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1.3  BEVEZETÉS 

Előzmények 

A környezeti értékelés Madocsa Településrendezési Tervéhez készült a vonatkozó törvényi 
előírásoknak megfelelően.  

A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására  

A módosítási szándékok meghatározásánál figyelembe lettek véve a természeti értékek, illetve 
a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok. Ezeken túlmenően, a környezeti értékelés 
készítése során nem merült fel olyan új információ, amely a módosítási szándék korrigálását 
tette volna szükségessé.  

A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet által szabályozott eljárás biztosítja mind a környezet 
védelméért felelő szervek, mind a nyilvánosság bevonását. A rendezési tervvel kapcsolatban 
kérdőíves lakossági felmérés készült. 

A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok 

A környezet értékelése során felhasznált adatok: 

 Madocsa község adatszolgáltatása 

 Madocsa község településképének védelméről szóló rendelet 

 Tolna megye rendezési terve 

 Madocsa Község Környezetvédelmi programja 

 Országos Ásványvagyon Nyilvántartás 

 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 

 KSH adattárai 

 
 

1.4 A TERV, ILLETVE PROGRAM ÉS A KIDOLGOZÁSUKKOR VIZSGÁLT 

VÁLTOZATOK  

A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

A koncepcióban szereplő részcélokból következően az azok eléréséhez szükséges, a 
településszerkezeti terven bemutatható, a műszaki infrastruktúrát és a terület-felhasználást 
érintő változások az alábbiak: 

 Csónak- és kerékpártúra állomás részére terület kijelölése a hullámtérben, illetve 
környezetében 

 A Dunapart hétvégi házas területhasználatának megerősítése 

 A belvízveszélyes helyek kivonása a beépítésre szánt területből 

 Új beépíthető hely kijelölése 
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 A közlekedési zaj csökkentése érdekében az iparterület gazdasági forgalmára új 
nyomvonal kijelölése 

 A mezőgazdasági járművek számára a belterületet elkerülő mezőgazdasági út 
kijelölése 

 A nagy összefüggő szántóterületek tagolása erdősávokkal 

 Záportározó kijelölése 

 

Az épített környezet védelmére vonatkozó program 

A település elkészíti a települési arculati kézikönyvét és az ebből következő településképi 
rendeletét. Ezekkel az eszközökkel biztosítja a község épített környezetének védelmét. 

 

A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal  

A felsorolt módosítási javaslatok illeszkednek a magasabb szintű programokhoz, tervekhez. 
Az OTrT-nek, TmTrT-nek való megfelelősséget külön munkarész ismerteti.  

 

1.5 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN VÁRHATÓKÖRNYEZETI HATÁSOK, 

KÖVETKEZMÉNYEK FELTÁRÁSA  

A célok összevetése országosan kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal  

A tervezett fejlesztések a Nemzeti Környezetvédelmi Program, 2014-2020 időszak célkitűzési 
közül az alábbiak megvalósulását segítik: 

 A vízvisszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség 
megtartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges 
vízjárásra 

 Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés 
figyelembevételével 

 A környezeti károk megelőzése, illetve csökkentése 

 A határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató létesítmények 
környezetében 

 A tájjelleg, tájkarakter megőrzését biztosító tájhasználat fenntartása 
 

A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben  

Az alábbi szempontok figyelembe vételére került sor:  

 Földterületekkel való takarékos gazdálkodás: a módosítási szándék beépített illetve 
külterületet érint;  

 Biológiai aktivitásérték szinten tartása: zöldfelület kötelezettség;  
 

A terv céljainak releváns tervekkel való konzisztenciája környezeti szempontból  

A felsorolt fejlesztési szándékok összhangban vannak a releváns környezet- és 
természetvédelmi célokkal és tervekkel.  
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A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése 

A földrajzilag lehatárolt tervezési terület környezeti jellemzőinek azonosítása 

A közigazgatási területen 

 Natura2000 terület (HUDD20023) 

 Ökológiai hálózat 

 Tájképvédelmi övezet 

 Egyedi tájértékek 

 Helyi jelentőségű védett területek 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántó 

 Duna folyó 

 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

 Két távlati vízbázis védőterülete 

 Nitrátérzékeny területek  

találhatók. 

