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1 ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 

1.1. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI JAVASLAT ÖSSZEFOGLALÓJA (A 
FEJLESZTÉSBEN JAVASOLT VÁLTOZÁSOK, A RENDEZÉST ÉRINTŐ 
MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA, ÖSSZEFÜGGÉSEIK FELTÁRÁSA, SZAKÁGI 
JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA) 

 
Leányvár településterve a település meglévő adottságait, lehetőségeit és (természeti, táji 
valamint épített) értékeit figyelme véve biztosítja a település fenntartható fejlődésének 
összehangolt fizikai és térbeli keretiet. 

A településterv: 

- biztosítja a település működőképességét és tervszerű fejlődését a környezeti ártalmak 
lehetőség szerinti legkisebbre való csökkentése mellett. 

- meghatározza a működéséhez és fejlődéséhez szükséges meglévő és tervezett 
infrastruktúra-hálózatot. 

- a tervezett területhasználat rendjével, az egyes területeken megengedett rendeltetésekkel 
és szabályozási előírásokkal biztosítja a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, 
értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának 
védelmét. 

A településterv a rendelkezésre álló eszközökkel törekszik a jó minőségű környezet 
(lakókörnyezet és gazdasági környezet) kialakítása. 

A területhasználat rendjének és az egyes területek beépítettsége mértékének meghatározásával, 
a megengedett rendeltetések meghatározásával és nagy kiterjedésű beépítésre szánt területek 
beépítésre nem szánt területbe való visszasorolásával törekszik a közérdek, a települési érdek 
érvényesítésére, a természeti, táji értékek gyarapítására és védelmére. 

A településterven meghatározott lakóterületek mértéktartó, de elégséges módon biztosítják a 
lakosság esetleges demográfiai változásával járó lakásszükségletét, ill. a bevándorlás által 
generált lakásszükségletet. 

A településtervben biztosítottak az oktatáshoz, a kultúrához, a sportoláshoz, a szabadidős 
tevékenységekhez szükséges rendeltetések elhelyezésének feltételei és lehetőségei. 

Emellett a településtervben biztosítottak a népesség megélhetését, a település gazdasági 
fejlődését biztosító gazdasági, ipari funkciók elhelyezésének feltételei, biztosítottak a mező- és 
erdőgazdasághoz kapcsolódó funkciók elhelyezésének feltételei és nem utolsó sorban 
biztosítottak a közlekedés, a közüzemi ellátás feltételei. 

A településtervben szereplő közlkedéshálózati elemek és azok tervezett fejlesztése csökkenti a 
településen a lakosság és a gazdasági szereplők valamint térségi szereplők (átmenő forgalom) 
közlekedési kényszerét ill. biztosítja a megfelelő színvonalú közlekedés kialakításának feltételeit. 

A településterv az egyes területeken megengedett funkciók, rendeltetések meghatározásával 
biztosítja az egészséges lakó- és munkakörülmények kialakításának feltételeit. 

A településterv megőrzi az arra érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek 
településszerkezetét és biztosítja az építészeti örökségi védelmét, valamint az értékes 
építmények (pl. kápolna, kálvária) és az egyes értékes tájrészletek látványát. 

A településterv figyelembe veszi a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait egyben 
eleget tesz a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodás szempontjainak. 
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1.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

 
Leányvár település területének az egyes meghatározott rendeltetések szerinti felosztása az 
alábbiak szerint tervezett. 

 

A település közigazgatási területe építési szempontból: 

- beépítésre szánt, valamint 
- beépítésre nem szánt 

területekre osztható. 

 

A beépítésre szánt területek tagozódása a területek használata, általános jellege vagy sajátos 
használata, rendeltetése szerint: 

Lakóterületek: 

- Falusias lakóterület 

Gazdasági területek: 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
- ipari gazdasági terület 
- általános gazdasági terület 

Különleges területek: 

- különleges temető terület 

 

A beépítésre nem szánt területek tagozódása a területek használata, általános jellege vagy 
sajátos használata, rendeltetése szerint: 

Közlekedési területek: 
- gyorsforgalmi út területe  
- főút területe  
- országos mellékút és helyi gyűjtőút területe  
- kiszolgáló út területe  
- egyéb közlekedési terület (kötöttpályás közlekedési terület, vasút)  

Közmű területek 

Zöldterületek: 

- közpark 

Erdőterületek: 

- védelmi célú erdőterület 
- egyéb erdőterület 

Mezőgazdasági területek: 

- kertes mezőgazdasági terület 
- általános mezőgazdasági terület 
- tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 

Különleges területek: 

- különleges nagy kiterjedésű sportolási célú terület 
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Leányvár közlekedéshálózati elemei: 

Közúthálózat: 

- M100 gyorsforgalmi út és csomópontja 
- 10 sz. főút 
- 11127 sz. országos bekötőút (Erzsébet utca) 

Vasúthálózat: 

- 2. sz. Budapestet-Esztergom vasútvonal 
- vasútállomás / P+R parkoló 

Kerékpáros nyomvonal: 

- Esztergom-Dorog-Piliscsaba-Budapest kerékpáros nyomvonal (Leányvár területén a 10. 
sz. főút mentén halad) 

 
1.3. JAVASLAT AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉRE ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI 

ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE 
 

Régészet 

A településterv készítése idején nyilvántartott és beazonosítható régészeti lelőhelyeket a 
településterv   tartalmazza. A lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek.  

