javítása,

−

tereprendezés a felszín hullámosságának és az egyenetlen terepalakulatok
megszüntetésének érdekében,

−

mélyforgatás, ha azt a talajviszonyok indokolják,

−

szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladékok termőföldön történő
elhelyezése,

−

hígtrágya kijuttatása termőföldre.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
(II.7.) Korm. rendelet szerint Szabadbattyán nem nitrátérzékeny területű település, irányadó
jelleggel kell figyelembe venni az 59%2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint a „helyes
mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
rögzíti, hogy “erdőterületet termelésből kivonni csak kivételes esetben és csak akkor lehet,
ha az erdőterületre tervezett létesítmény elhelyezésére vagy tevékenység gyakorlására az
adott térségben nem található arra alkalmas földterület”. Tehát lakó- és egyéb kivett terület
kialakítása céljából belterületbe vonni és művelésből kivonni erdőterületet csak kivételes
esetben, más lehetőség hiányában szabad. Belterületbe vonással együtt járó igénybevétel
esetén be kell szerezni az erdészeti hatóság előzetes elvi engedélyét, amennyiben az
igénybevételre várhatóan 5 éven belül kerül sor.
Az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye
szükséges (a települési önkormányzat jegyzője jogosult kezdeményezni a változtatást),
illetve a rendeltetés-változásból fakadó többletköltséget és kárt a kezdeményezőnek kell
megtérítenie. Az erdőterületekkel kapcsolatos egyéb, általános előírásokat is a 2009. évi
XXXVII. törvény és a módosítás előtt álló 29/1997. (IV.30.) FM rendelet rögzíti.

A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani
kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő
körülmények ne romoljanak.

A felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a
felszín alatti víz állapota szempontjából Szabadbattyán az érzékeny felszín alatti víz
szempontjából a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM

24
rendelet előírásai szerint fokozottan érzékeny és a sérülékeny vízbázisokra tekintettel
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekvő település. A felszín alatti
vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a
felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési
engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet.

Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a
szennyezőanyag tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.)
Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. A település
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésénél a határértékek betartása kiemelt szempont.
A sérülékeny üzemelő és az előzetesen lehatárolt távlati vízbázis védőterületein belül a
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú melléklete szerint lehet építési tevékenységet
folytatni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, melynek 28.§ (1) bekezdése szerint
vízjogi engedély szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve –
vízimunka

elvégzéséhez,

megszüntetéséhez

illetve

(létesítési

vízilétesítmény

engedély),

megépítéséhez,

továbbá

annak

átalakításához

használatba

és

vételéhez,

üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) figyelembe kell
venni. A beruházási program megvalósítása során új kút fúrásakor, szennyvízelőkezelésnél,
csatornázásnál, átfogó vízrendezésnél, vízfolyás-rendezésnél, stb. kell a szükséges
engedélyezéseket lefolytatni.
A vízjogi engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségtől kell megkérni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglaltak betartásával.
A tervek engedélyezése csak a szabályozási előírásokban rögzített, és minden esetben
kötelezően

bevonandó

szakhatóságok,

valamint

a

szakterületük

szerint

érintett

szakhatóságok és más eljárásban eljáró hatóságok pozitív állásfoglalása alapján történhet.
A nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket – melyeket a 21/2006. (I.31.)
Kormányrendelet tartalmaz - be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv
fennmaradását biztosítani kell.
Valamennyi

vízfolyást

vízgazdálkodási területnek

kell tekinteni.

A vízgazdálkodási

területeken csak a vízgazdálkodás létesítményei helyezhetők el, ahol a 21/2006. (I.31.)
Korm. rendelet 2.§-a értelmében a meder partélétől számítottan az állami kezelésű
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vízfolyások esetén 6-6 m távolságon belül épület nem helyezhető el, és ott csak
gyepgazdálkodás folytatható. A közcélú belterületi medrek partján 3-3 m védőtávolságot kell
biztosítani.

Mélyfekvéses területeken építési tevékenység csak a talajvíz szintek vizsgálata alapján
engedélyezhető, mezőgazdasági tevékenység pedig csak a földhasználók kockázatára
végezhető.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályairól szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
szerint kell az erre vonatkozó tevékenységet (műszaki tervezés, kivitelezés, fenntartás,
üzemeltetés) folytatni.

A vizek és közcélú vizilétesítményekkel kapcsolatban a 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet
előírásait kell érvényesíteni.

Az

ivóvíz-

és

ásvány-gyógyvízkezelő,

-tározó

műtárgyak

és

szállító

vezetékek

védőterületeiről és védősávjairól a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete
rendelkezik a következők szerint:
Műtárgyak

Védőterületek méretezése

Zárt vagy épületben lévő vízkezelő vagy tároló

A védőterület sugara a műtárgy vagy építmény külső
szélétől számított 10 m.
5 m-nél magasabb földfeltöltés esetén a rézsű talpától
mért 5 m.

Szabadban, nyílt vízfelszínnel történő vízkezelés 50 m (különleges esetekben max. 100 m).
vagy tárolás
Víztechnológiai

célra

történő

levegőbeszívás A védőterület szélétől legalább 20 m-re, a terepszint

helye (légszűrés nélküli esetben)
Víztornyok

(magastéri

tárolók)

felett legalább 3 m-re.
zártrendszerű Védőterületek nem, csak a vezetékek védősávjának

átemelők és nyomásfokozók

kijelölése szükséges.

Földbe fektetett vízvezeték

A védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig,
alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed.

Párhuzamosan

haladó

vízvezetékek

és

szennyvízcsatornák
•

ha

a

szennyvízcsatorna

magasabban A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán

fekszik, mint a vízcső, vagy ha mélyebben vízszintes irányban mért 1-1 m; 2 m-nél kisebb
fekszik, de a vízvezeték talajvízben, vagy tengelytávolságú két vezeték esetében megfelelő
annak közelében van

állékonyságú szennyvízcsatorna alkalmazásával.
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•

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán
mint a vízcső és a vízcső száraz talajban van vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m.

•

nyomás

alatti

szennyvízcsatornacső A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán

esetében

vízszintes irányban 2-2 m.

Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső kereszteződése
•

ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, A
mint a vízcső

szennyvízcsatorna

elhelyezése

a

keresztezési

ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízzáró védőcsőben vagy fedett vasbeton vályúban a közúti terhelés
mértékének megfelelő állékonysággal.

•

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, A vízcső megépítése a kereszteződési ponttól mindkét
mint a vízcső és a két vezeték közötti irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon
szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb

belül csőkötés nélkül, a szennyvíz-csatorna építése a
keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m,
összesen tehát 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag
beton burkolattal.

•

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, A vezetékek építésére az előző bekezdésben a
mint a vízcső és a két vezeték közötti szennyvízcsatornára
szintkülönbség 0,5-1 m között van

vonatkozóan

foglaltak

az

irányadók.

A vízjogi engedélyezési eljárást megelőzően több fejlesztési programterv alapján előzetes
vizsgálatokat kell készíteni.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások
során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető
legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet rögzíti az előzetes (környezeti) vizsgálat
szabályait. A fejlesztési célok alapján a jogszabály hatálya több terüket alapján is
vélelmezhető, mely eljárás lefolytatása a létesítés előfeltétele (a szabályozásban is
rögzíthetően).
− Építmény vagy épületegyüttes beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól (területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek vagy
telkek teljes és összes területét kell érteni), vagy 300 parkolóhelytől
− Vízbesajtolás felszín alatti vízbe
− Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt)
mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen 500 szálláshelytől vagy 3 ha
területfoglalástól
− Villamos légvezeték 20 kV-tól
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− Veszélyes hulladék tároló telep
− Geotermikus, vagy egyéb erőmű
− Bányászat
Az előzetes vizsgálati eljárás során a „zöldhatóság” dönt, hogy környezeti hatásvizsgálat
(további eljárást igényel!) elvégzését szükségesnek tartja-e!

3.2.2. A levegőminőség védelme
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése

Szabadbattyán település levegőminőségi állapotát jellemzően a közlekedési eredetű
légszennyező-anyag

kibocsátás

határozza

meg.

Jelentős

környezetterhelő

hatású

légszennyezőanyag-kibocsátó a település belterületén nem található.

A tervezett fejlesztések megvalósításával várhatóan nem romlik a település levegőminőségi
állapota.

A fejlesztési terület levegőminőségét
• az egyedi fűtések,
• a közlekedés és az
• egyéb gazdasági és ipari tevékenységek
emissziója határozza meg.

Szabadbattyán közigazgatási területén négy bejelentés köteles légszennyezőanyagkibocsátó telephely található. A bejelentés köteles telepek: gázátadó állomás, raktártelep,
terményszárító és elektromos készülékgyártó üzem.
Meghatározó a kisebb telephelyek közül a fűtési eredetű, illetve fosszilis energiahordozó
felhasználásából származó légszennyezőanyagok kibocsátása.

Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a
szén-,

olaj-

és

gáztüzelésből

származó

átlagos

légszennyezőanyag

kibocsátások

összehasonlításával jellemezhetők. A területen való beruházások során energiatakarékos
műszaki megoldásokat és környezetkímélő energiahordozókat (földgáz) kell alkalmazni az
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elérhető legjobb technika szintjének megfelelően. A fajlagos értékek alapján szorgalmazni
kell a földgázrendszer továbbfejlesztését és a megújuló energiahordozók igénybevételét.
A közlekedési eredetű légszennyezőanyag-kibocsátás
A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyagkibocsátás gyakorolja a legnagyobb hatást. A meghatározó és viszonylag nagy forgalmú
közlekedési útvonalak a következők:

Szabadbattyán belterületét északkelet-délnyugati irányba átszeli a rendkívül forgalmas 7. sz.
országos I. rendű főút, amelybe északról csatlakozik a 7202. sz. összekötőút, ennek déli
irányú folytatása a 6307. sz. összekötőút.
A település belterületének déli részét érinti az M7-es autópálya, illetve attól délebbre a
Budapest-Murakeresztúr viszonylatú E69-es nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal.
A közlekedés által okozott zaj az út, illetve vasút vonalas jellege miatt nagyobb területen
terheli a mellette álló lakóépületeket, illetve a lakosságot.

A település közlekedési környezetterhelését meghatározzák az OTRT és Fejér Megye
Településrendezési hatályos terveiben már elfogadott meglévő és tervezett nyomvonal
tervek.

A közlekedés légszennyezőanyag kibocsátása az út mellett elhelyezkedő területeken
észlelhető légszennyezőanyag-terhelés. Jelenleg nem tapasztalható a közlekedési eredetű
légszennyező anyagok kritikus, jelentősebb zavaró hatása, azonban a forgalom növekedése
indokolja a település közlekedési kapcsolatainak, útjainak fejlesztését, korszerűsítését. A
légszennyezőanyag-terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani az eddig még stabil
szilárd burkolattal el nem látott útszakaszok por-mentesítését, javítását.
Egyéb tevékenység légszennyezőanyag-terhelése
Az egyéb kisipari tevékenységek légszennyezőanyag-kibocsátásait a szerves oldószeres
diffúz kibocsátások jellemzik a felületkezelések során
A szennyvíztelep védőtávolsága kialakultnak tekinthető, az OTÉK függeléke szerint 250 m.

Az állattartó létesítmények elhelyezkedése kedvezőnek tekinthető, így a bűzterhelés nem
okoz lakossági panaszt.
Javasolt a település rendezési tervével összhangban a helyi állattartási rendelet kidolgozása,
amelyben az OTÉK előírásai szerint meg kell határozni az építmények közötti legkisebb
távolságokat.
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Levegővédelmi védelmi övezet kijelölését nem kezdeményezte sem a környezetvédelmi,
sem a közegészségügyi hatóság.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos követelmények

A levegő védelmével kapcsolatos szabályok zömét a többször módosított 21/2001. (II.14.)
Kormányrendelet tartalmazza. A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre,
technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb
technika alapján, jogszabályban, illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának
keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.

A légszennyezettségi határértékekről a többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM
együttes rendelet rendelkezik. A jogszabály 4.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a
rendelet 1.1. számú mellékletében szereplő légszennyező anyagokra – a rendelet (4)
bekezdésében

foglaltak

kivételével

–

a

légszennyezettség

abban

meghatározott

egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére.
A (4) bekezdés rendelkezik a jogszabály 2. számú mellékletében felsorolt légszennyező
anyagok esetében meghatározott területre vonatkozó ökológiai határértékekről.

Szabadbattyán nagyközség esetében az ökológiai határértékekkel nem kell számolni,
tekintettel arra, hogy a település egyes területei, terület jellemzői, illetve paraméterei nem
elégítik ki a jogszabály 2. sz. melléklete II. fejezetében meghatározott eseteket.

A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyező anyagokra
vonatkozóan
Határérték (µg/m3)

Légszennyező anyag

Veszélyességi

[CAS szám]

fokozat

órás

24 órás

éves

Kén-dioxid [7446-09-5]

III.

250

125

50

Nitrogén-dioxid [10102-44-0]
Szén-monoxid [630-08-0]
Szálló por (összes lebegő por)
Szálló por (PM10)

II.
II.
III.
III.

Ülepedő por, toxikus anyagot
nem tartalmaz

IV.

100
85
40
10.000
5.000*
3.000
200
100
50
50
40
30 napos határérték
éves határérték
2

16 g/m x 30 nap

2

120 t/km x év

* Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó
átlagértékekből kell kiválasztani.
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A nagyobb hőteljesítményű (140 kW th és ennél nagyobb, de 50 MW th-nál kisebb névleges
bemenő

teljesítményű)

tüzelőberendezések

légszennyezőanyagainak

technológiai

kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet tartalmaz előírásokat. A fűtőmű,
erőmű nagyságrendű teljesítményekre (50 MW th felett) külön jogszabályok rendelkeznek.
Egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásainak
korlátozásáról illetve az oldószer-felhasználás küszöbértékeiről, valamint kibocsátási
határértékeiről külön jogszabály rendelkezik a 10/2001. (IV.19.) KöM rendelettel.

Figyelembe kell venni az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluoir tartalmú
üvegházhatású

gázokkal

kapcsolatos

tevékenységekről

szóló

310/2008.

(XII.

20.)

Kormányrendelet követelményeket. A tervek készítése időszakában a 3 kg hűtőközeg töltetű
légkondicionáló vagy hűtőberendezéseket be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a szerint a rendelet 2. sz. mellékletében
felsorolt új tevékenységek esetén védelmi övezetet kell kialakítani. A védelmi övezetben
állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint időszakos vagy átmeneti emberi
tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt
szolgáló létesítmény), levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra
nem telepíthető. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a
légszennyezőt terhelik.