Jelentős légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a településen. 
A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. „Az ország többi területe” zónába 
tartozik. 

A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása  

A területen releváns mértékű környezeti konfliktusról nincs ismeret. 

A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése  

Közvetlen környezeti hatást kifejtő tényezők:  

 fejlesztések megvalósítása (földmozgatás, alapanyag-szállítás, anyagmozgatás)  

 működés hatása  

Közvetett környezeti hatások:  

 kismértékű tájhasználati változások 

 termőfölddel történő takarékos bánásmód  
 

A környezet igénybevétel következményeinek előrejelzése 

Levegőtisztaság-védelem  

A fejlesztési szándékok közül a nagy összefüggő szántóterületek tagolása erdősávokkal 
várhatóan pozitív változást okoz a levegőminőségben.  

Vízminőség-védelem, folyékony hulladékok  

A belvízveszélyes helyek kivonása a beépítésre szánt területből kedvező hatású. A tervezett 
záportározó a belvíz- és elöntésveszélyt csökkenti. A községben a szennyvízhálózat kiépült, 
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a keletkező szennyvizek zárt rendszerben történő gyűjtése és rendszeres, szakszerű 
elszállítása megoldott.   

Talajminőség- és földvédelem  

A fejlesztési szándékok közül a nagy összefüggő szántóterületek tagolása erdősávokkal 
talajvédelmi szempontból kedvező hatású. 

Zaj- és rezgésvédelem  

A közlekedési zaj csökkentése érdekében az üzemi terület gazdasági forgalmára új 
nyomvonal kijelölése illetve a mezőgazdasági járművek számára a belterületet elkerülő 
mezőgazdasági út kijelölése történik.  

A környezeti következmények értékelése, az elfogadható változatok meghatározása  

A jelen tervben meghatározott fejlesztési szándékok a környezet-állapot figyelembe vételével 
kerültek meghatározásra, a fejlesztési szándékok környezeti szempontból elfogadhatónak 
mondhatók.  

 

1.6 A VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE 

VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK  

A terv a magasabb szintű környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével 
készült. Az újonnan kijelölt beépíthető terület és a záportározó tájbaillesztéséről a szabályozás 
során gondoskodni kell. A javasolt erdősávokat lehetőleg helyben honos, az élőhelynek 
megfelelő fajok alkalmazásával kell kialakítani. 

 

1.7 JAVASLAT OLYAN INTÉZKEDÉSEKRE, AMELYEKET MÁS TERVBEN 

FIGYELEMBE KELL VENNI  

A tervezett fejlesztések léptéke és tartalma miatt nincs magasabb tervben érvényesítendő 
intézkedés. A záportározó létesítési tervezése során a partvonal alaprajzi kialakítása, a parti 
sáv rézsűszöge és növényesítése igazodjon a táj karakteréhez. A part menti idősebb fákat, 
cserjéket, amelyek nem feltétlen akadályozzák a munkavégzést, meg kell tartani, a parti sávot 
tájba illően kell kialakítani hajlásszög, növényesítés).  A szükséges beavatkozásokat úgy kell 
tervezni, hogy a tározó környékén és területén található természetközeli társulásokban a 
lehető legkisebb beavatkozás történjen. 

 

1.8 A KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

ÉRTÉKELÉSE  

A fejlesztési szándékok monitorozását az alábbi adatok és arányszámaik figyelemmel 
kísérése mellett javasolt értékelni:  
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 Forgalom-számlálási adatok változása, összetétele (jármű, %)  

 Környezeti terhelésre vonatkozó lakossági panaszok száma (db, %) 

 Belvízzel elöntött területek nagysága (ha, %)  
 