A településtervhez csatolt örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza a lelőhelyek részletes 
ismertetését. 

A régészeti örökség elemit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. (Kötv. 10. § (1)) A földmunkával járó beavatkozásokkal, 
fejlesztésekkel és beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket el jogszabályban 
meghatározott esetekben el kell kerülni, amennyiben ez nem következik be, előzetesen fel kell 
tárni (Kötv. 19.§ (1-2))! A régészeti feltárások költségeit annak kell fedezni – a mentő feltárás 
kivételével-, akinek az érdekében a feltárás szükségessé vált. (Kötv. 19. § (3)) 

A helyben megőrzendő épített örökségi elemekről a Kötv. 10. § (1) alapján a Korm. rendelet 46. 
§ (1-3). alapján kell gondoskodni. 

Régészeti érdekű terület „valamennyi terület,… amelyen régészeti lelőhely előkerülése várható 
vagy feltételezhető”. (Kötv. 7. § 29.) 

Amennyiben ismeretlen régészeti lelőhely kerül elő, a végzett tevékenységet abba kel hagyni, és 
gondoskodni kell a terület őrzéséről, miközben haladéktalanul jelenteni a területileg illetékes 
hatóságnak, aki a mentőfeltárásra jogosult múzeumot (a feltárásra jogosult szervnek), értesíti, 
ami haladéktalanul megkezdi a Kötv. 24-25. § szerint a régészeti örökség mentését. A fenti 
kötelezettség mind a felfedezőt, mind a kivitelezőt, mind az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és 
kivitelezőt egyaránt terheli. Az illetékes múzeum köteles a feltárási tevékenységet haladéktalanul 
megkezdeni, illetve végezni. Ez a tevékenység engedélyhez nem kötött. (Kötv. 24. §.)  

A kulturális örökség elemiben, így régészeti lelőhelyben okozott kár, illetve ezek 
megsemmisítése, továbbá a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettség elmulasztása 
örökségvédelmi bírság kirovását eredményezheti, továbbá a cselekményt a Büntető 
Törvénykönyv (Btk. 2012. évi C. tv.) büntetni rendeli, illetve a Kötv 82.§, illetve 85. §, továbbá a 
191/2001. évi Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírsággal sújtható.  

A lelet, illetve lelőhely megtalálója-bejelentője jutalomban részesülhet (Kötv. 26. §., 68/2018. (IV. 
9.) Korm. rendelet 55. §.).  
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Műemlék 

6323 Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett római katolikus templom Erzsébet utca 127. sz. 
478/1 hrsz.  

Műemléki környezete: 316/1, 316/2, 363, 364, 365, 428, 477, 478/2, 501, 502/3 hrsz. 

 
Helyi védelem 

- Kálvária szobrok a Kápolna dombon (hrsz: 179/1) 
- Kápolna a Kápolna dombon (hrsz: 179/1)  
- Világháborús hősi emlékmű Erzsébet utca elején lévő közparkban (hrsz: 566/1)  
- Habsburg emlékmű Bécsi út (hrsz: 567/1) 
- Kőkereszt Halasi Dűlő (hrsz:21/3) 
- Giannone József síremléke a temetőben (hrsz: 222) 
- Temető kápolna a temetőben (hrsz: 222) 
- Falumúzeum / Tájház Erzsébet u. 98. (hrsz: 366) 
- Iskola Erzsébet u. 92. (hrsz: 363) 
- Tűzoltószertár Erzsébet u. 125. (hrsz: 501) 
- Lakóház Erzsébet u. 51-53. (hrsz: 501) 
- Lakóház Erzsébet u. 36. (hrsz: 336) 
- Lakóház Erzsébet u. 135. (hrsz: 475) 
- Lakóház Erzsébet u. 68. (hrsz: 536) 

 
Az országos védelemmel érintett elem és műemléki környezete, valamint a helyi védelemmel 
érintett elemek a szabályozási terven feltüntetésre kerültek. Bővebb fényképes bemutatásukat és 
leírásaikat a településképi arculati kézikönyv és az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza.  

Leányvár területén építési tevékenység, tereprendezés stb. esetén az örökségvédelem 
tekintetében a településtervhez elkészült örökségvédelmi hatástanulmányban, a hatályos 
településképi rendelteben és Leányvár Településképi Arculati Kézikönyvében foglaltak 
figyelembevételével kell eljárni. 

 
 
1.4. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI JAVASLAT, 

CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS 
 

Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A kistáj nagy része régóta lakott terület. A jelentős emberi tevékenység eredményeként a 
természetszerű növényzet kisebb, szigetszerű foltokra szorult vissza. Kis kiterjedése és 
fragmentáltsága ellenére a természetes növényzet maradéka igen változatos. Napjainkban a 
szántóföldi művelés és a bogyós gyümölcsök termesztése dominál, emellett az 
erdőgazdálkodástól a kertgazdaságig, a tájhasználat számos formája megtalálható a településen. 

Tájhasználati változást az M100-as gyorsforgalmi út megépülése idézhet elő. A 
településrendezési terv célja, hogy a területfelhasználási kategóriákat a valós és reálisan 
tervezhető területhasználathoz igazítsa, ezzel elősegítve a tájszerkezet fennmaradását, a 
jellegzetes táji elemek megőrzését. 