A meglévő telephelyen tervezett új vagy felújításra kerülő forrás esetében – a 21/2001.
(II.14.) Korm. rendelet 6.§ (4) bekezdése szerint - a környezetvédelmi hatóság egyedi
eljárásban, a közegészségügyi hatóság és a települési önkormányzat jegyzőjének
szakhatósági állásfoglalása alapján a jogszabály mellékletében megfogalmazott védelmi
övezet nagyságértékénél kisebb értéket is engedélyezhet.

A talaj- és vízvédelmi fejezetben részletezettek szerint több fejlesztési fázis speciális
eljárások lefolytatásával valósítható meg. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
szabályait a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet határozza meg.
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3.2.3. Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás helyzete

Jelenleg a településen megoldott a kommunális jellegű szilárd hulladékoknak engedéllyel
rendelkező lerakóba való szervezett szállítása.

A település a működő, illetve a továbbfejlesztésre tervezett Regionális Hulladékgazdálkodási
Program keretében tervezi a közszolgáltatás ellátását és a fejlesztései megvalósítását. A
regionális hulladéklerakót nem a településen kívánják megvalósítani, így a településeken
ezzel kapcsolatban nem szükséges területet biztosítani. Hulladékgyűjtő pont létesítése segíti
a szelektív gyűjtést.

A hulladékgazdálkodással szemben támasztott követelmények

A

hulladék

gyűjtésével,

ártalmatlanításával

kapcsolatos

tevékenységet

a

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján kell szervezni és végezni.
A hulladék “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról,
a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja,
hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag
hulladékszegény technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező
hulladékok

hasznosítására,

ártalmatlanítására

rendelkezésre

álljon

engedéllyel

és

kapacitással bíró szolgáltató szervezet.
A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy
szervesanyag-tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes
hulladékot (növényvédőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem,
stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján az önkormányzat
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása során gondoskodni kell a hulladéklerakók
felülvizsgálatáról és továbbüzemeltetésük lehetőségeinek feltárásáról, a hasznosítható
hulladékok szelektív gyűjtésének megteremtéséről, a biológiailag lebomló szervesanyag
tartalom csökkentéséről (komposztáló telep létesítése).
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Meg kell teremteni a hulladékok átvételére egész évben alkalmas gyűjtőpontok és
hulladékudvarok kialakításának lehetőségét, a bontási hulladékok válogatását, értékesítését,
a megmaradó anyagok esetleges lerakását biztosító telep létesítését.

A

2000.

évi

XLIII.

törvény

szerint

el

kellett

készíteni

a

település

komplex

hulladékgazdálkodási tervét.
A települési szilárd hulladékok kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet
elvárásai teljesülésével a települési környezet környezetterhelése minimalizálható. A
jelenlegi hulladékkezelő és –lerakó környezetterhelése megszűnik.
A köztisztasággal összefüggő, a rendezési tervvel egyidőben meghozandó rendeletben kell
meghatározni a közterületen kijelölendő hulladékgyűjtő pontok helyét.

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről a
224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól a 64/208. (III.28.) Kormányrendelet
rendelkezik. A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek feltételeit a 213/2001.
(XI.14.) Korm. rendelet szabályozza.

A hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.
A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A
veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a 98/2001.
(VI.15.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak. A veszélyes hulladék termelő köteles
gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, melynek elsődleges célja, hogy
megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.

A hulladékok egyik speciális fajtája az állattenyésztés során keletkező állati tetem, hulladék.
Az állati tetemek elhelyezésére az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002.
(XII.12.) OGY határozat, valamint a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet értelmében 2005.
december 31-e után nem történhet dögkútban, dögtéren. A dögkút hiánya miatt a fehérjefeldolgozó üzembe való szállítás a megnyugtató hosszú távú megoldás. Biztosított a fehérjefeldolgozó szervezet gyűjtőkonténerének elhelyezése a lakosság számára, melynek
szabályait az állati hulladékok kezelésének szabályairól szóló 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet
rögzíti. A településrendezési terv elfogadásával egyidőben javasolt a helyi állattartási
rendeletet az építési övezetekhez igazítva átdolgozni.
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3.2.4. Zaj- és rezgés elleni védelem
A zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályi előírás alapján a zaj- és rezgésvédelmi
követelményeket a területrendezés során érvényre kell juttatni. A területfejlesztés, területrendezés zaj szempontú környezetvédelmi igényeinek megfogalmazásához alapvetően a
következők vizsgálata szükséges:
–

a meglévő, jelenlegi állapot feltárása, elemzése, értékelése,

–

a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismerete,

–

a területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzése és a helyi építési,
szabályozási követelmények megfogalmazása.

A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének
biztosítása érdekében a zajhelyzet vizsgálata. Az akusztikai vizsgálat során a beépített
környezet zajhelyzetét értékeltük, valamint a tervezési terület beépítési lehetőségének
környezetvédelmi megalapozását végeztük el. Ennek során értékelésre került a zajt
kibocsátó létesítmények hatása a határoló települési környezetre.
Annak érdekében, hogy a tervezési területen építendő létesítmények a környezetükben élő
lakosságot a legkisebb mértékben zavarják, illetve a jogszabályban meghatározott és a
nagyközség képviselőtestülete által elfogadott előírásokat kielégítsék a szerkezeti terv
készítése során vizsgálni kell a tervezési területen kialakítandó zajforrások környezetre
gyakorolt hatását, valamint a környezet domináns zajforrásainak kölcsönhatását.
A létesítmények üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy a működésből eredő zaj ne haladja
meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendeletben előírt zajterhelési határértéket.
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelés, feladatok

A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez a vizsgálati adatok
ismeretében, illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra azok az
intézkedések és feladatok, melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthetők,
illetve egyidejűleg új terhelések kialakulása megakadályozható.
A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a következők
vizsgálata szükséges:
–

közlekedési jellegű zajforrások (közúti, vasúti),

–

ipari (mezőgazdasági) jellegű zajforrások,

–

egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények
zajforrásai).

34
Szabadbattyán belterületét északkelet-délnyugati irányba átszeli a rendkívül forgalmas 7. sz.
országos I. rendű főút, amelybe északról csatlakozik a 7202. sz. összekötőút, ennek déli
irányú folytatása a 6307. sz. összekötőút. Kisebb jelentőséggel bír a 6214. sz. összekötőút.
A település belterületének déli részét érinti az M7-es autópálya, illetve attól délebbre a
Budapest-Murakeresztúr viszonylatú E69-es nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal.
A közlekedés által okozott zaj az út, illetve vasút vonalas jellege miatt nagyobb
területen terheli a mellette álló lakóépületeket, illetve a lakosságot.

Közúti közlekedés
A közúti közlekedés által okozott zaj nagyságát alapvetően a forgalom nagysága, a
járműösszetétel, haladási sebesség, az út paraméterei és a környezeti tényezők határozzák
meg.

A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértéke a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r.
2. sz. melléklet szerint kerül meghatározásra a 2007. évi forgalmi adatok alapján. A forgalom
nagyságának figyelembevétele az Állami Közúti Műszaki és Információs KHT. által kiadott
„Országos Közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” adatainak, és az ÚT 21.118:2000 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című Útügyi
Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával kapott értékeivel
történik.

A 6307. sz. összekötőút esetében külön vizsgáltuk a 7-es főút és az autópálya közötti
nagyobb forgalmú és az autópályától délre távolodó kisebb forgalmú szakaszt.

A közúti közlekedés által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon:
7202. sz.

Köz.

ök. út

Személy Kisteher- Szóló

Csukló tehergé

0-3,3.

gépkocsi gépkocsi

s busz pkocsi

busz

kmsz.

Nehéz
tehergé
pkocsi

Szerelv
ény

Motorker
ékpár,

LAeq7,5N LAeq7,5É

lassú j.

2007. év

987

92

4

0

64

40

78

25

61,4

53,5

2009. év

1036

98

4

0

68

42

83

25

61,7

53,8

2024. év

1244

125

5

0

87

54

106

25

62,6

54,7
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A közúti közlekedés által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon:
6307. sz.
ök. út
42,3.44,2.

Köz.
Személy Kisteher- Szóló

Csukló

gépkocsi gépkocsi

busz

s busz

tehergé Nehéz
pkocsi tehergé
pkocsi

Szerelv
ény

Motorker
ékpár,

LAeq7,5N LAeq7,5É

lassú j.

kmsz
2007. év

3166

446

61

48

206

152

124

86

66,4

58,5

2009. év

3356

477

62

48

220

163

133

88

66,7

58,7

2024. év

4147

553

65

51

255

188

154

95

67,4

59,5

A közúti közlekedés által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon:
6307. sz.
ök. út
17,342,3.

Köz.
Személy Kisteher- Szóló

Csukló

gépkocsi gépkocsi

busz

s busz

tehergé Nehéz
pkocsi tehergé
pkocsi

Szerelv
ény

Motorker
ékpár,

LAeq7,5N LAeq7,5É

lassú j.

kmsz
2007. év

967

183

33

33

46

25

24

42

61,3

53,3

2009. év

1006

190

33

33

48

26

25

42

61,4

53,4

2024. év

1218

227

35

35

57

31

30

42

62,1

54,1

A közúti közlekedés által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon:
7. sz.
főút
70,8.78,3.

Köz.
Személy Kisteher- Szóló

Csukló

gépkocsi gépkocsi

busz

s busz

tehergé Nehéz
pkocsi tehergé
pkocsi

Szerelv
ény

Motorker
ékpár,

LAeq7,5N LAeq7,5É

lassú j.

kmsz.
2007. év

10085

1797

125

34

505

784

1576

143

72,6

65,8

2009. év

10589

1905

126

34

535

831

1671

143

72,8

66,0

2024. év

12707

2444

141

38

687

1066

2143

143

73,7

66,9
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A közúti közlekedés által okozott zaj a 7,5 m-es referencia távolságon:
M7.

Köz.

autóp.
64,0.80,1.

Személy Kisteher- Szóló

Csukló

gépkocsi gépkocsi

busz

s busz

tehergé Nehéz
pkocsi tehergé
pkocsi

Szerelv

Motorker

ény

ékpár,

LAeq7,5N LAeq7,5É

lassú j.

kmsz.
2007. év

21006

3026

156

6

1169

1017

2629

103

80,1

74,9

2009. év

22476

3208

161

6

1239

1078

2787

104

80,4

75,1

2024. év

30039

4448

190

7

1718

1495

3865

121

81,6

76,4

Zajterhelési határérték új utakra, vagy megváltozott területi funkcióra a 8/2002. (III. 22.) KöM
– EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján:
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza az újonnan
létesülő vagy megváltozott területhasználatok esetében a közlekedéstől származó zaj
megengedett határértékeit.
Országos

közúthálózatba tartozó mellékutaktól,

önkormányzati gyűjtőutaktól,

vasúti

mellékvonalaktól származó zajra:
falusias, kertvárosias és kisvárosias lakóterületen, különleges területek közül oktatási
létesítményeknél, temetőnél és zöldterületen:
LTH nappal = 60 dB

LTH éjjel = 50 dB

Országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi és főutaktól, vasúti fővonalaktól származó
zajra:
falusias, kertvárosias és kisvárosias lakóterületen, különleges területek közül oktatási
létesítményeknél, temetőnél és zöldterületen, nagyvárosias lakóterületen és vegyes
területen, gazdasági területen levő lakóépületeknél:
LTH nappal = 65 dB
Országos

közúthálózatba tartozó mellékutaktól,

LTH éjjel = 55 dB
önkormányzati gyűjtőutaktól,

vasúti

mellékvonalaktól származó zajra:
nagyvárosias

lakóterületen,

és

vegyes

területen,

gazdasági

területen

levő

lakóépületeknél:
LTH nappal = 65 dB

LTH éjjel = 55 dB

A fentiekben leírt határértékek új út létesítésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartós
megváltozását eredményező felújításakor, vagy a meglévő út melletti új tervezésű, vagy
megváltozott övezeti besorolású területeken érvényesek.

37
Látható, hogy a vizsgált utak közvetlen környezetében a kibocsátott zaj meghaladja a
zajterhelési

határértéket,

ezért

az

ott

építendő

védett

létesítmények

homlokzati

szerkezetének léghanggátlását úgy kell megtervezni, hogy a beltéri követelmények
teljesüljenek.
Vasúti közlekedés
A vasúti közlekedés által okozott zaj nagyságát alapvetően a forgalom nagysága, a
járműösszetétel, haladási sebesség és a környezeti tényezők határozzák meg.
Szabadbattyán belterületének szélét déli irányból érinti az E69-es jelű nemzetközi
törzshálózati vasúti fővonal.
A vasúti forgalom adataival nem rendelkezünk, de a gyakorlati tapasztalatok alapján
kijelenthető, hogy a fővonalak környezetében a szerelvények elhaladásukkor jelentős zajt
bocsátanak ki, ezzel terhelve a környezetüket.
A település a vasúti zaj szempontjából kedvező helyzetben van, mivel csak a vasútállomás
mellett található kisebb lakóterületi „sziget”, ahol a lakóépületek hátsó kertjei néznek a vasúti
pálya irányába.
Belső terület zajhelyzete
Lakóterület és vegyes terület
A tervezési terület belső elrendezése változatos képet mutat. A belterület lakóterületi része
részben kertvárosias, részben falusias lakóterületet gazdasági területi beékelődések nélkül.
A település központi része a 7-es főút két oldalán központi, illetve településközponti vegyes
területi kategóriába tartozik. A vegyes területen üzemeltethető szolgáltató, kereskedelmi,
vendéglátó, vagy szórakoztató létesítmények normál üzemmenet mellett zavarhatják a
környezetükben élők nyugalmát, ezért a szükséges zajvédelmi intézkedéseket már a
tervezés és kivitelezés során meg kell tenni, a lakónépesség legkisebb zavarásának
feltételét biztosítani kell. Zajkibocsátás a lakóterületen található zajforrások üzemeltetése
során lehetséges, azonban az engedélyezési eljárásban előírt előírások következetes
betartása esetén az indokolatlan zavarás megelőzhető.
Másik nagy területet érintő jelentős zajt kibocsátó tényező a közlekedés. A főutak közvetlen
környezetében a kibocsátott zaj meghaladja a zajterhelési határértéket, ezért az ott építendő
védett létesítmények homlokzati szerkezetének léghanggátlását úgy kell megtervezni, hogy
a beltéri követelmények teljesüljenek.
A település déli részére tervezett lakóterület kijelölése zajvédelmi szempontból kedvező,
mivel a forgalmas utaktól és a vasúti fővonaltól távol esik. A déli szélét határoló tervezett
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gazdasági terület beépítésének engedélyezése során azonban rendkívüli gondossággal kell
eljárni, hogy a lakosság indokolatlan terhelése megelőzhető és a kedvező zajhelyzet
megtartása biztosítható legyen.