A táji elemek megőrzése és továbbfejlesztése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük: 

- A nagy kiterjedésű monokultúrás szántókon mezsgyék, mezővédő erdősávok, fasorok 
ültetése javasolt. Ezek jótékony hatást gyakorolnak az élővilágra, a település klímájára és 
a termésmennyiségre egyaránt, alapvető fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez és 
a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. 
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- Törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz igazodó földhasznosításra, a komplex 
szemléletű környezet- és tájgazdálkodásra, a környezetet kevésbé terhelő, 
környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazására.  

- Gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti 
értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

- Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési 
területek a már meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így 
a természet közeli területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új 
fejlesztési területek kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli 
védőfásítással, védőerdők telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba 
illesztését. 

- Törekedni kell arra, hogy az erdőterületek, rétek területei tovább ne csökkenjenek. 
- A meglévő erdőterületeket meg kell tartani, a tájidegen fafajokat a termesztésből ki kell 

szorítani, fel kell váltani. Az újabb erdők telepítésénél csak honos és a tájra jellemző 
fafajokat kell ültetni az ökoszisztéma érdekében. Az akác alkotta erdők, mezsgyék 
tájidegennek számítanak, fokozatos leváltásuk fontos feladat. 

- A védelmi rendeltetésű erdőterületeket, valamint belterületen elhelyezkedő zöldterületeket, 
vonalas zöldfelületi elemekkel kell összekötni, a fajok vándorlásának elősegítése miatt. 

- Az invazív fajok felszámolására nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel azok kiszorítják a 
területre jellemző őshonos fajokat, ezzel lecsökkentve a biodiverzitás mértékét. 

- A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala nagyobb változást jelent a tájban. Ez esetben a 
tájba illesztés elsődleges fontosságú feladat. Ezt a megfelelő őshonos fajokból álló fasorok, 
erdősávok és mezsgyék telepítésével lehet elérni. Az út fragmentáló hatása miatt 
vadátjárók kialakítása javasolt, főként a patakmeder és az erdőfoltok környezetében. 

- Az értékes gyepes élőhelyek védelme érdekében javasolt a beerdősülés, a túlzott 
cserjésedés és a fűavar felhalmozódás megakadályozása. Állapotuk fenntartása 
rendszeres kaszálással és/vagy legeltetéssel történjen. Általános célkitűzés a terület 
összes gyeptípusára vonatkozóan a legeltetés, illetve a kíméletes, kaszálatlan mozaikokat 
is meghagyó kaszálás akár kombinált alkalmazása. Ugyancsak kaszálással és 
legeltetéssel szükséges gondoskodni a nádasok és az inváziós fajok gyepek rovására 
történő terjedésének megakadályozásáról. A gyepek égetése tilos! A kaszálást évente 
kétszer ajánlott elvégezni a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél 
mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül. A kaszálás során vadriasztó lánc 
használata szükséges.  

Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi javaslatok/célkitűzések: 

- A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem 
csökkenhet. 

- A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése 
fontos feladat. 

- Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként 
vizsgálva több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai 
funkciót ellátni képes korosztályokba. 

- A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 
- A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és 

vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem 
végezhetőek. 

- Invazív fajok (selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei 
fenyő) által veszélyeztetett gyepek megóvása a degradációtól. 

- A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos 
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, 
valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori 
összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a magas természetességű bükkösök, 
melegkedvelő, tölgyesek, cseresek és a gyertyános tölgyesek területén. 
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- A becserjésedés, beerdősödés miatt degradálódó jelölő élőhely száraz gyepek területén a 
szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott 
térfoglalásának megakadályozása. 

- A gyom- és kultúrfajok (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailathus altissima, Prunus 
serotina, Populus x hybrida, Pinus nigra, Asclepias syriaca, Solidago gigantea, S. 
canadensis, Aster spp., stb.) eltávolítása-fékentartása, konkurrenciájuk leküzdése az 
élőhely őshonos fajai érdekében. 

- A kiemelt jelentőségű jelölő fajok közül a kövirák (Austropotamobius torrentium) megőrzése 
érdekében szükséges a vízfolyások vízminőségének azonnali javítása, a szennyező 
források felderítése, a szennyezések megszüntetése. 

- A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi 
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő 
mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása. 

- A vöröshasú unka (Bombina bombina), sárgahasú unka (Bombina variegata) populációk 
érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése. 

- A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében biztosítani kell élőhelyén 
talajszinti faodúk meglétét és kialakulásának lehetőségét, elsősorban idősebb sarj eredetű 
tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével. 

- A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem 
nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen 
muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről. 

- A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 
- Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, 

crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem 
létező, de kijárt földutak felszámolása 

- A lovas, gyalogos turista forgalom, szabályozása, túraútvonalak kijelölése, folyamatos 
ellenőrzése. 

- Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek gyom és hulladék mentesítése, további 
lerakások megakadályozása, pl az utak lezárásával, őshonos fafajú erdő kialakításával 
történő rekultivációja a megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül. 

- Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. 
 

Zöldinfrastruktúra fejlesztési javaslat: 

A település meghatározó alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és 
minősége. Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, rendezettsége 
is hozzátartozik. 

Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az alábbiakat kell szem előtt tartani: 

A település mikroklimatikus viszonyainak javítása érdekében kiemelt cél a meglévő zöldfelületek 
rehabilitálása, minőségi megújítása, új települési zöldfelületek kialakítása, zöldfelületi hálózatok 
létrehozása. A zöldfelületi rendszer fejlesztése a település környezeti állapotának javítását, a 
vonzó települési környezet megteremtését, a zöldfelületek értékőrző hasznosítását, a falusi 
közterületek környezet, klímatudatos és családbarát megújítását célozza. 

Gondoskodni kell az értékes növényzet, fák, fasorok helyi védelem alá helyezéséről és ezt 
követően azok szakszerű fenntartásáról. 

A fasor nélküli lakóutcák fásítása amennyiben a meglévő közterületi szélesség lehetővé teszi, 
mindenképpen javasolt. A foghíjas utcafásítások kiegészítése, pótlása (természetesen őshonos 
és tájba illő fafajokkal) szintén kívánatos. 

A zöldítésre alkalmas helyszínek kihasználása, beültetése átgondolt egységes rendszer alapján 
történjen. 

A P+R parkoló megfelelő fásításáról gondoskodni kell.  
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A Bécsi utca a településen átutazóknak egy üzenet a faluról, ezért ennek gazdagabb zöldfelületi 
kialakítás, kocsibehajtók, útpadka kialakítás fejlesztéséről gondoskodni kell.   

A temető karakterének megtartása érdekében további lombos fák, orgonák és temetőkerti 
növények ültetése javasolt. A kőkereszt, szentháromság szobor, régi sírkeresztek, fejfák 
megőrzésére, ápolására gondot kell fordítani.  

Az utcafásítások esetében ügyelni kell a légvezetékek alá ültetendő növények megfelelő 
kiválasztására.  A nagytermetű fák durva visszavágása, csonkolása esztétikai szempontból 
előnytelen, ezért ezeken a helyeken ajánlott alacsony fák, illetve közepes termetű cserjék 
ültetése. 

A településen viszonylag sok idős fa található. Az idős fák segítik az idő folytonosságát, a tudat 
folytonosságát, ezért kiemelkedő szerepük van egy hely történeti láncolatának megtartásában, a 
történeti tudat erősítésében. Ők az emlékezet megtartói. Ezért törekedni kell minden idős fa 
megtartására, megvédésére. 

A belterületen lévő keresztek, szobrok védelme, környezetük méltó módon való kialakítása fontos 
feladat. 

 

Csapadékvíz gazdálkodás:  

A településen az árkok nagyobbrészt gyepes kialakításúak, ami kedvez a csapadékvizek 
beszivárgásának. Ennek megtartása javasolt. Törekedni kell az árkok felújításánál vízmegtartó 
öblök kialakítására, hogy a felszíni vizeket minél inkább helyben megtartsuk, és minél kevésbé 
vezessük el. A csapadékvíz megtartására a családi házaknál is törekedni kell, ehhez a 
szemléletformálás fontos eszköz lehet.  

 
 
1.5. KÖZMŰVESÍTÉS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

 
A település közműellátásának részletes bemutatását a megalapozó vizsgálatok közműves 
munkarészei tartalmazzák. 

Vízellátás 

Az ivóvízvezetékhálózat a település belterületén teljesen kiépített.  

Szennyvízelvezetés és tisztítás 

A szennyvízhálózat a település teljes belterületén kiépült. Vaskapu-puszta és a déli gazdasági 
területek azonban nincsennek rácsatlakozva a hálózatra. 

A beépítésre szánt területek esetében belterületen a közműellátás a már kiépített hálózatokról 
biztosítható, illetve azok továbbépítésével megoldható, külterületen pedig a kiépített hálózatokról 
ill. egyedi közművekkel biztosítható. A tervezett előírások szerint egyes övezetekben 
épület/lakóépület hiányos közművesítettség esetén is elhelyezhető abban az esetben, ha 
biztosított a villamos energia ellátása, az egészséges ivóvíz ellátása, valamint a keletkező 
szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel 
ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban 
történik.  

Egyéb esetben a hatályos településrendezési terv előírásai alapján külterületen, építés, 
használati mód megváltoztatás akkor lehetséges, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges 
ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a területekre vonatkozó szennyvíz- 
és csapadékvíz elvezetési előírások teljesülnek. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
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A csapadékvíz elvezetése kiépített árokrendszerekben megoldott. A vízfolyások parti sávja a 
településterven feltüntetésre került. 

Leányvár területét belvízzel veszélyeztetett terület nem érinti.  A felszíni vízelvezetés tekintetében 
a település dombvidéki jellegű.  

Villamosenergia-ellátás 

A település teljes területén biztosított az villamosenergia ellátás. A település villamos 
energiaellátása a 20 kV-os vezetékekről transzformátorokkal megoldott. A kisfeszültségű 
hálózatot transzformátorok táplálják. Az állomások a fennálló igényeket kielégítik. 

A kisfeszültségű hálózat légvezetékes rendszerű. A települést ellátó 20 kV-os elosztóhálózatok 
keresztmetszete a jelenlegi igényeknek megfelelő. A települést ellátó légvezetékek állaga, 
üzembiztonsága megfelelő.  

A fejlesztések miatt a településen esetleg szükségessé vállhat új transzformátorállomás 
létesítése. Az új transzformátor építésén túl, az igények függvényében a meglévő 
transzformátorokat bővíteni, szükség esetén a terheléseket átcsoportosítani kell. 

20 kV szabadvezeték biztonsági övezete számú a 11/1984 IPM rendelet szerint kettős 
felfüggesztésnél belterületen a legszélső vezetéktől számítva 2,5 m. Ez sík elrendezésű 20 kV-
os kialakítás esetén az oszlop tengelyétől számítva kb. 3,25 m-t jelent (ezen értékek pontosítása 
csak kiviteli terveknél lehetséges). Külterületen a védőövezet a szélső száltól számított 5m. 