Gazdasági terület
A gazdasági terület névből már közvetve adódik, hogy ott olyan tevékenységet folytatnak,
mely a közvetlen környezetére viszonylag nagyobb terhelést okoz.
A gazdasági területek elhelyezkedése kedvező, mivel a lakóterülettől elkülönítve, nagyobb
távolságban találhatók. Ennek a kedvező helyzetnek a megtartására a továbbiakban is
törekedni kell. Ennek viszonylag ellentmondani látszik az új tervezett gazdasági terület
kijelölése a tervezett lakóterület szélénél. A kedvező zajhelyzet megtartása érdekében
azonban javasolható, hogy ez a terület kereskedelmi, szolgáltató célra hasznosuljon, így
könnyebben biztosítható a zajterhelési határértékek betartása.

Szórakoztató ipar, vendéglátás
A szórakoztatóipari, illetve vendéglátó létesítmények (italboltok, presszók, büfék) működési
jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelhetik. A lakossági zavarást általában a
hangosító berendezések okozzák, panaszra adhatnak okot.
Hangosító berendezésekre képviselőtestületi rendeletben elfogadott határérték betartását
kell megkövetelni. Hangosító berendezésnek minősül a zenegép (diszkóban, étteremben
stb.), hangszórón közvetített ének és még tovább lehetne sorolni.
A jogszabály értelmében a szórakoztatóipari létesítmények, illetve hangosító berendezések
is üzemi létesítménynek minősülnek, ezért a környezetükben is gondoskodni kell a már
ismertetett zajterhelési határértékek betartásáról.

Környezeti zajvédelmi követelmények

A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával
biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet kialakítása. A
területrendezés, településfejlesztés során kell érvényesíteni azokat az előírásokat, melyekkel
a káros hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthetők, illetve
bizonyos területeken a kedvező állapot megtartható.
A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseiről szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, továbbá a
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zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzák.
A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a területi funkciótól függően külön a
nappali (600-2200) és külön az éjszakai (2200-600) időszakra vonatkozóan a 27/2008.
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák.
A rendeletek értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű, azaz határértéket
meghaladó zajt vagy rezgést okozni. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó
létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés megfeleljen a követelményeknek. Védendő
területeket pedig úgy kell kijelölni, hogy a megengedett határértékek teljesüljenek.

A rendelet meghatározza a létesítéssel kapcsolatos követelményeket is. E szerint zajt
kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy
környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt zajterhelési
határértékeket. Jelenleg a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak.

Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású
területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával és betartásával, illetve műszaki
intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.
Korszerűsítés, útkapacitás bővítés esetében, ha a változást megelőző állapotban már
határérték túllépés ált fenn, akkor legalább a változást megelőző zajterhelés a követelmény.
Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező
felújítása, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek
érdekében

a

hosszú

távra

tervezett

forgalom

figyelembevételével

zajcsökkentő

létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni és biztosítani.
Jelenleg a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

A település területére, az OTÉK szerint meghatározott terület-felhasználási egységekre,
illetve a beépítésre szánt területek esetén építési övezetekre, beépítésre nem szánt területek
esetén övezetekre vonatkozóan, a zajterhelési határértékeket tartalmazó KöM-EüM együttes
rendelet figyelembevételével a következő határértékek érvényesítendők.

Üzemi-, szolgáltató létesítmények esetében
•

lakó- és intézményterület laza beépítéssel
OTÉK szerint:

Lf (falusias lakóterület)
LTH nappal = 50 dB

LTH éjjel = 40 dB
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•

gazdasági terület, lakóépületekkel vegyesen
OTÉK szerint:

Gip, Gksz
LTH nappal = 60 dB

LTH éjjel = 50 dB

Védett létesítmény, épület (lakó- és intézményépület) nélküli ipari- gazdasági területekre a
hivatkozott KvVM-EüM együttes rendelet nem állapít meg zajterhelési határértékeket.

Közlekedési létesítmények melletti területeken megengedett zajterhelési határértékek
•

Összekötőutak, mellékutak mentén, laza beépítésű lakó- és intézményterületen (OTÉK
szerint Lf)
LTH nappal = 60 dB

•

LTH éjjel = 50 dB

Lakóutak mentén, laza beépítésű lakó- és intézményterületén (OTÉK szerint Lf)
LTH nappal = 55 dB

LTH éjjel = 45 dB

Újonnan létesülő lakó- és közösségi épületekben a külső környezetből származó
rezgések megengedett egyenértékű, súlyozott rezgésgyorsulás értékeit a KöM-EüM együttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

3.2.5. Épített környezet védelme
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 66.§ (2) bekezdése, illetve az
örökségvédelmi

hatástanulmányról

szóló

4/2003.

(II.20.)

NKÖM

rendelet

szerinti

hatástanulmány elkészült a rendezési terv megalapozására.
Az ÁSATÁRS Kft. (Somogyi Krisztina) által végzett vizsgálat szerint a következők foglalhatók
össze.

- Történeti leírás, régészeti örökség
Szabadbattyán a megye egyik legrégebbi települése. A mai település környéke már az
őskorban is lakott volt. A számos régészeti lelőhelyről többek közt bronzkori, germán,
avar- és honfoglalás kori sírok, és településmaradványok kerültek elő.
1279-ből való oklevél említi először a községet, Battyán néven. Károly Róbert 1326-ban
Magyar Pálnak, királyi főtárnokmesternek adományozta a települést. Az itt található
sárvízi átkelő miatt a falu fontos közlekedési csomópont volt és vámszedőhelyként
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működött. Egy 1397-es oklevélben említik először az itt épült várat, amely a település
délkeleti részén állt. Később Csíkvárnak nevezték. A ma is látogatható épen maradt
része a Kula torony.
1398-ban Kővágó Őrsi György házasság révén megszerezte Battyánt és a környező
területeket, gyermekei László és Albert pedig felvették a Battyáni nevet. Alberttől
származott a későbbi vasmegyei híres herceg és grófi család, a Batthyányak.
A régészeti kutatások szerint már a XIV. században királyi vámhelyet állítottak fel ezen a
helyen, majd őrsége számára emelték a zömök, támpillérekkel támogatott vastag falu
őrtornyot.
1543-ban a török elfoglalta a települést, és lerombolta az erődöt. Egy 1563-as oklevélben
az 52 házzal rendelkező Battyán szultáni birtok, ahol 109 fős török őrség állomásozik.
Egy 1567-ból származó összeírás szerint kastély és templom is található volt a területen.
A törököket 1688-Ban űzték ki. Ez után a település újra a Batthyány család birtokába
került.

A római katolikus templom építése a Batthyány család nevéhez fűződik. Az első régi
főoltár képet a család egyik nőtagja festette. e templom bejárata felett a Batthyány család
címere látható, kertjében a Nepomuki Szent János műemlék védettségű szobra áll.

Szabadbattyán határában találták meg Pannónia eddig ismert legnagyobb késő római
kori villáját. A 110x120 méter alapterületű épület a Sopianae (Pécs)- Brigetio (Szőny),
Sopianae-Aquincum út mellett fekszik. A villa feltárását a székesfehérvári Szent István
király Múzeum munkatársai 1993-ban kezdték meg, és a munka ma is tart.

A Nádor-csatorna, és a Sárvíz-malomcsatorna között helyezkedett el a Battyány család
kastélya. Köré épített angolparkot az 1870-es években gróf Battyány Lajosné. A hét
hektár területen számos növényritkaságot lehetett megtalálni, ezért is kezdték a helyiek
egyszerűen csak cifrakertként emlegetni.
A kastély a II. világháborúban megrongálódott, majd lebontották. A park ezek után
elvadult. A 2000-es évek elején községi összefogással elkezdték a rehabilitációját. A
parkban található 42 hatalmas öreg platán. Az 1800-as éveke elején telepített platánfák
jelenleg már hatalmas méretűek, és nem ritka közöttük a 350cm kerületű sem. Kőrisei,
fehér nyárfái, zöld juharfái, nagylevelű hársai igazi botanikai különlegességek,
védettséget élveznek. A terület természetvédelmileg védett.
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Szent Vendel tiszteletére szentelt kis kápolnát az 1880-as években Battyány Emmaróza
grófnő építette – állítólag azon a helyen, ahol egy embert megmart egy vipera és
meghalt.

A község északi külterületén, a 70-es főútvonal mellett közvetlenül Székesfehérvár
szomszédságában terül el az Emmaróza nevű terület. Ez főképpen a székesfehérvári
lakosok pihenőhelye, hétvégi házakkal, szőlővel és gyümölcsfákkal betelepítve.
A község keleti külterületén, közvetlenül az M7-es autópálya mellett pedig a Lajostelep
nevű zártkert jellegű rész található. Az itteni kiskerttulajdonosok általában fővárosi
lakosok. (Szintén a grófi család egyik tagjáról történt az elnevezés.) A közelben
megtekinthetők Székesfehérvár műemlékei, valamint a mindössze 2,5 kilométerre lévő
Gorsiumi ásatások.
A község lakosságának többsége Székesfehérváron dolgozik, ill. helyi vállalkozó vagy
magángazdálkodó.

A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti részét a következőképpen
foglalható össze:
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) adatbázisa és a székesfehérvári Szent
István Király Múzeum adattára alapján Szabadbattyán nagyközség területén egy védett
régészeti lelőhely található a Péter-Bánkút-dűlőben (22333.), ahol régészeti parkot jelöl
a településszerkezeti terv. (A lelőhely azonban a műúttól Ny-ra is folytatódik!) A lelőhely
állapotának folyamatos ellenőrzése javasolt.
A Kula műemléki környezetének folyamatos karbantartására és az épület
állagmegóvására is feltétlenül figyelni kell.

A terület legfontosabb régészeti övezete az egykori Sárvíz folyó part menti sávja
(nagyjából 1-1,5 (két) km-es széles sávban). Régészeti lelőhelyek a külterületi vízfolyások
’vonzáskörzetében’ is megtalálhatók.

Szabadbattyán nagyközség közigazgatási területén nagy számú régészeti érdekű
terület valószínűsíthető a már említett régészeti övezetben és a külterületi vízfolyások
mentén, illetve közelben lévő lankásabb lejtőkön, alacsonyabb fekvésű platókon stb.
A mai belterület gyakorlatilag ugyanazon térszínen épült ki, ahol a régészeti korok
települései is lehettek, vagyis a belterületek túlnyomó része régészeti érdekű területeket
fedhetett el! Ennek alapján Szabadbattyán belterületének bármelyik pontján (kivétel az
alacsonyabb fekvésű, rossz vízlefolyású területeket) előkerülhetnek régészeti leletek,
jelenségek, lelőhelyek, amelyeket korábban nem ismert a kutatás, és nincsenek
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feltüntetve közhiteles nyilvántartásban! Ezt a lehetőséget bármilyen földmunkát igénylő
tevékenység megkezdése előtt (építmény, út stb. építése, közműhálózatok felújításabővítése, gyümölcsös, fasor telepítése stb.) érdemes szem előtt tartani!
A régészeti érdekű területek kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
felszíni telepleletek hiánya nem zárja ki régészeti lelőhely (temető) meglétét!

Bizonyos tervezési területeken nyilvántartott lelőhelyek találhatók. A jelenlegi
örökségvédelmi jogszabályok szerint; ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések,
beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem
valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A régészeti
feltárások költségeit a mentő feltárások kivételével annak kell fedeznie, akinek érdekében a
feltárás szükségessé vált (2005. évi LXXXIX. törvény 6. §). A költségek tehát a beruházót
terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása.
Javasolt, hogy a fejlesztésre kijelölt régészetileg érintett szakaszokon munkálatok
megelőző fázisában rendeljék meg a próbafeltárást, vagy szükség esetén a megelőző
feltárást. Tudniillik ennek összege már az értékesítést megelőzően jelentkezik a
költségekben (közművek + örökségvédelem). Ezzel későbbi jogviták megelőzhetőek.
Nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett tervezési területek, ahol megelőző
feltárásra lesz szükség építkezések, beruházások előtt:
– tervezett kertvárosias lakóterület és kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági
terület és véderdő az Inzsenér-dűlőben: 22618. lh. (099, 0101/31-34. hrsz.), ami
összefügghet a 51624. számú lelőhellyel (098/1, 099, 101/31-34,57-58, 279/5-12. hrsz.),
51625. lh.
Lehetséges, hogy a területen középkori templom és templom körüli temető is van.
Javasoljuk e feltevés mielőbbi tisztázását próbafeltárás keretében, mert lehetséges, hogy a
feltárás költségei miatt (vagy megőrzendő épületmaradványok lehetnek a lelőhelyen) az
önkormányzat nem vállalja e terület régészeti tehermentesítését. Ez pedig a fejlesztési
terület átterveztetését is maga után vonja!
– 0144/4,5, 44 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület a 22333.
védett régészeti lelőhely területén fekszik!
– A vasútállomástól DK-re lévő ipartelep folytatásában, a kereskedelmi, szolgáltató,
gazdasági kategóriában lévő területen, a 070/16 hrsz-on húzódik a 22612. számú
nyilvántartott lelőhely É-i része.
– Felsősomlyón a 21707. és a 22623 lelőhelyek a szélerőművek elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható területeket érintik.
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– A tervezett 650. j. főút nyomvonala keresztülhalad a 22616. számú
szabadbattyáni és a 21716. táci lelőhelyen. A nyomvonal régészeti érintettségét külön
hatástanulmány hivatott részlezetni!
– A 6214-es út és a Balatoni út kereszteződésének korrekciós nyomvonala a 22624.
és 22622. számú lelőhelyek közötti részre esik. A tervezett új útszakaszon megelőző
feltárást javaslunk a még beépítetlen telkeken.
Régészeti érdekű területek, ahol legalább régészeti megfigyelés javasolt a
földmunkák megkezdésekor illetve folyamán:
– tervezett kisvárosias és kertvárosias lakóterület, sportterület és gazdasági terület az
Inzsenér-dűlő további részein, a nyilvántartott lelőhelyeken kívül.
E terület esetében legcélszerűbb lenne a leendő utcák, ill. a közművek és biztonsági sávjaik
előzetes megkutatása, hogy egyértelműen kiderüljön e fejlesztési területek régészeti
érintettsége és annak mértéke. Ezáltal az egyes lakótelkeken szükségessé váló
örökségvédelmi feladatok is tervezhetőek lesznek (lehetőleg még a telekeladások előtt).
– Dózsa Gy. u. 1112/39. hrsz-ú ingatlan
– Batthyány utca – Árpád u. – Széchenyi u. – Erzsébet tér által határolt
településközponti vegyes terület,
– A 6307. és 7202. utak csomópontja a központi belterületi lelőhelyek (Kula, Iskola)
környezetében.
– tervezett Seuso Ipari Park területén az ún. római kori útmaradvány
Ebben az esetben újabb átvágást javaslunk a feltételezett útmaradvány nyomvonalán.
Régészeti jelenségek a Csapdai-dűlő néhány kiemelkedésén feltételezhetők ezen a
fejlesztési területen.
– Gorsium szálló folytatásában lévő, 087/3-12 hrsz-ú parcellák
– 0106/7-10 hrsz-ú, jelenleg kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági besorolású terület
– a villanytelep, illetve a régi tsz telephely és a gázfogadó tömbjében lévő,
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági besorolású terület
– A 7-es főút mentén kialakítandó kerékpárút délnyugati külterületi része. A
kerékpárút régészeti érintettségének vizsgálatát a KÖH külön hatástanulmányban fogja
előírni.
– A tervezett falusias lakóterület régészeti érdekű volta kérdéses. Amennyiben
megoldható, itt is javasoljuk a régészeti megfigyelést az építkezések megkezdésekor.

- Természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések
Szabadbattyány külterületének területfelhasználásában nagyrészt a mezőgazdálkodás a
meghatározó, részben e területek valamint víz- illetve kertgazdálkodási területek
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határolják a központi belterületet. A település belterületi központját a 7-es főút szeli ketté,
közvetlen közelében pedig az M7-es autópálya nyomvonala található.
Védett (helyi védett) épületek a belterületen találhatók. A település két műemléki
védelemben részesített építménnyel rendelkezik.

- Településkép és utcaképek
A

két

elkülönülő

önálló

templommal

rendelkező

településrészből

álló

község

utcaszerkezete a terepadottságokat követve alakult. A jelenkori településszerkezet még
beépítési módjában, szerkezetében őrzi régi utcahálózatát. (a védett épületek is e régi
hálózatra fűződnek fel. )
Az Öregtorony a község Észak-keleti részén található, lakóházak és szántóterületek
veszik körül. Az új településrészek a régi területtől délkeleti irányban helyezkednek el.

I. katonai felmérés 1763-1785
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II. katonai felmérés 1809-1869

III. katonai felmérés 1869-1887
Utcakép tekintetében őrzi a hagyományos oldalhatáron álló beépítést, az épületállomány
azonban már vegyes képet mutat. Egyes falusias jellegű házakat átalakítottak és az új
területen megjelentek a családi házas épületek.
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A régi és új településrészek elkülönülnek építészetileg egymástól. Központi területen
sűrű beépítés a jellemző, míg az új területen szabályos telekkiosztás jött létre. A
település központi részein, és a fő közlekedési utak mentén alakultak ki kereskedelmi és
szolgáltató épületek, többségében lakóházból kialakítva.
A község telkein visszafogott sokszor elhanyagolt a hátsókertes gazdálkodás. A
rendezett telkeken a pihenőkert és a gyümölcsös kialakítása domináns. A külterületen
lévő zártkerteken a lakóházak építése került előtérbe.

- Településkarakter
- Telekszerkezet és telekhasználat
A község történetileg kialakult telekstruktúrája a hagyományos szalagtelkes formát
követi. A telkek szélessége jellemzően 15-20m míg a hosszúsága néhol eléri a 150-200
métert is.
a szalagtelektől eltérő telekalakulat történetileg csak a településközpont környékén
alakult ki, de ez inkább sűrűsödés és nem a termelésre alakított telekstruktúra okozhatta.
Az új településrészen, amely a település délkeleti részén található, szabályos
telekosztású telkeken családi házak épültek. A telkek mérete 20m x 40 (néhol -50m)
nagyságú.

- Beépítési mód és épülettípusok
Hagyományos falusias beépítés jellemzi a település nagy részét. A telkeken a
lakóépületek, az oldalhatáron állva hosszúházas illetve hajlítottházas módon, előkerttel
az utcafrontra települtek. Gazdasági épületek a lakóépületek folytatásaként szintén az
oldalhatárra épületek.
Az új építésű területeken az oldalhatáron álló családiházas beépítés jellemző, előkerttel.
Itt is megjelennek gazdasági épületek a házak folytatásaként. Az újépítésű épületek az
egyszerű parasztházakkal hasonlatos 1 szintes, de már inkább a 70-es éveket idéző
kockaház típusok.
A Kula téren az Öregtorony környékén kis telkes, sűrűbb beépítés jellemző.

- Védettségek
Műemléki védelem alatt álló épület:
1.

Öregtorony

(KÖH

törzsszáma:

1741.; címe: Kula tér, Hrsz. 54)
2.
(KÖH törzs.: 9708,; címe: Balatoni u., Hrsz.1320)

Nepomuki Szent János szobor
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Az 1-es számú műemlék műemléki környezete: 56,57,52,53 hrsz.
A 2-es számú műemlék műemléki környezete: 1319, 1322 hrsz.

- Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (lakóterület, településközpont vegyes,
közpark) a kulturális örökség műemléki elemeit nem illetve részben érinti. (Öregtorony,
Nepomuki Szent János szobor)

Épített környezet védelmével kapcsolatos követelmények
Az épített környezet védelmét az OTÉK és a Fejér megyei Területrendezési terve biztosítja
elsősorban.
Továbbá a legfontosabb az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001.
évi LXIV. törvény és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok tartalmazzák, illetve biztosítják
az épített környezet védelmét.

1997. évi CXL. törvény „a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, különösen a Régészeti védelem,
régészeti feltárás fejezet (26-37. §).

2001. évi LXIV. törvény „A kulturális örökség védelméről”, amely tartalmazza a régészeti
örökség, lelőhelyek védelmével kapcsolatban a különböző fogalmakat, a védetté nyilvánítás
és a védettség megszüntetésének szabályait, az egyes feltárás típusokra vonatkozó
elõírásokat, a műemlékvédelemmel kapcsolatban a védetté nyilvánítás és a védettség
megszüntetésének, a műemlékek fenntartásának és használatának szabályait, a kulturális
javak védetté nyilvánításának és a védettség megszüntetésének, továbbá a kiviteli
engedélyezési eljárás szabályait, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feladatait, rögzíti az
egyes muzeális intézmények feladatkörét.

2005. évi LXXXIX. törvény, amely a 2001. évi LXIV. törvény módosítása.

18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelete a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, amely ismerteti a
feltárásokkal kapcsolatban illetékes intézmények, felek, személyek fogalmát (beruházó,
kivitelező, múzeum, stb.), a feltárási engedélyre vonatkozó szabályokat, a megelőző és
mentő feltárásokról kötendő szerződések, továbbá a bejelentési kötelezettségre vonatkozó
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rendelkezéseket. Módosítása a 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet, amelynek 3 § (2) pontja
értelmében az értékhatár 2008. április 1-től 500.000 Ft!

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és földvárak törvényi
védelméről (23. § (2) bek.).

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes
szabályairól.

3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet az egyes lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti
védettség megszüntetéséről.

17/2004. (VII.27.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg
régészeti védőövezet kijelöléséről.

4/2003 (II. 20) NKÖM rendelete az örökségvédelmi hatástanulmányról, amely rögzíti a
hatástanulmány tartalmi részét, készítésének előfeltételeit, a készítője személyére vonatkozó
előírásokat.

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működési engedélyéről.

190/2001. (X. 18.) kormányrendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról.

73/2008. (VI. 30.) kormányrendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról.

17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó
szabályokról.

191/2001. (X.18.) kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról.

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályairól.

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli szabályairól.

1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozataláról, kiviteléről és
tulajdona jogtalan átruházásáról szóló ENSZ Egyezmény kihirdetéséről (Párizs, 1970.)
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1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről
szóló ENSZ Egyezmény kihirdetéséről (Párizs, 1972.)

149/2000. (VIII. 31.) kormányrendelet a régészeti örökség védelméről szóló Európai
Egyezmény kihirdetéséről.

218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet az egyes szabálysértésekről, különösen a 144. §
régészeti szabálysértés és a 146. § kulturális javakkal kapcsolatos kötelességek
elmulasztása.

BTK vonatkozó paragrafusai (157, 216, 316, 324, 325. §) örökségi értékek kárára elkövetett
veszélyeztetés, rongálás, megsemmisítés.

/1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai
szabályairól.

Külön ki kell emelni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet és az örökségvédelemmel kapcsolatos hatástanulmányról szóló 4/2003. (II.20.) NKÖM rendeletek fontosságát.

3.2.6. Táj- és természetvédelem
A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése

A térség növényföldrajzi értelemben a Mezőföldi flóratarományba (Colocense) tartozik.
Jellegzetes potenciális erdőtársulásai a fűzligeterdők, a bokorfüzesek, a fűz-nyár-égerligetek.
Helyenként nyúlfarkfüves láprétek és a csátés láprétek is megfigyelhetőek. Jellemző
lágyszárúak a hagymafélék, sások, és a bördős mételykóró.
A térség növényföldrajzi értelemben a Mezőföldi flóratarományba (Colocense) tartozik.
Flórája és vegetációja alapján egyaránt átmeneti jelleget mutató, középhegység-peremi
potenciális erdőssztyepp-terület, mélyebb fekvésű részein lápi- és mocsári vegetációval. A
ma nagyrészt jelentősen degradált, ill. főleg mezőgazdasági területként hasznosított tájban,
a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn. Klímazonális vegetációtípusa
a tatárjuharos-lösztölgyes, ill. más hegylábi- és dombvidéki elegyes tölgyesek, melyek ma
fragmentális állományok vagy az erdőgazdálkodás során átalakított, eljellegtelenedett erdők.
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Fajgazdag erdőssztyepp-flóra elsősorban – az évszázadok óta legfeljebb extenzíven
hasznosított (legeltetés, üdébb völgytalpakon kaszálás) – löszvölgyekben maradt fenn,
sajnos ez a tervezési területen, tehát Szabadbattyánban nincs, illetve a potenciális helyén
Crossmotor pálya van. A löszpusztagyepek számos típusa (pusztai csenkesz – Festuca
rupicola, pusztai és csinos árvalányhaj – Stipa pennata, S. pulcherrima), a félszáraz gyepek
és a sztyeppcserjések őrzik a pannon és kontinentális sztyeppterületek fajainak zömét
(szennyes ínfű – Ajuga laxmannii, csuklyás ibolya – Viola ambigua, sugaras zsoltina –
Serratula radiata, kései pitypang – Taraxacum serotinum, pusztai meténg – Vinca herbacea,
leánykökörcsin – Pulsatilla grandis, budai imola – Centaurea sadleriana, cseplesz meggy –
Prunus fruticosa, törpemandula – P. tenella, gór habszegfű – Silene bupleuroides, változó
gurgolya – Seseli varium, csajkavirág – Oxytropis pilosa, harasztos káposzta – Brassica
elongata, erdei szellőrózsa – Anemone sylvestris, taréjos búzafű – Agropyron pectiniforme,
macskahere – Phlomis tuberosa). A kistáj paleozoós kőzetek alkotta kiemelkedésein (főleg a
Szár-hegy devon mészkő platóján) különlegesség a középhegységi szubmediterrán
sziklagyep-fajok (deres csenkesz – Festuca pallens, ezüstaszott – Paronychia cephalotes,
szirtőr – Hornungia petraea, borzas szulák – Convolvulus cantabrica, sziklai üröm –
Artemisia alba), ill. a mészkedvelő-tölgyes szigetszerű megjelenése. Növényföldrajzilag
jelentősek a mélyebb fekvésű – lecsapolt, elgyomosodott, tőzegbányászat áldozatául esett –
részek fennmaradt láprétfoltjai (fátyolos nőszirom – Iris spuria, lápi nyúlfarkfű – Sesleria
uliginosa) és fragmentális szikesei (sziki őszirózsa – Aster tripolium subsp. pannonicus, sziki
útifű – Plantago maritima) is.
Gyakori élőhelyek: OC(Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok),
P2b(Galagonyás-kökényes-borókás

cserjések),

L2a/x(Cseres-kocsánytalan

tölgyesek),

RC(Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők), OB (Jellegtelen üde gyepek és
magaskórósok), B1a(Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások); közepesen
gyakori

élőhelyek:

H5a(Kötött

talajú

sztyeprétek),

H4(Félszáraz

irtásrétek,

száraz

magaskórósok és erdőssztyeprétek), E1(Franciaperjés rétek), BA (Csatornák, szabályozott
patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult
fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok), P2a(Üde cserjések), RB(Puhafás pionír és
jellegtelen erdők); ritka élőhelyek: A3a(Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas
hínár), B5(Nem zsombékoló magassásrétek), D2(Kékperjés rétek), D34(Mocsárrétek),
I1(Üde természetes pionír növényzet), J1a(Fűzlápok, lápcserjések), M2(Nyílt, gyepekkel
mozaikos lösztölgyesek), M6(Sztyepcserjések) L1(Mész- és melegkedvelő tölgyesek),
G2(Mészkedvelő nyílt sziklagyepek), H3a(Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten),
K1a(Gyertyános-kocsányos tölgyesek), P45(Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők,
gesztenyeligetek).
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Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 3,
selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 4, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.)
5.
Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu: BAUER Norbert, CSOMÓS Ágnes
A belterület növényértékei az idős fák, a természeti értékeken túlmutató kultúrtörténeti
jelentőségű régi gyümölcsfajták. A vizesárkokat kísérő cserjesávok, és spontán fásodó
területek a biodiverzitás fennmaradása szempontjából fontosak.