Azon a részen, ahol a 20 és a 0,4 kV-os szabadvezeték egy nyomvonalon halad, ott közös 
oszlopsoron kell azokat vezetni. 

A 0,4 kV-os hálózatra a telefonvezeték és kábeltévé is felkerülhet, ha az áramszolgáltató 
engedélyezi. 

Vezetékes gázellátás 

Leányváron a belterület teljes egészén biztosított a vezetékes gázellátás. A beépítésre szánt 
területek esetében az ellátás a már kiépített hálózatról biztosítható, illetve a hálózat  
továbbépítésével megoldható. 

Megújuló energiaforrások 

Leányváron szélerőmű tornyok által alkotott szélerőmű park ill. napelempark nem található. Ezek 
elhelyezése a jövőben sem tervezett. 

Az önkormányzati tulajdonú épületeken ill. lakossági épületállományban azonban folyamatos az 
energetikai korszerűsítés. Az épületállomány szintjén mindinkább megjelenik a környezettudatos 
építési szemlélet (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzati hőszigetelés, megújuló 
energiaforrások alkalmazása stb.), amely továbbiakban is kívánatos tendencia. Fentieken 
túlmenően környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontból az épületek kedvező 
tájolása, az épületben található funkciók helyének jó megválasztása, a nyílászárók átgondolt 
elhelyezése energiatakarékos gázkazánok üzembe helyezése, többféle hőhordozóval is 
üzemeltethető kazánok alkalmazása, a nagy nyitott terek szakaszolása ajánlott. 

Elektronikus hírközlés 

A település belterületén a vezetékes hírközlés biztosított. A szolgáltató kábelek az utcákban 
légvezetéken haladnak. 

A település hírközlési hálózata kiépült, abban változás tervtávon belül nem várható. A tervezett 
fejlesztések és foghíjtelkek ellátása a meglévő hálózatra való csatlakozással biztosítható. 

 
 
1.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓELEMEK (VESZÉLYEZTETETT, ILLETVE 

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐJŰ TERÜLETEK; VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK; A 
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TÁJ, A TERMÉSZETI ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET, A KÖRNYEZETI ELEMEK 
VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK TERÜLETEI) 

 
Talajvédelem, felszíni és felszín alatti vízvédelem 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolását a 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza. A jogszabály alapján Leányvár az érzékeny 
települések közé tartozik. 

A település területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, amely a termőföld védelme 
ill. a talajvízvédelem szempontjából nagyon kedvező. 

Levegővédelem 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
1. melléklete alapján Leányvár – az ország önálló légszennyezettségi zónába nem tartozó 
területeihez hasonlóan – a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, azaz légszennyezettségi 
állapota kedvező. A település területén levegőt szennyező, környezetet terhelő ipari jellegű 
termelés eddig nem volt. Ilyen jellegű beruházások területei a településen a belterülettől távol eső 
Vaspuszta ipari gazdasági területei, ahol eddig is volt lehetőség esetleges terhelő kibocsátású 
tevékenységek megjelenésére. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A zaj- és rezgésvédelem tekintetében a határértékekről a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezik. 

Hulladékgazdálkodás 

A település hulladékkezelési közszolgáltatási feladatait a Kommunál-JUNK Kft. látja el. A hulladék 
lerakása a dorogi lerakóba történik. A hulladékgazdálkodási szempontokat a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) által megfogalmazott általános szabályok szerint, 
valamint a hatályos felhatalmazó rendelkezésekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Ht. 88. § (1) pontja 
szerintieknek megfelelően kell alkalmazni. 

 
Védőterületek és védősávok 

- Szennyvíz átemelők védőterülete 20 m 
- Térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó vezeték védőterülete tengelytől mért 20 m 
- 20 kV-os elektromos légvezeték védőterülete külterületen tengelytől mért 5 m belterületen 

tengelytől mért 2,5 m 
- Nagynyomású gázvezeték védősávja: 20-20 m. 
-  Kenyérmezei-patak (6 m), valamint árkok, csatornák (3 m) parti sávja 

Kezelői hozzájárulási sávok 

- gyorsforgalmi út külterületi szakaszának tengelyétől számított 100-100 m 
- országos főút külterületi szakaszának tengelyétől számított 100-100 m 
- országos törzshálózati vasútvonal tengelyétől számított 50-50 m 

 
Örökségvédelem: 

- műemlék és műemléki környezet 

- régészeti lelőhelyek 

- helyi védett érték 

 

Természetvédelem 
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A természetvédelemmel érintett területek (Natura2000, országos ökológiai hálózat) esetében az 
elsődleges cél a természetes élőhelyek megőrzése, bármely építési tevékenység az illetékes 
hatóság beleegyezésével végezhető. 

 

 
1.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

 
A település területén új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

A településrendezés során a hatályos településszerkezeti tervben és hatályos szabályozási 
tervben kijelölt nagy kiterjedésű beépítésre szánt: 

- lakó és 
- gazdasági  

területek beépítésre nem szánt mezőgazdasági területbe kerülnek.  
 
Azok az hatályos településszerkezeti és szabályozási tervben kijelölt erdőterületek (amelyek a 
valóságban gyepterületek és legelőterületek) szintén mezőgazdasági területbe kerülnek. 
 