Zoológiai értékekről nincs adatunk. „Kétéltűek és hüllők előfordulása Fejér megyében” c.
tanulmány HÁMORI MÁRTA, PUKY MIKLÓS & SCHÁD PÉTER szerzőktől bemutatja a
terület kétéltű és hüllő állományt.
A szabadbattyáni erdők szegényes vadállománnyal rendelkeznek. A zavarásnak kitett,
közlekedési

utakkal

háborított

területen

nagy-,

apróvadak,

rágcsálók,

és

gyakori

középeurópai madárfajok élnek. A vízállásos részeken a kétéltűek közül a barna varangy,
zöld leveli béka, erdei varangy található. A nyitott, napos felületeken gyakran gyíkok
sütkéreznek.
A természeti értékekkel való gazdálkodásnak, valamint azok védelmének szabályait három,
egymással szoros kapcsolatban álló törvény foglalja magában: az 1996.évi LIII.trv a
természet védelméről, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi
LV. Törvény.

A./ Nemzeti Ökológiai Hálózat Övezete
Ezek a területek védelmi prioritások által korlátozott földhasználatú területek. A védelmi
prioritások a következők: tájvédelem, természetvédelem, vízvédelem. A területeken való
gazdálkodás célja a természeti javak (talaj, víz, növény, állat) védelme.
A védendő objektumok a felszíni vizek és parti területeik, felszín alatti vizek, talajok,
nádasok, vizes rétek, természetközeli erdők.
A következő felosztás az országos területrendezési terv övezeti besorolása szerint halad.
Szabadbattyán Területrendezési Terv a Fejér Megyei Területrendezési Terv övezeteit a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őreinek adatszolgáltatásai
alapján pontosítottan ábrázolja-mivel ezek pontosabbak, és frisebbek, mint az OTrT.

53
• Ökológiai hálózat
Az egyes védett természeti területek, valamint egyes védett természeti területek
védőövezete, közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, érzékeny
természeti területek és természeti területek között a biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt
elősegítő területeket, területsávokat és területmozaikokat, és ezek láncolatát, valamint az
ezeken található élőhelyeket értjük a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
(TVT) 53.§ (3.) a.) alapján ökológiai folyosónak.
Szabadbattyán közigazgatási területén az ökológia folyosót a vízfolyások és a mellette fekvő
gyepek, a magterületet a természeti területek alkotják.
Az ökológiai hálózat részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
A tervezési területen pufferterületet nem jelölnek a magasabb rendű tervek.
•

vizes élőhelyek: vízfolyások, csatornák, tartósan vízállásos területek

tartoznak ebbe a kategóriába. A vizes élőhelyeken folytatható tevékenységéről a
mindekor hatályos Természetvédelmi törvény (TVT.) rendelkezik, ezek betartása
kötelező. Ide tartozik Sárvíz-Malomcsatorna, Sárvíz-Nádorcsatorna, valamint ezek
mente, a halastavak, tavak és minden tartósan illetve időszakosan vízállásos terület.
•

gyepek: a vízfolyások mentén találhatóak; az itt folytatható tevékenységről a

TVT. 21.§ rendelkezik, ezek betartása kötelező.
•

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület

Cifrakert183/1978. (XII.19.) VB. hat.; nyilvántartási száma 6/18/TT/79; 7,4hektár

Javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi emlék:
•

Hársfa sor: Árpád u., Szechenyi u.-i temető

•

Hársfák: Damjanich u. 17 és 15 előtt; Rózsa F. és Telek u. sarka, Róm.kat. templom
körül

A Cifrakert Szabadbattyán központjában, belterületen található.
A magas talajvíz, a szivárgóvizek és a dús tápanyag-utánpótlás magyarázza az itt található
42 platánfa bámulatos méreteit. A platánok nemcsak méreteikkel, hanem érdekes
képződményeikkel is ámulatba ejtik az ide látogatót. A hét és a négy darabból álló
facsoportokban az "anyatő" gyökereiből fakadó sarjpéldányok sokszor alig különböztethetők
meg az anyafáktól. A csoportokat 20-30 cm-es kerületű gyökérnyalábok hálózzák be és
kapcsolják össze. Az itt tenyésző platánegyedek méretei egyedülállóak, törzsük kerülete
350-780 cm, de van egy 900 cm-es méretű is. Valószínű, a törzsbe belenőtt oldalág
magyarázza ezt az elképesztő méretet. A platánfákon kívül szintén hatalmas zöldjuhar, fehér
nyár, magas kőris, nagylevelű hárs, hegyi és mezei juhar, illetve ostorfa példányok találhatók
a területen.
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B./ Tájképvédelmi Területek Övezete

Ezeket a területek rendeltetésszerűen és a természetvédelmi céloknak megfelelően kell
használni. A védelem célja a tájkarakter fenntartása és az ökológiai funkciók megőrzése.
Ehhez

a

következő

objektumok

kellenek:

élő

sövények,

erdősávok,

fasorok,

táblaszegélyek/mezsgyék, erdőszélek, finom struktúrák.

Tájképvédelmi övezet: A történelmileg kialakult tájhasználat megőrzése, a tájra jellemző
területhasználatok és tájszerkezet fenntartása szükséges ezen az övezeten belül.
Tájképvédelmi övezetet jelöl a rendezési terv a Sárvíz csatornái által határolt gyepekre.
A táj esztétikai élményt nyújtó képének védelme érdekében a tájképvédelmi övezetbe 20
méternél magasabb létesítmény nem építhető, a kialakult területhasználat folytatása
szükséges.

Javasolt egyedi tájértékek:
A terv javaslatot ad az egyedi tájértékekre, mert még nem készült kataszterezés a
településre.
Az egyedi tájértékek a táj arculatát meghatározó elemek, melyek nélkül a térség egyhangú,
történelem nélküli lenne. Megőrzésük a helyiek identitástudatának megerősödéséhez és a táj
diverzitásához elengedhetetlen.
A rendezési terv a következő értékek felvételét javasolja az egyedi tájérték kataszterbe, a
szerkezeti és szabályozási tervlap ábrázol:
1. Lajostelep, Popovics-kastély és kertje. Az eklektikus stílusú kastély 1910 körül
épült.
2. Felsősomlyó, Wünscher-kúria és kertje. A kúria a XX. század első felében épült.
3. Fa gyalogos híd a Cifrakertbe A Malomcsatorna felett
4. Temetők, kegyeletei park
5. Református templom és környezete
6. Róm.kat. templom és környezete
7. Kula-torony és környezete
Tájrehabilitációt igénylő terület:
A felsőbb rendű területrendezési tervek a Homokbányát és a homokbányától É-ra levő
területet, a Kőszárhegyi-kőbánya területeit jelölik tájrehabilitációt igénylő területnek. A
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felsőbb rendű tervek nem jelölik a Szabadbattyán homokbánya III.-at, ennek a területe is
tájrehabilitációt igényel a jövőben. Ez nem újonann kijelölt bányaterület, hanem a
felsőbbrendű tervekből kimaradt.
A tájrehabilitációk a Bányakapitányság által elfogadott végcéloknak megfelelően, a bányák
tájrendezési terveinek felülvizsgálata után kell, hogy elkészüljenek. A bányatelek
létesítéséhez kötődően készülnek tájrendezési tervek (1993. évi XLVII törvény 36.§ írja elő).
A tájrendezést folyamatosan kell végezni; az aktuális feladatokat egy meghatározott
terminusra készített műszaki üzemi tervben kell részletezni. Tájrendezési munkák akkor
kezdődnek, amikor a bányaművelés a bányatelek valamelyik részén a bányatelek határt
eléri. A bánya bányahatósági ellenőrzése során az aktuális tájrendezés elvégzését is
számon kérik. A bánya bezárása a tájrendezés elfogadásával zárul (a bányahatóság és a
szakhatóságok együttműködésével lefolytatott eljárás).
A magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatszolgáltatása alapján a következő végcélokat
jelöli a bányaterületek tájrendezési tervében:
Kőszárhegy I. mészkő bányatelek: elfogadott tájrendezési cél az eredeti hasznosítás
helyreállítása terepplasztikát követően. A terület eredetileg „birkalegelő” volt. Tehát gyep
területhasználat helyreállítása szükséges.
Szabadbattyán I. homok bányatelek: erdősítés cél van elfogadva.
Szabadbattyán III. homok bányatelek: erdősítés cél van elfogadva.
• Tájba illesztésre javasolt terület
Szükséges a gazdasági tevékenységet folytató telepeket, és ipari területeket
véderdősávval lezárni.
A Kula-toronyból elénk táruló látvány igen kedvezőtlen, ezért a K-felé eső
termelőszövetkezet Ny-i oldalát véderdősávval kell takarni.
A gazdasági területek védőfásítása nemcsak a környezeti ártalmak csökkentése
érdekében szükséges, hanem esztétikai szempontból is. Az üzemi telephelyeken honos,
tájra jellemző növények telepítését javasoljuk az adottságok figyelembevételével.
A

közlekedési

területek

tájbaillesztése

elengedhetetlen.

Az

út

tájépítészeti

megoldásokkal való növényesítése, a pihenők kertészeti kivitelezése, valamint az állatok
átjárásának biztosítása békaalagutakkal, vadátjárókkal.
Az alternatív energiákat felhasználó energiatermelők elhelyezését a táj esztétikai és
természeti értékeinek figyelembe vételével szükséges elhelyezni.
A település temetői nincsenek körbekerítve, növényesítésük gyér, ezért ezeket is
szükséges sövénnyel takarni.
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C./ Nem természet közeli területek
Ezek közé a területek közé a nem honos faállományú erdők, az intenzív gazdálkodású
szántók, és a degradált gyepek tartoznak.
• Területhasználat, szerkezeti elemek
Az alábbiakban felsorolt területhasználatok közül azok kerültek felsorolásra, melyek erre a
tájra hatással vannak, tájalakító szereppel bírnak. A településszerkezeti és szabályozási terv
szöveges részeinek első fejezetei a területhasználati elemekkel külön-külön foglalkozik.
•

Erdőgazdasági területhasználat: a település K-i és Ny-i területén található erdők
védelmi és gazdasági rendeltetésűek, turisztikai rendeltetésű

erdő-a Motocross

pálya területén lett kijelölve, szerkezeti és szabályozási tervlap jelöli. Az erdők
azonban nem tekinthetők természetes állományú és társulású erdőknek, mert mind
telepített és intenzív használatú. A jelenleg védelmi rendeltetésű erdők nem
természetvédelmi célúak, hanem talajvédelmi szempontból erózió megakadályozása
végett jelölte ki az erdészet véderdőnek. Az erdőkben megtalálható fő fafajok: akác,
csertölgy, juhar félék, nyarak és éger.
A mindenkor hatályos erdőkről szóló törvény előírásai betartandók. Kiváló
erdőterületet jelöl a Fejér megyei rendezési terv 3 foltban, melyek az ökológiai
hálózat övezetébe esnek és gyep területhasználatúak. Jelen terv az ellentmondás
miatt nem jelöli ezeket a kis méretű erdősítésre javasolt területeket, melyek ellen az
Erdészeti hatóság sem emelt kifogást.
A terv javasolja az ökológiai hálózatba tartozó erdőket védelmi rendeltetésbe
sorolni, mely azt kívánja a jövőben, hogy az erdészeti kezelés természetes, extenzív
legyen. Az erdők rendeltetésének megváltozatását az erdő üzemtervben figyelembe
kell venni, tehát a következő üzemtervet már a rendezési tervben jelölt rendeltetések
szerint kell végezni.
A jelenlegi nem honos, nem tájra jellemző fajok cseréjét javasoljuk őshonos, tájnak
megfelelő, természetes társulások kialakítására alkalmas fajokra.
Az autópálya mentén ültetendő erdő fajainak a zajt, a légszennyezést kell kiszűrniük,
és előnyben kell részesíteni a honos, tájra jellemző fajokat. Természetvédelem által
jóváhagyott, erdészeti üzemterv alapján kell kivitelezni.
•

Mezőgazdasági területhasználat:
Szántók:
A település Ny-i részén kiváló termőhelyi adottságú termőföldek terülnek el. Ezek
alatt a szántók alatt kiemelten érzékeny felszín alatti vízbázis található, továbbá
széleróziónak és vízeróziónak is kitett területeknek jelöli a Megyei Rendezési Terv. A
szántókon a vegyszerhasználatot, a szántók művelési módját az érzékeny
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vízbázisokról szóló jogszabály előírásai szerint kell folytatni. A táblaszegélyek,
cserjések, erdősávok telepítése nemcsak ökológia szempontok miatt fontos, hanem
az eróziót, degradációt is csökkentik.
A földvédelem általános szabályaként a mindenkor hatályos földtörvény rendelkezik
(“A termőföld hasznosításakor meg kell őrizni a táj alaktani és helyi éghajlati jellegét
meghatározó elemeit, így különösen a domborzatot és a jellegzetes felszíni
alakzatokat, a természetes vízfelületeket, a nádasokat és vizes élőhelyeket, továbbá
a termelés számára kedvezőtlen adottságú területek természetes növényállományát,
a kulturális vagy történeti szempontból jelentőséggel bíró tájértékeket; FTV. 37.§”),
melyet Szabadbattyán földhasználati szabályainál a következőkkel egészítünk ki: a
termőföld hasznosításakor meg kell őrizni a természeti képződményeket; minimum 2
méter széles mezsgyéket kell kialakítani a szántók szélein; továbbá a mindenkor
hatályos „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” és a „Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat” előírásai.
Gyepek:
A gyepterületek a vízfolyások mentén találhatóak, magterületek és ökológiai folyosók.
Az itt folytatható tevékenységről a TVT. rendelkezik, ezek betartása kötelező.
Az ökológiai hálózatba tartozó gyepeken extenzív gazdálkodás folytatható.
A gyepek állapota, annak ellenére, hogy ökológiai hálózat részei egyenlőre nem
kifogástalanok
regenerálódnak,

természetvédelmi
így

ha

az

értékek

invazív

-

szempontjából.
és

adventív

-,

A

gyepek

valamint

gyorsan
a

magas

tápanyagtartalmat jelölő gyom fajok eltűnnek, hamar természetközeli társulások
jelennek meg a területen. A gyepek ki vannak téve a feltörés veszélyének is, ezt meg
kell akadályozni.
•

Vízgazdálkodási terület: a már említett Sárvíz és mellékágai, a halastavak, tavak
tartoznak ide; mind részét képezik az ökológiai hálózat folyosójának.