 
 
A másik lényeges változás Leányváron az M100 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának 
és csomópontjának megjelenése a településen. 
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A település területének, telkeinek felhasználása egyéb tekintetben nem változik. 

A mezőgazdasági területek tekintetében azok területét, övezetei besorolását diferenciáltuk. 
Ahogyan a hatályos rendezési terven is a legelő és rét művelési ágú területek Mko (korlátozott 
funkciójú mezőgazdasági területek voltak) úgy jelen felülvizsgálat során is tájgazdálkodási 
területbe kerültek ezek a művelési ágak. 
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1.8. A TERÜLETRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

Az Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül a 
település területét az M100 (Bicske térsége M1 – Kesztölc M10) gyorsforgalmi út, valamint a 10 
sz. főút és a 2 sz. Budapest-Esztergom vasútvonal érintik. 

Ezen térségi elemeket a településterv tartalmazza. 

 

Az OTrT által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik: 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete  

 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervben 
alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – 
többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 
megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 
élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, 
élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő 
részben természetes eredetűek, és amelyek 
alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó 
egyéb élőhelyek – magterületek, pufferterületek 
– közötti biológiai kapcsolatok biztosítására; 

„(1) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben 

olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 
veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 
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Leányvár területén az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre, a településterven 
alkalmazott övezetek (mezőgazdasági terület) a 
területek természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 
veszélyeztetik. 

A közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok kialakultak a területen, itt fejlesztés, 
módosítás nem tervezett. Bányászattal a terület 
nem érintett. 

 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben alkalmazott övezet, amelybe az 
Országos Erdőállomány Adattárban szereplő 
erdők és az erdőgazdálkodási célokat 
közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak; 

„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 
törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által 
kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül 
kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet.” 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter 
rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan 
területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik 
alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt; 

Leányvár településterve az erdők övezetével érintett területek mindegyikét erdő övezetbe - 
védelmi célú erdő (Ev) és egyéb erdő (Ee) – sorolja. A településterv tartalmazza az 
erdőtelepítésre javasolt területek lehatárolását is. 

A tájképvédelmi terület övezete a település 
teljes területét lefedi: 

tájképvédelmi terület övezete: a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletében 
megállapított, kiemelt térségi területrendezési 
terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint 
a megyei területrendezési tervben alkalmazott 
övezet, amelybe a természeti adottságok, 
rendszerek, valamint az emberi tevékenység 
kölcsönhatása, változása következtében 
kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj 
látványa szempontjából sajátos és 
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megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak; 

A településterv olyan szemléletben készült, amely megőrzi a természetközeli zöldfelületeket ill. 
fejleszti i a települési zöldfelületi rendszert.  

Megtartja a szép természeti adottságokat, biztosítja a táj és településkép védelmét. 

A lakóterület-fejlesztés visszafogása, valamint egyes mezőgazdasági övezetekben az épület 
elhelyezések tiltása révén a településterv biztosítja a szabad domboldalak látványának, tájképi 
értékeinek fennmaradását. 

 

A vízminőség-védelmi terület övezete a település teljes területét lefedi: 

 

vízminőség-védelmi terület övezete: a 
területrendezésért felelős miniszter 
rendeletében megállapított, kiemelt térségi 
területrendezési terv esetében a miniszteri 
rendeletben, valamint a megyei területrendezési 
tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni 
és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, 
használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, 
továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása 
érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló 
védelem alatt álló területek tartoznak; 

A településtervben a vízvédelemmel 
kapcsolatos előírások megfogalmazásra 
kerültek. 

 

A nagyvízi meder övezete a település területét nem érinti. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete a település területét nem érinti. 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete a település területét nem érinti. 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete a település területét nem 
érinti. 

A VTT-tározók övezete a település területét nem érinti. 

A honvédelmi és katonai célú terület övezete a település területét nem érinti. 
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Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve Leányvár területét települési 
térségbe, erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe sorolja. (Ez a besorolás 
teljesen mértékben tükrözi a valós területhasználatokat.) 

 

 

 

„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – 
beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
(OTrT) 

Leányvár településterve az erdők övezetével érintett területek mindegyikét erdő övezetbe - 
védelmi célú erdő (Ev) és egyéb erdő (Ee) – sorolja. A településterv tartalmazza az 
erdőtelepítésre javasolt területek lehatárolását is. Az előírt követelmény teljesül. 
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Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve Leányvár területén 3 231 220 m2 területet 
sorol mezőgazdasági térségbe. 

 

A tervezett településterv 3 224 085 m2 területet - azaz a megyei terven jelölt mezőgazdasági 
térség 99%-át - sorolja mezőgazdasági övezetbe Leányvár területén. Az előírt követelmény 
teljesül. 
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Az eltérés oka az alábbi két terület:  

  

Meglévő gazdasági területet a megyei terv vélhetően tévedésből mezőgazdasági térségbe 
sorolta. 

    

Meglévő lakóterületet a megyei terv vélhetően tévedésből mezőgazdasági térségbe sorolta. 

A települést térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok tekintetében az alábbi 
elemek érintik: 

- M100 (Bicske térsége M1 – Kesztölc M10) gyorsforgalmi út 

- 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték 

- térségi kerékpárút (tervezett) 

- 10 sz. főút  

- 2 sz. Budapest-Esztergom vasútvonal  

- tervezett egyéb mellékút (Leányvár-Kiscsévpuszta-Dág és Leányvár-Vaskapupuszta-
Csolnok) 

Ezen térségi elemeket a településterv tartalmazza. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezete a település területét nem érinti. 

A földtani veszélyforrás terület övezete a település területét nem érinti. 

Térszervező települések övezete a település területét nem érinti.  

Térségi együttműködések övezete a település területét nem érinti. 

Komplex turizmusfejlesztési térségek egyedi övezetei a települést nem érintik. 
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Natúrparkok övezetével a település nem érintett. 

Majorsági táj övezete a település területét nem érinti. 

Borszőlő termőhelyi kataszteri területtel a település nem érintett. 

Zsugorodó kertes területek övezetével a település nem érintett. 

 

    

 
1.9. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKRE A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 

SZÁMÍTÁSA ÉS EREDMÉNYE 

 
 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet úgy 
rendelkezik, hogy  

Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv 
készítése vagy módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 
követelmény teljesülése érdekében, az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
összefüggő biológiai aktivitásérték 

a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és 

b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési 
szabályzatnak kell tartalmaznia. 

Jelen településterv készítése során nem kerül sor újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére. 

 
 
1.10. MELLÉKLET (AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEIT 

JÓVÁHAGYÓ KT. HATÁROZAT) 
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2 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 
2.1. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁNAK, A TERV VAGY 

PROGRAM TARTALMI KÖRVONALAINAK, FŐ CÉLJAINAK, MÁS TERVEKHEZ VALÓ 
VISZONYÁNAK, VALAMINT EGYÉB LÉNYEGES TERVEKKEL ÉS PROGRAMOKKAL 
VALÓ KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA. A TERV ALAPJÁN MEGVALÓSÍTANDÓ 
ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSÁNAK OKAI, BELEÉRTVE AZ ALTERNATÍVÁK 
VIZSGÁLATÁNAK LEÍRÁSÁT ÉS A SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
SORÁN FELMERÜLT BÁRMILYEN NEHÉZSÉGET. 

 
A települési környezetértékelés folyamatának ismertetése: 

Leányvár Község Önkormányzata döntést hozott településtervének módosításáról. A munka 
elvégzésével a Tér-Háló Kft-t bízta meg. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban KVr.) 1.§ (2) bekezdése a.) pontja alapján Leányvár településrendezési 
eszközeinek módosításához környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges. 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 
(továbbiakba TTr.) 2. mellékletének 2. bekezdése szerint: 
„Ha a KVr. szerint szükséges környezeti értékelés, az alátámasztó javaslat részeként települési 
környezeti értékelés készül” 
A települési környezeti értékelés tartalmi követelményeit szintén a Ttr. 2. melléklete határozza 
meg.  
A TTr. környezeti vizsgálatra vonatkozó előírásai: 
a települési környezeti értékelés tartalma nem csoportosítható át, nem vonható össze és nem 
hagyható el. A települési környezeti értékelést a teljes tervezési területre kell elkészíteni. 
Amennyiben a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésére irányuló - eljárás során a 
környezet védelméért felelős szervek úgy nyilatkoznak, hogy szükséges környezeti értékelést 
készíteni, akkor ezzel egyidejűleg azt is meghatározzák az önkormányzat számára, hogy a 2. 
melléklet 2. pontja szerinti települési környezeti értékelést milyen konkrét tartalommal és 
részletezettséggel kell elkészíteni.  
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
nyilatkozata a következő: 
„Általánosságban a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet mellékletei szerinti tartalmat elegendőnek 
tartom.” 
A környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése a településterv elkészítéséhez 
kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt. 
A környezeti vizsgálat és értékelés a településterv alátámasztó javaslat munkarészeként készül. 
A dokumentáció fő célja a településtervben szereplő beavatkozások közvetlen és közvetett 
hatásainak vizsgálata. 

A terv tartalmának, fő céljainak ismertetése: 

A település területén új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

1. sz. módosítás: 

A településrendezés során a hatályos településszerkezeti tervben és hatályos szabályozási 
tervben kijelölt nagy kiterjedésű beépítésre szánt lakó- és gazdasági területek beépítésre nem 
szánt mezőgazdasági területbe kerülnek. Azok a hatályos településszerkezeti és szabályozási 
tervben kijelölt erdőterületek (amelyek a valóságban gyepterületek és legelőterületek) szintén 
mezőgazdasági területbe kerülnek. 
2. sz. módosítás: 

Az M100 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának és csomópontjának megjelenése a 
településen. 
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A település területének, telkeinek felhasználása egyéb tekintetben nem változik. A 
mezőgazdasági területek övezeti besorolása differenciálódott. Ahogyan a hatályos rendezési 
terven is a legelő és rét művelési ágú területek Mko (korlátozott funkciójú mezőgazdasági 
területek voltak) úgy jelen felülvizsgálat során is tájgazdálkodási területbe kerültek ezek a 
művelési ágak. 

A terv fő céljainak más tervekhez való viszonyának, valamint egyéb lényeges tervekkel és 
programokkal való kapcsolatának bemutatása: 

A településrendezési eszközök készítésénél fontos szempont, hogy a magasabb rendű tervekkel, 
programokkal, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási szervek 
jogszabályon alapuló véleményével összhangban legyen.  