•

Közlekedési és közmű területek: a tervezési terület Székesfehérvár szomszédsági
és közuti tengelyek csomópontjában található. Közlekedési és infrastruktúrális elemei
meghatározóak

teleülésszerkezeti

és

szabályozási

viszonylatban,

melyről

a

közlekedési szakági munkarészben olvashatunk bővebben. K-Ny-i irányban meglévő
és tervezett közúti és vasúti nyomvonalak szabdalják a települést. A tervezett utak
közül különösen jelentős a 650 sz. főút, melynek nyomvonala több változat elemzése
után került a Fejér Megyei TRT-be. A nyomvonal keresztezi a vízfolyások menti
ökológiai folyosó területét. A védelem érdekében szükséges műszaki megoldásokat
az út megvalósítási terveiben kell kidolgozni. Mobiltelefon antenna torony is található
az autópálya melletti benzinkútnál, ezért további elhelyezése nem indokolt.
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•

A lakóterületeken kívül jelentős területhasználati elemként jelennek meg az egykori
termelőszövetkezetekből, majorságokból kialakult gazdasági területek. Az eredeti
kúriák

épület

és

kert

egységei

helyreállítandóak,

tájtörténeti

jelentőséggel

rendelkeznek.
•

Bányaterületek: új bányatelkek nincsenek kijelölve. A három bánya közül aktívan
bányászat folyik a Herés-dűlő alatti külszini homokbányánál. Ez a bánya a Seuso
területtől NY-ra található, ipari területekkel és erdővel körbevéve, látványilag D-ről
nyitott, mert szántó határolja. Roncsolt foltként jelenik meg a tájban.

A Szabadbattyán III. bánya külszíni homokbánya a település É-i részén szántókkal és
DK-ről erdővel határolt területen. Roncsolt foltként jelenik meg a tájban.
A Kőszárhegy II. mészkőbánya telke a település DNy-i részét érinti nagy kis méretben.
Nem jelenik meg zavaró sebként.
A bányákat a fentiekben leírt tájrendezési tervek alapján rendezik.
• Tájkép
Szabadbattyán tájképe kettős:
• Az utak által több részre szakított település a gazdasági telepekkel igen
kedvezőtlen, ipari jellegű.
• A vízfolyások és tavak környéke természetközeli képet fest.
A domborzati adottságok kedvező kihasználása lehetőséget nyújtana ökológiailag
diverz tájkép kialakítására, de sajnos a belterületbe vonások és az egyre bővülő
beépítésre szánt területek ezt megakadályozzák. A táj képét javítani lehet a
tájrehabilitációkkal és a tájbaillesztésekkel, melyekre a fentiekben adtunk javaslatot.
• Tájtörténet
A Sárvízen Battyánnál már Szent István uralkodása alatt (1010 körül) híd épült. A
Sárvízen Battyántól északra (Úrhida) és délre is volt átkelőhely, de a középkorban
egyre fontosabbá vált a Battyánnál lévő. Vámjával együtt a simontornyai Laczkfiaké,
majd 1397. óta (előbb zálogban, később vétel és kir. adomány útján) a hírneves
Battyániaké (battyáni Csapiaké) volt, kik innen vették nevöket. – 1401-ben azonban a
fejérvári káptalan tartott jogot az itteni hídvámhoz. Zsigmond király 1399-ben kelt
oklevelében van hír az itteni vám eladományozásáról.(Csánki D., Mo. történelmi
földrajza a Hunyadiak korában) A híd védelmére erősség épült, ezt a török 1543-ban
lerombolta, csak a ma is álló torony (kula) maradt meg. A török 1687-ben adta fel az
átkelőt és az erősséget.
A fontos átkelőnél az I. katonai felmérés három hidat jelöl.
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2.katonai felmérés térképe
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A település mindkét katonai felmérés térképén azonos szerkezetet mutat. Mind a 18.század
utolsó harmadában készült térképen jól látszik a mai település eredeti szerkezete és a
maival nagyjából megegyező területhasználat. A Sárvíz és Ny-i csatornái mentén ma is
gyepek vannak. A Ny-i részen szántók.
A fő közlekedési vonalak is változatlanok a mai állapothoz képest, már az 1780-as években
készült térkép is jelöli már a vasutat.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A település zöldfelületi rendszere
A település növénnyel fedett, biológiailag aktív, kondicionáló és természtési célú területei a
település zöldfelületi részét képezik. Szabadbattyán zöldfelületi rendszerének elemei:
Közpark: A helyi védett Cifrakert, a Kula-torony körüli kert igen szép zöldfelületi elemek.
Javasolt a Cifrakert kertészeti tervének elkészítése, kivitelezése. A kertfelületi zöldfelületi
elem, korlátlanul látogatható.
Zöldfelületi intézmények közé tartoznak a temetők, játszótér, sportpálya.
Ezek a zöldfelületi elemek felületi kiterjedésűek, közhasználatúak, de korlátozottan
(világosban) látogathatóak. A temetők fátlanok, illetve kevés fa található bennük, nincsenek
körbekerítve. Javasoljuk, hogy a temető hangulatához illően fasor, sövény, és árnyat adó
növények legyenek telepítve. Meglévő játszótere gondozott, felújított, fák ültetését javasoljuk.
Intézményi kertjei óvoda, iskola, templom, művelődési ház kertjei megfelelnek az
igényeknek. Ezek a zöldfelületi elemek felületi kiterjedésűek, közhasználat elől elzártak.
Közlekedési zöldfelületek fasorral szegélyezett utcái
hársfasorból állnak.

többnyire gyümölcsfákból és

Vonalat zöldfelületi elemek, melyek közterületen vannak, tehát korlátlanul élvezhetők.
Helyi védelemre javaslunk több hársfát és hársfasorokat is.
Védőfásítás nincs az első rendű főút mentén, amely környezetvédelmi és humánökológiai
szempontból fontos lenne. Több utcát javasol a terv fásítani. Fásítársa a tájra jellemző,
honos, nem szemetelő termésű, környezeti károkat elviselő, útfasornak alkalmas fajokat
válasszunk. A meglévő fasorokat a felhasznált fafajokkal pótoljuk az egységes látvány miatt.
A családi házak előtt a gyümölcsfák ill. díszfák ültetési is lehetséges.
A vízfolyások partja vonalas elemek részben nyitottak közhasználat előtt. Gyomosak,
horgászok használják, ökológiai rehabilitációra szorulnak. A település vízfolyásainak medrét,
partját szükséges kitisztítani, belterületi szakaszon parti sétányt kialakítani.
A település termelési célú zöldfelülete nagy, a falusias beépítéshez nagyobb kertek
tartoznak. Ezek felületi elemek, melyek magán tulajdonban vannak.
Történeti kert: Az egyedi tájértéknek javasolt, tájtörténet szempontjából is lényeges
Wünscher- és Popovics kúriák kertjeit a kor hangulata szerint fel kell újítani. Jelenleg nem
látogathatóak, magán tulajdonban lévő pontszerű zöld elemek.
A helyi védelemre javasolt fák és egyedi tájértékek közül a növények pontszerű zöldelemek,
melyek szabadon vagy korlátozottan látogathatóak
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Javasolt fasorok telepítése
A település belterületét meghatározó fő közlekedési utak mentén javaslunk honos fafajokból
fasorokat kialakítani, melyeket a szabályozási tervlap jelöl.
A telepítendő fasorok több célt is szolgálnak:
- Összekötik a bel-és külterületi zöldfelületi elemeket, mint például a temetőt, a Cifrakertet, a magterületetekhez tartozó gyepeket. (Balatoni u.-Jókai u.)
- keretbe foglalják a beépítésre szánt területet (K-i ipari út-Inzsenér dűlő-Kossuth L.u.)
-összekötik illetve kiemelik a belterületi zöldterületeket (Petőfi u.-Erzsébet tér).

Javaslat külterületi kapcsolatok megvalósítása
A tájjal való összhangot a belterületi zöldfelületi elemek rendszerében is szükséges
kialakítani, és továbbvezetni a külterületen: a településből kivezető utak, vízfolyások
fásításával

megvalósul

a

település-táj

összekötése.

Az

erdőszegély

kialakítása

természetvédelmi szempontból is szükséges lenne. Turistautak kiépítése a helyi és a térségi
idegenforgalmat szolgálnák, bemutatnák a táj értékeit. Javasolt turista út az a vízfolyás
mentén lehetséges.
A táj- és természetvédelemmel szemben támasztott követelmények
A táj- és természetvédelmi követelményeket az európai közösségi követelmények szerint
hatályban lévő jogszabályok tartalmazzák.
A legjelentősebb a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.
A

tájvédelemmel

kapcsolatos

eljárások

rendjét

a

módosított

166/1999.

(XI.19.)

Kormányrendelet tartalmazta. Jelenleg az egyes eljáró hatóságok jogszabályaib illesztett
követelményrendszer csak részben nyújt megfelelő szakmai és hatásköri felhatalmazást. Az
érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM
együttes rendelet részletesen előírja a területek kijelölésének és létesítésének szabályait.

Az 1996. évi LIII. törvény értelmében „ex lege” védett – vagyis külön védelmi határozat nélkül
is természetvédelmi oltalom alatt áll – az ország valamennyi lápja, földvára, valamint 5
liter/perc értéket meghaladó vízhozamú forrása. A település közigazgatási területén található
„ex lege” védett értékek listája – hazánk többi területéhez hasonlóan – még nem került
nyilvánosságra.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezése szerint természetvédelmi
oltalom alatt állnak azok az erdő, gyep, nádas művelésű ágú területek, művelés alól
kivettként nyilvántartott és nem építmény elhelyezésére szolgáló, vagy bányaművelés alatt
nem álló földterületek, valamint mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan
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földterületek, melyeket elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. Ezek az ún.
természeti területek, melyek jelentőségét az adja, hogy - általában a nagy kiterjedésű
szántók közé ékelődve – a természetes élővilág számára menedékhelyet biztosítanak.

A természetvédelmi kezelési tervekre a 30/2001. (XII.28.) KöM rendelet előírásai
vonatkoznak.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre (NATURA2000) a 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet előírásai alkalmazandók.

4. A

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK
KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK

ALKALMAZÁSA

ESETÉN

VÁRHATÓ

A települési környezet minőségét a környezeti elemek védelmével és a jelentős hatások
elleni védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg. A szerkezeti és szabályozási
terv kidolgozása során a kedvező környezeti állapot megőrzését és javítását tűztük ki célul,
így ennek a szempontnak való megfelelés értékelése a feladata a fejezetnek a
területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzésével.

4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható
környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel
A rendezési tervek készítése során figyelembe vett, a 3.1. pontban részletezett tervekkel és
regionális léptékű programokkal való összhang megteremtése volt a célja mind az
önkormányzatnak, mind a tervezőknek.
Minden tekintetben sikerült megteremteni a települési rendezési tervek összhangját a
magasabb szintű tervekkel.
A magasabb szintű jogszabályoknak és követelményeknek való megfelelés természetesnek
tekinthető.

4.2. A környezetet érintő hatások előrejelzése
A környezeti alapállapot és a fejlesztési elképzelések, programok alapján a településszerkezeti

és

szabályozási

terv

kialakításával

várható

környezeti

hatások

a

követelményeknek megfelelően a környezeti elemek rendszerei szerint, és a jelentős
környezeti hatások figyelembe vételével értékelhető.
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A környezeti értékelés alapján részletes helyi építési szabályzat javaslatot állítottunk össze a
környezet és természetvédelmi szempontok figyelembevételével a 4.2.6. pontban foglaltak
szerint.

4.2.1. A talaj és a vizek védelme
A helyi építési szabályzat továbbra is rögzíti a hatályos jogszabályok előírásival összhangba
hozva a közművesítés mértékét a beépítés előfeltételeként. A fejlesztések és a
létesítmények megvalósítása fokozott kockázatot nem jelent a talajokra és a vizekre. A
minimális kockázat mérséklésére adottak a műszaki-szervezési lehetőségek.
Külön figyelmet kell és lehet fordítani a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területek védelmére. A kijelölt sérülékeny vízbázisok és karszt-területek védelme érdekében
a követelmények figyelembevételének prioritást kell élvezni az építések során.
Az elérhető legjobb technikai színvonalon megtervezett és kivitelezett beruházásokkal – a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelmények, engedélyek előírásainak
maradéktalan betartásával – biztosítható a településrész fenntartható fejlesztése. Különösen
nagy gondot kell fordítani az anyag- és üzemanyag-szállításokra és -tárolásokra, valamint a
fejlesztési területek átfogó vízrendezésére.

A szabályozási előírásokban kiemelt szerepet kapott a beépítés előfeltételeként a teljes körű
közművesítés és az átfogó vízrendezés.

A közterületek szabályozásával lehetőség nyílik a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésére
és a csapadékvizek közterületen való elvezetésére a befogadóig.
A szabályozási terv alkalmazásával biztosított a parti sávok és vízjárta területek védelme.

Az egészséges ivóvízellátás a fejlesztési területeken megoldható.
A

technológiai

jellegű

vízfelhasználásokhoz

a

beruházóknak

kell

biztosítani

a

tevékenységükhöz szükséges vízigényt.
4.2.2. A levegőminőség védelme
A településszerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat alapján
adottak az új, valamint a meglévő létesítmények fejlesztése során a légszennyezőanyagterheléssel járó tevékenységek engedélyezési keretei.
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Külön figyelmet érdemel a levegővédelmi övezettel kapcsolatos szabályok alkalmazása.
Kizárólag

olyan

fejlesztések

engedélyezhetők

a

fejlesztési

területen,

melyek

a

levegőminőségi határértékek betartását garantálják.

A gazdasági területek fejlesztése során – a megvalósíthatóság szempontjából – lényeges
szempont a levegővédelmi övezetek kialakíthatósága. Javasolt a beruházók számára az
előzetes (környezeti) vizsgálatok során a védelmi területek kijelölhetőségét már a tervezés
kezdeti stádiumában ellenőrizni.

A térség kedvező levegőminőségi helyzet megőrzését illetve javítását szolgálja a tervezett
elkülönülő gazdasági területek kialakítása.
A követelmények maradéktalan érvényesítése, az elérhető legjobb technika alkalmazása
biztosíthatja a környezetminőség megóvását, javítását.

4.2.3. Hulladékgazdálkodás
A fejlesztési területen a gazdálkodók számára előírás a korszerű hulladékgazdálkodás. A
fejlesztési területeken lehetőség nyílik térségi hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó
létesítmények kialakítására a gazdasági zónában. Ezért a helyi építési szabályzat és a
szabályozási terv lehetőséget biztosít a szerveződő hulladékgazdálkodási rendszer
települést érintő elemeinek kialakítására is.
Az építési és bontási hulladékok kistérségi kezelő telepe, valamint az állati eredetű
hulladékok kistérségi gyűjtőhelye kiépült a térségben, így külön területhasználatot nem
igényelnek a fejlesztési területen.

4.2.4. Zaj elleni védelem
A tervezési terület állapotát, minőségét, a meglévő és tervezett funkciók működését döntően
befolyásoló hatótényező a környezeti zaj, ezért a területrendezés és –fejlesztés során
kiemelt feladat a jelenlegi helyzet javítása, ezzel egyidejűleg új terhelések kialakulásának
megelőzése, illetve megakadályozása.

A megelőzés érdekében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, rezgéstől
védendő létesítményeket úgy kell egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés
ne haladja meg a megengedett zaj, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.
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Az elfogadható és a követelményeknek is megfelelő „zajhelyzet” elérése érdekében fontos
azoknak a feladatoknak és eszközöknek a meghatározása, melyekkel megakadályozható a
környezet minőségének további romlása, valamint fokozatos javulás érhető el.

A területrendezés és –fejlesztés során az OTÉK előírásainak megfelelő övezetek
kialakítására kerül sor, rendezettebb, szabályozottabb formában. A településszerkezet
kialakítása, illetve a különböző övezeti egységek egymáshoz rendelése során a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése kiemelt szempontként szerepel.
Szabadbattyán közigazgatási területe közúthálózatának fejlesztésére kidolgozott tervek az
utak nyomvonalai segítik a generálódó forgalom gyorsabb, biztonságosabb lebonyolítása
valósítható meg.
További utak tervezettek az újonnan kialakítandó lakó, illetve ipari-gazdasági területek
feltárására, valamint a kutatási célra kijelölt terület megközelítésére.

A település teljes területén, a lakóingatlanokon megengedett kisvállalkozások esetében az
engedélyezés

során

az

előírt

zajterhelési

határértékek

teljesülésének

igazolását

követelménynek kell tekinteni, annak érdekében, hogy a közvetlen környezetükben lévő
lakóterületek

kedvező

zajhelyzete

megmaradjon,

illetve

a

zajterhelés

növekedése

megakadályozható legyen.
A település zajhelyzetének további javítása érdekében a meglévő épületek, illetve
melléképületek részleges vagy teljes rendeltetésmód változását úgy kel kialakítani és
engedélyezni, hogy a szomszédos ingatlanok építési övezeti funkciójának megfelelő
zajvédelmi követelmények, megengedett határértékek teljesülése biztosított legyen. Olyan
rendeltetésmód változás nem engedélyezhető, amely alkalmas a szomszédos lakók
nyugalmának zavarására.

Az elfogadható és a követelményeknek is megfelelő „zajhelyzet” elérése érdekében fontos
továbbá

azoknak

a

feladatoknak

és

eszközöknek

a

meghatározása,

melyekkel

megakadályozható a környezet minőségének további romlása, valamint fokozatos javulás
érhető el (pl. üzletek működésének szabályozása).
A település lakóingatlanain megengedett kisvállalkozások esetében az engedélyezés során
az előírt zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását követelménynek kell tekinteni,
annak érdekében, hogy a közvetlen környezetükben lévő lakóterületek kedvező zajhelyzete
megmaradjon, illetve a zajterhelés növekedése megakadályozható legyen.
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Összefoglalóan megállapítható, hogy Szabadbattyán Nagyközség településszerkezeti és
szabályozási tervének felülvizsgálata során készített tervek biztosítják a település jelenlegi
kedvező környezeti minőségének és így a zajhelyzetének megtartását, és hosszútávon
biztosítja a környezet védelmét.
4.2.5. Épített környezet

A magasabb rendű tervek és jogszabályok, valamint a fejlesztési szándékok alapján a
változások a következő módon értékelhetők:

- Településhálózati és tájhasználati változás
Az elkészült rendezési tervek alapján, a község belterületén az Inzsenér-dűlő, Euréka
lakóterületen valamint a település északkeleti oldalán található Seuso ipari park treületén
újabb utcák kialakítására kerül sor.
A változások a műemléki épületet és környezetét nem érintik.

- Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
Szerkezeti változás a település északkeleti oldalán található Seuso ipari park és a
délnyugati Inzsenér-dűlő, Euréka lakópark területét érinti, mely tervezett ipari, és
lakóterület bővítésként szerepel a szerkezeti és szabályozási terven.
Véderdő kialakítása szükséges a tervezett főút (650 sz.) mentén.

- Infrastrukturális változás
A községen északkeleti irányból főút épül, amely csökkenti a település átmenő forgalmát
és egy újabb csatlakozási pontot biztosít az M7-es főútra.
Az M7-es autópályával párhuzamosan halad a tervezett nagy sebességű vasútvonal.

- Népesség, életmód, társadalom, kultúra változás
Az új lakóterületek kialakítása miatt várhatóan a népesség szám növekedni fog a
településen.

A tervezett változások hatásai elemzése:
- Történeti településhálózat következmények
A változással járó negatív hatások nem várhatók.

- Természeti, tájihatások
A műemlék épületére illetve környezetére új természeti, vagy táji hatások nem várhatók.
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- A településkép feltárulásának változásai
A település fölé emelkedő templom épületének településképi megjelenése nem változik.
A történeti településképre nem fog hatást gyakorolni a mostani lakó és gazdasági
területek kialakítása.
- Műemléki együttesek, műemléki eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása
tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A készült rendezési terv, a fejlesztéseket úgy határozta meg, hogy a történelmi
településkarakter ne változzon és a műemléki épületet és környezetét, az építészeti
értékek részét képező épületeket káros környezeti hatás ne érje.

A terv a táj, a településszerkezet, a beépítés, az épületek jellegének a megőrzését,
továbbörökítését figyelembe vette.

Szabadbattyán község területén

kettő

műemléki védelem alatt álló építményt tartanak

nyílván és helyi védelemre javasolt épület is nagy számban fordul elő.

A védett, védendő épületek a településrendezés szempontjából fontos területeken találhatók,
de az infrastrukturális, szerkezeti fejlesztések az épületeket és környezetüket nem bolygatja.

Az épületek megőrzése, megóvása fontos feladat, ezért a legtöbbet és a leghatékonyabban
a község lakói és vezetése tehetnek a település természeti és épített, művi értékeinek
védelmében.

Az alábbiakban összefoglaljuk mind azokat a védett és védelemre javasolt értéket, melyek a
településen találhatók:

Műemléki védelem alatt álló épületek:
1. Öregtorony (KÖH törzsszáma: 1741.; címe: Kula tér, 54. Hrsz.)
2. Nepomuki Szent János szobor (KÖH törzssz.: 9708,; címe: Balatoni u., 1320. Hrsz.)

Helyi védelemben részesült építmények:
3. református templom

Petőfi S. u.

Hrsz.: 985/1

4. lakóház

Petőfi S. u. 60.

Hrsz.: 1149/5

5. lakóház

Petőfi S. u. 71.

Hrsz.: 909

6. lakóház

Petőfi S. u. 72.

Hrsz.: 1143/1
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7. lakóház

Kossuth L. u. 12.

Hrsz.: 996

8. lakóház

Kossuth L. u. 17.

Hrsz.: 679

9. lakóház

Kossuth L. u. 20.

Hrsz.: 992

10. lakóház

Dózsa Gy. u. 5.

Hrsz.: 1105

11. lakóház

Dózsa Gy. u. 15.

Hrsz.: 1100

12. lakóház

Dózsa Gy. u. 21.

Hrsz.: 1097/2

13. lakóház

Dózsa Gy. u. 28.

Hrsz.: 1052

14. lakóház

Dózsa Gy. u. 31.

Hrsz.: 1092

15. lakóház

Árpád u. 7.

Hrsz.: 757

16. kereszt

Árpád u.

Hrsz.: 731/3

17. lakóház

Széchenyi u. 26.

Hrsz.: 180

18. lakóház

Széchenyi u. 39.

Hrsz.: 352/1

19. lakóház

Széchenyi u. 41.

Hrsz.: 351

20. lakóház

Széchenyi u. 56.

Hrsz.: 206

21. lakóház

Széchenyi u. 58.

Hrsz.: 207

22. lakóház

Széchenyi u. 60.

Hrsz.: 209

23. lakóház

Széchenyi u. 62.

Hrsz.: 210

24. lakóház

Széchenyi u. 66.

Hrsz.: 212

25. lakóház

Nádor u. 5.

Hrsz.: 588

26. lakóház

Nádor u. 42.

Hrsz.: 103/2

27. lakóház

Csíkvár tér 7.

Hrsz.: 1317

28. lakóház

Kula tér 8.

Hrsz.: 59

29. katolikus templom

Balatoni u.

Hrsz.: 1320

30. általános iskola

Balatoni u. 13,

Hrsz.: 1319

Helyi védelemre javasolt utcakép:
31. Petőfi S. utca 65,67,69
32. Széchenyi I. utca 52,54,56,58

A község történetileg kialakult hagyományos utcaképe, telekstruktúrája védelmében a
meglévő épületek lehetőség szerint megtartandók. Szükségszerű bontás esetén az új
épületeket a meglévő épületek helyére- a kialakult építési vonalhoz illeszkedve- kell
elhelyezni.

A

meglévő

épületeken

végzett

bármilyen

örökségvédelmi munkarész iránymutatásai szerint kell eljárni.

építési

munka

esetén

az
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Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési, felújítási
munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, nyílásrendek, a nyílások
osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők, illetve az eredeti állapotok helyreállítandók.

4.2.6. Javasolt környezet- és természetvédelmi, valamint kapcsolódó helyi építési
szabályozási előírások:

Általános követelmények:
(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett
használati módját lehetetlenné teszik.
A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény tartalmazza.

(2) Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a
meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása
és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell
eljárni.
Az előírásokat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.

(3) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód
változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató
tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi
előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet határozza meg.

(4) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása rendeltetési módváltozás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a vízgazdálkodás
egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani.
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A követelményeket a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet határozza meg.

(5) Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés,
különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére,
illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló
(zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező.
A felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.)
Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen
levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet szerint.

(6) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek
tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon
eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával
szabad csapadékvizet bevezetni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

(7) A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének
csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani,
valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.
A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által
védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.)
Kormányrendelet tartalmazza.

(8) A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat
érvényesíteni kell.
A követelményeket a vizek és a közcélú vízi-létesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.
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(9) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való
terhelése.
Az előírásokat jelenleg a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm.
rendelet 5.§-a tartalmazza.

(10)Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési
eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.
A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz.
melléklete szerint kell elvégezni.

(11)A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák
alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.
Környezetterhelési határértékek
(1) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél
teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaságvédelmi előírásokat, valamint határértékeket.
Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő
védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és
a

végrehajtására

kiadásra

kerülő

jogszabályok

szabályait

kell

alkalmazni.

A

légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet
tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kW th és az ennél nagyobb, de
50 MW th-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező
anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet
rendelkezik.

(2) Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék
esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell
tartani.
Az élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén
a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a felszíni vizek
minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és
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a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet határozza meg.

(3) A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékeket be kell tartani.
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről éa a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendelet követelményei.

(4) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető,
hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő
területeken.
Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető,
hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő
területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza,
mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.

(5) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott
övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek
védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani
az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.
Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott
övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és
tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő
zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete
tartalmazza.

(6) Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező
felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek
érdekében

a

hosszú

távra

tervezett

forgalom

figyelembe

vételével

zajcsökkentő

létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni.
Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott
övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és
tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő
zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete
tartalmazza.
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(7) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító
különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben
folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.
Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító
különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben
folytatott tevékenységnél érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.)
KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
Speciális eljárási szabályok
(1)

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.

(2)

Szabadbattyán a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint
fokozottan érzékeny és a sérülékeny vízbázisra tekintettel kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme
érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő
közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során
megállapított feltételek szerint – engedély alapján – történhet

A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és
közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször
módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel
módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet.

(3)

Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Erdőterületeket érintő beruházásokra az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény és a módosítás előtt álló 29/1997. (IV.30.) FM rendelet előírásai
vonatkoznak.

(4)

A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek
engedélyezése

a

környezeti

szakhatóságok előírásai szerint.

kölcsönhatások

ellenőrzése

alapján

történhet

a
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A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése
a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése és engedélyezése a 358/2008. (XII.31.) Korm.
rendelet előírásai szerint történhet.

(5)

Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit,
nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó
zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet és az
üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló
többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján korlátozó intézkedéseket
érvényesíthet.

(6)

Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak
megfelelően kell eljárni.

Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 70.§-a
előírásainak megfelelően kell eljárni.

(7)

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése
érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a “helyes mezőgazdasági gyakorlat”
szabályait.

A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével
szembeni védelemről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint létesíthető és
üzemeltethető állattartó létesítmény.

(8)

Szabadbattyán településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti
volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők
állattartó létesítmények.

Szabadbattyán településen az állattartásra vonatkozó kidolgozásra váró önkormányzati
rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával
építhetők állattartó létesítmények.
(9)

A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra
- gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése
során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről,
ártalmatlanításáról.

A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.)
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Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási
törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször
módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.
(10) Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási
hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és
elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó tervlapokra.
Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Értékvédelem
(1) A tervlapon a régészeti terület határa jelzésű területen belül csak olyan mezőgazdasági
tevékenység folytatható, amely nem károsíthatja a régészeti lelőhelyeket és melyhez a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Regionális Irodája előzetesen
hozzájárult.
(2) A földmunkával járó beruházások megkezdéséről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Székesfehérvári Regionális Irodáját értesíteni kell.
(3) A szabályozás területén esetlegesen előkerülő régészeti lelőhelyek a szabályozási terv
változását

vonhatják

maguk

után.

A

szabályozási

terv

változatásának

szükségességéről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Regionális
Irodájának

előterjesztése

alapján

Szabadbattyán

Nagyközségi

Önkormányzat

Képviselő-testülete dönthet.
(4) A

tervlap szerinti helyi védelemmel jelölt épületek tömegformája, közterületek felől
látható homlokzati elemei, nyílásai védendők. Későbbi hozzáépítések és nyílás
átalakítások az eredeti állapot szerint, vagy ahhoz hasonlóan visszaállíthatók. Egyéb
változtatási igény esetén annak alátámasztására az építési hatóság szakértők
közreműködését kérheti.

(5) A helyi jelentőségű természetvédelmi területen (Cifrakert) történő beavatkozások,
létesítmény-elhelyezések csak a természeti értékek sérelme nélkül, a helyi jegyzőnek,
mint első fokú természetvédelmi hatóságnak a hozzájárulásával történhetnek.
Zöldfelületek
(1) A beépítésre szánt területek övezeteiben előírt minimális zöldfelületi arányok csak az
OTÉK 25. §-ához fűzött alkalmazási jegyzet szerinti többszintes növényállomány
alkalmazása esetén és az ott meghatározott mértékben csökkenthetők, az adott telek
zöldfelületnek (kertjének) létesítésére készített kertépítészeti terv alapján.
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(2) A fenti övezetek telkein- a hagyományosan kailakult falusias lakóövezeteket kivéve – a
zöldfelület (kert) legalább felét fákkal, cserjékkel borítottan kell kialakítani. Ültetéskor,
fával való borítottságnak számít: 100 m2-enként legalább 4 közepes méretű
lombkoronát növelő fa, cserjével való borítottságnak számít: 100 m2-enként legalább
60 db cserje.
(3) Gyepházas betonelemekkel („zöldbeton”) készült gépjármű parkoló felületének csak
max. 25%-a számítható a zöldfelületenként.
(4) A tervlapon megjelölt telken belüli – környezetvédelmi és optikai elhatároló funkciót
betöltő – fásításokat erdősáv jelleggel, elsősorban lomblevelű fafajok felhasználásával
kell megvalósítani. E zöldsávokban telepített fák tőtávolsága max. 5 m lehet.
Területükre épület, vagy olyan építmény, amely a zöldsáv funkcióját ellehetetleníti,
nem helyezhető el. A zöldsávok területe a telek zöldfelületi részének (kertfelületnek)
számít.
(5) A központi vegyes, településközpont vegyes és különleges (kivéve bánya és
szennyvíztisztító övezeteket) övezetekben létesülő épületek telkeire – az építési
engedély részeként – minden esetben kertépítészeti tervet is kell készíteni, és a telek
zöldfelületét, kertjét az alapján kell kialakítani.
(6) A tervben kijelölt új lakóövezetek utcáiban- kertészeti szakterv alapján – fasorokat kell
telepíteni. A 12 m szabályozási szélességű utakon kétoldali utcai fasor létesítendő,
faiskolai sorfa minőségű és méretű növényanyag felhasználásával.
Má-0 jelű korlátozott használatú mezőgazdasági övezet
(1) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai-természetvédelmi, illetve vízvédelmi
(környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak.
(2) Az

övezetben

az

egyéb,

vízügyi,

környezetvédelmi,

vagy

természetvédelmi

jogszabályokban foglaltak betartása mellett a mezőgazdasági művelés, használat
folytatható, épületek azonban nem építhetők.

V jelű vízgazdálkodási területi övezet
(1) Az övezetben az OTÉK 30. §-ának megfelelő rendeltetés engedélyezhető.
Közművek
(1) A közművezetékek és közműépítmények elhelyezésénél a hosszú távú közterület
rendezés megoldását biztosító és ahhoz már rövid- és középtávon is igazodó
közműelrendezés biztosításával az OTÉK előírásait, továbbá a megfelelő ágazati
szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni.
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(2) A

meglévő

és

terezett

közműhálózatok

és

közműépítmények:

vízellátás,

szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, villamosenergia-ellátás, vezetékes gáz- és
távhőellátás, távközlés, kábel TV, valamint azok biztonsági övezete számára
közterületen

illetve

közműterületen

kell

biztosítani.

Ettől

eltérően

vezetett

közművezeték nyomvonalra és közműépítmény telepítési helyére és a biztonsági
övezetükre a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni a szolgáltató javára. A
szolgalmi jogos sáv, nem építhető be, a megközelítését és a hozzáférhetőséget
biztosítani kell.
(3) A beépítésre szánt fejlesztési területeken a beépítést megelőzően a telkek belterületbe
vonásának és közművesítésének az alapfeltétele: a vezetékes ivóvíz ellátás, a
szennyvíz és csapadékvíz elvezetés továbbá a villamos energia ellátás megoldása.
Mindaddig nem valósulhatnak meg a tervezett fejlesztések amíg a fenti korlátozás
fennáll.
(4) Az ingatlanok közműellátásának biztosítására a közterületi hálózathoz közvetlen önálló
bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Azoknál a telkeknél ahol a közvetlen
rákötés

az

érintett

közműhálózatra

nem

biztosított,

a

csatlakozáshoz

bekötővezetékeket szolgalmi jog igénybevételével – az ágazati előírásoknak is
megfelelően – a szomszédos telke(ke)n átvezetve kell megépíteni. A szolgalmi jogot a
Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi joggal terhelt telekrész a helybiztosítását
az építési engedélynél figyelembe kell venni.
(5) A

közművezetékek

átépítésénél

és

új

vezetékek

telepítésénél

a

gazdaságos

területhasználatra figyelmet kell fordítani. Az utak szabályozási szélességében a
közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell
biztosítani.
(6) A tervezett, beépítésre szánt terülteken a területet kiszolgáló közművezetékek
elrendezését csak úgy lehet engedélyezni, hogy a fasor(ok)telepítését a közművek
vonalvezetése ne akadályozza, ne lehetetlenítse el. A vezetékeke nyomvonalát össze
kell hangolni a fásítási tervvel.
(7) Utak építésekor és egyéb közterületek kialakításakor, valamint a felújítások idején a
közművek

egyidejű

megépítéséről,

későbbiekben

a

közművek

egyidejű

rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.
(8) A kiváltandó, feleslegessé vált közművezetékeket el kell bontani, indokoltan a földben
maradó vezetéknek a lezárását, az eltömedékelését a szakszerűen el kell végezni.
(9) A föld felett megjelenő közműberendezések elhelyezésével elő kell segíteni az igényes,
esztétikus környezet kialakítását és az érintett terület szépítését.
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(10) A közművezetékek csak föld alatti vezetéssel építhetők meg. Az épületek tetején
vezetett technológiai és gépészeti vezetékek csak lefedéssel tervezett csőhidra
telepíthetők.
(11) A tervezett épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, kapcsoló szekrény és
csatlakozó doboz helyét az épültek falsíkjába történő süllyesztéssel, illetve a
vezetékek, a szerelvények, a csatlakozó dobozok esztétikus takarásával, lefedésével
kell megoldani. A kapcsolószekrények és dobozok formáját, színét, helyét az épület
stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A tervezett épületek
építési engedélyben ezeket a feltételeket meg kell határozni.
(12) A közterületen vezetett, tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vizi -közműveknek
(vízellátás, szennyvízcsatornázás és vízrendezés hálózatainak és építményeinek) az
építése csak vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján valósítható meg.

Vízellátás
(13) A Kőszárhegyi vízbázis hirdogeológiai védőterületeire a vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérő szóló 123/….kormányrendelet
vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
(14) A vízvezeték-hálózatra föld feletti tűzcsapokat kell szerelni. A tűzcsapokat a védendő
épülettől a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél távolabb elhelyezni nem szabad.
Az oltóvíz-igények kielégítéséhez és a tűzcsapok helyének meghatározásához a fejér
megyei Tűzoltóparancsnoksággal és a Fejérvíz Rt-vel egyeztetni kell.
(15) Azokban a létesítményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból
kivehető vízmennyiséget, a létesítmények oltóvízellátását a meglévő vezeték
keresztmetszetének bővítésével, illetve helyi megoldással kiegészítve (pl. spinkler
alkalmazása,

térszíni

oltóvíztároló

építés

ill.

záporvíz

tárolótavakból

történő

vízvételezéssel) kell megoldani.

Vízelvezetés
(16) Elválasztott rendszerű csatornahálózatok építésével kell megoldani a területen a
szennyvizek és a csapadékvizek elvezetését. A fejlesztési területeken a tereprendezés,
a felszíni vízelvezetés, vízrendezés és a zöldfelület kialakítása összehangolt, egyidejű
tervezés mellett történjen a terület elkészítési fázisában.
(17) A külső és az „A” hidrogeológiai védőterületen belül bárminemű építési tevékenység a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hozzájárulása alapján és a ….kormányrendelet
vonatkozó előírásainak megfelelően engedélyezhető.
(18) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.
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(19) A beépített területen belül tervezett új építési telkeken és a beépítésre szánt
területeken az építésnek a feltétele az érintet telkeknek a szennyvízcsatorna hálózatra
rákötése. A beépített területeken a bekötés megvalósítását követően a meglévő helyi
szennyvízgyűjtőket használaton kívül kell helyezni.
(20) A területen a szennyvizek szikkasztása nem engedélyezett. A település beépítésre
nem szánt területén a keletkező szennyvizeket egyedi közműpótló berendezésben (zárt
szennyvíztároló) kel összegyűjteni és a szippantott szennyvizeket a kijelölt engedéllyel
rendelkező lerakóhelyre ill. tisztító telepre kell szállítani.
(21) A kibocsátott szennyvíz a közműcsatornában csak abban az esetben vezethető, ha a
szennyezettsége

megfelel

a

közcsatornára

rákötőt

szennyvíz

vízminőségi

követelményeinek. Ettől eltérő szennyezettségű vizet a keletkezés helyén, a telken
belül történő szennyvíz-kezeléssel – a megengedett szennyezettség mértékéig- elő kell
tisztítani.
(22) A szennyvíztisztító telep 500 m védőtávolságának 300 m-re történő csökkentése csak
további beruházást igénylő fejlesztésekkel oldható meg.
(23) A Sárvíz (Nádor csatorna) és a Sárvíz – malomcsatorna VIZIG kezelésű vízfolyások,
valamint a Bárány-mezői, a Tanyai, a Csillagvölgyi és a 64. számú közcélú, társulati
kezelésű patakok mentén 6-6 m széles karbantartási sávot a vízgazdálkodási
szakfeladatok elvégzéséhez biztosítani kell. Az önkormányzati kezelésben lévő árkok
part-éleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik
oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m szélességű sávot fenn kell tartani.
(24) A Sárvíz (Nádor csatorna) és a Sárvíz – malomcsatornának a közigazgatási terület
északi részén lévő szakasza melletti fakadóvizes terület, korlátozott hasznosítással
vehető figyelembe.
(25) A lakó és ipari parkban a területen tervezett záporvíz tározótavak mederélétől mért 10
m széles sáv nem építhető be.
(26) A nagyforgalmú utaktól és a 20, illetve annál több gépkocsit befogadó összefüggő zárt
burkolattal és kiemelt szegéllyel építendő parkolófelületekről és a szennyezéssel
veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól a vizek csak olajfogón átvezetve
vezethetők be a befogadó csapadékvíz hálózatba.

5. JAVASLAT

A
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVEKHEZ
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKRE, MONITORIZÁLÁSRA

KAPCSOLÓDÓ

A szerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat a területfelhasználási
kérdéseket és az építési tevékenység feltételrendszerét tisztázza.
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A

településrendezési

tervekhez

kapcsolódó,

azokkal

összhangban,

lehetőleg

az

elfogadásával egyidőben szükségszerű olyan önkormányzati intézkedések foganatosítása,
melyek kezelik a településen meglévő, esetleg bekövetkező környezeti konfliktusokat és
szabályozza a lakosság együttélési szabályait, valamint a kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatásokat.

Szabadbattyán nagyközségben a következő kapcsolódó intézkedésekre teszünk javaslatot:
A település környezetvédelmi programjának kidolgozása, fejlesztése.
A települési hulladékgazdálkodási tervek korszerűsítése a kistérségi lehetőségek és a
regionális tervek keretei szerint.
A korszerűsített hulladékgazdálkodási tervek szerint a hulladékgazdálkodást érintő helyi
rendeletek megalkotása (köztisztasági, közszolgáltatási, stb.), aktualizálása.

A

csapadékvíz-elvezető

rendszerek

hidraulikai

felülvizsgálata,

átereszek

kiváltása,

összehangolása, az 5%-ot meghaladó lejtésű árokszakaszok burkolása szükséges, melyhez
átfogó vízrendezési és vízkárelhárítási terv készítését javasoljuk.
A szennyezések elkerülése és a környezeti kockázat csökkentése érdekében a rendezési
terv elfogadásával egyidőben szükségszerű a települések teljes közigazgatási területére az
állattartási gyakorlat felmérése és helyi szabályainak a hatályos jogszabályoknak és a
rendezési tervnek megfelelő kialakítása. Az állattartási rendeletben kell megállapítani az
egyes építmények közötti legkisebb távolságokat és a helyes mezőgazdasági gyakorlat
szabályait.
A levegőminőség megőrzése, az irritáló bűz és szaghatás elkerülése érdekében javasolt a
tűzgyújtásra vonatkozó helyi rendelet alkotása is.

Szintén javasolt az épített és természeti környezetre vonatkozó helyi rendeletek
megalkotása.

Az elfogadható és a követelményeknek is megfelelő „zajhelyzet” elérése érdekében fontos
továbbá

azoknak

a

feladatoknak

és

eszközöknek

a

meghatározása,

melyekkel

megakadályozható a környezet minőségének további romlása, valamint fokozatos javulás
érhető el.
A település lakóingatlanain megengedett kisvállalkozások esetében az engedélyezés során
az előírt zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását követelménynek kell tekinteni,
annak érdekében, hogy a közvetlen környezetükben lévő lakóterületek kedvező zajhelyzete
megmaradjon, illetve a zajterhelés növekedése megakadályozható legyen.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
Szabadbattyán településszerkezeti és szabályozási tervei, valamint a helyi építési szabályzat
kialakításához elkészítettük a környezetalakítási és környezetvédelmi munkarészhez
szükséges környezeti értékelést.

A környezeti hatások értékelését a meglévő, a települési környezet minőségét, állapotát
befolyásoló környezethasználatok feltárásával, elemzésével kezdtük.
Célirányosan rögzítettük környezeti elemenként, szakterületenként a követelményeket,
elvárásokat, melyek a környezethasználat minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és
a helyi építési szabályzat kereteit határozták meg.
Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési irányokat.

Külön javaslatot adtunk a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb önkormányzati
intézkedésekre, melyek a települési környezetminőségnek a javítását eredményezhetik.

A helyi építési szabályzathoz az OTÉK-nak megfelelően a környezet és természet
védelmére

vonatkozóan

javaslatot

készítettünk,

melyben

rögzítettük

az

általános

követelményeket, a környezetterhelési határértékeket és a speciális eljárási szabályokat.

Összefoglalóan megállapítható, hogy Szabadbattyán településszerkezeti és szabályozási
terve, valamint helyi építési szabályzata segíti a település fenntartható fejlődését, a kedvező
környezeti helyzetének megtartását, további javítását és hosszútávon biztosítja a környezet
védelmét.