1/ 2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében a Koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030-ig szóló 
átfogó fejlesztési cél lett kijelölve. A négy cél a társadalom és gazdaság egészének szól, 
beleértve a társadalom és a gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti 
szempontokat is. Az átfogó célok a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak 
szerint: 
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 
védelme, 
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében 13 specifikus célkitűzés fogalmazódott meg a 
koncepcióban: 

✓ versenyképes, innovatív gazdaság, 

- gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

✓ életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar 
fejlesztése, 

- kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, 

- értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 

- jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

- stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

✓ az ország makro-regionális szerepének erősítése, 

✓ a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 

✓ vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 

- kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, 

✓ területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 

✓ összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 
 

Komárom-Esztergom megye Területfejlesztési koncepció 
Komárom-Esztergom megye számára kiemelt fontosságú, hogy erős pozícióját az ország 
gazdaságában fenntartsa, közép-európai pozícióját erősítse. A területfejlesztés nagy kihívása, 
hogy úgy kell megtartani a tőkevonzó képességet, és a multinacionális tőke iránti nyitottságot, 
hogy közben mindent meg kell tenni a globális válságjelenségeknek való kitettség csökkentése 
érdekében. Az előbbi biztosít kiemelkedő pozíciót a jövedelemtermelés, a foglalkoztatás, a 
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korszerű munkakultúra elsajátítása terén, míg a globális gazdasági, demográfiai és környezeti 
válságjelenségeket helyi szinten kell kezelni. Ez fejeződik ki a megye jövőképét tömören leíró 
szókapcsolatban: ’Stabilan az élvonalban’ 

A megye specifikus stratégiai céljai: 

- Gazdasági fókuszok, a gazdaság diverzifikációja 

- Válaszok az éghajlatváltozás kihívásaira – integrált tájgazdálkodás 

- Kisvárosok és mikrotérségi központok átfogó modernizációja 

- Az emberkincs óvása és erősítése – képzés, egészség, szociális gondoskodás 
 
A településrendezési követelményekkel való összhang vizsgálatát az alátámasztó javaslat 8. 
fejezete részletezi. 
Az Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül a 
település területét az M100 (Bicske térsége M1 – Kesztölc M10) gyorsforgalmi út, valamint a 10 
sz. főút és a 2 sz. Budapest-Esztergom vasútvonal érintik. Ezen térségi elemeket a településterv 
tartalmazza. 
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve Leányvár területét települési térségbe, 
erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe sorolja. Ez a besorolás teljesen 
mértékben tükrözi a valós területhasználatokat. Az előírt követelmények teljesülnek. 

ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

Térségi övezet megnevezése: Lehatárolás alapja: A tervezési területet érinti-e? 

ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

 nem érinti 

ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

adatszolgáltatás érinti 

ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

 nem érinti 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 nem érinti 

jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 nem érinti 

erdők övezete adatszolgáltatás érinti 

erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

adatszolgáltatás érinti 

tájképvédelmi terület övezete adatszolgáltatás érinti 

világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

 nem érinti 

vízminőség-védelmi terület övezete adatszolgáltatás érinti 

nagyvízi meder övezete  nem érinti 

VTT-tározók övezete  nem érinti 

honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

 nem érinti 

MEGYEI ÖVEZETEK 

Térségi övezet megnevezése: Lehatárolás alapja: A tervezési területet érinti-e? 

ásványi nyersanyagvagyon övezete  nem érinti 

rendszeresen belvízjárta terület 

övezete 
 nem érinti 

tanyás területek övezete  nem érinti 

földtani veszélyforrás terület övezete  nem érinti 
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A terv alapján megvalósítandó alternatíva kiválasztásának okai, a szükséges információk 
összeállítása során felmerült bármilyen nehézség 
A terv készítése során nem készültek változatok, így jelen dokumentáció a változatok 
összehasonlító elemzését nem tartalmazza. 
A tervezés során bizonytalanságot idézhet elő, hogy a tervi elemek nem konkrét 
objektumok tervei, hanem csak az objektumoknak helyet adó területre vonatkozó 
keretszabályozás. A településrendezési tervek esetén mindig fennáll, hogy az adott 
keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, ekkor a környezetet nem érik új hatások, vagy a 
keretek legszélső határival élnek az ingatlantulajdonosok és a várható legnagyobb 
környezeti hatások következnek be. Ezt az ellentmondást feloldani nincs eszközünk. A 
káros környezeti hatások minimumra csökkentése érdekében, jelen dokumentáció 
készítésénél arra törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb környezeti hatásokat 
figyelembe véve a Kormányrendelet alapelveinek megfelelően végezzük el az értékelést. 
 
2.2. A TELEPÜLÉSTERV KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZÁSAINAK 

AZONOSÍTÁSA, RÖVID ISMERTETÉSE. 
 

A 2.1. fejezetben ismertetett változások közül az 1. számú módosítás esetében a valós 
állapotoknak megfelelő területhasználat kijelölése a cél, emiatt a megszokottól eltérő 
környezeti hatások nem várhatóak. 

A 2. számú módosítás lényege az M100 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának 
és csomópontjának megjelenése a településen. Ez esetben a gyorsforgalmi út építése 
és használata során is várhatóak közvetlen és közvetett környezeti hatások egyaránt. A 
tervezett nyomvonal döntő része a település D-i, erdő és szántó művelési ágú külterületi 
részeit érinti. Védett természeti területet a módosítás nem érint. 

Térségi együttműködések övezete  nem érinti 

Komplex turizmusfejlesztési térségek  nem érinti 

Natúrparkok övezetével  nem érinti 

Majorsági táj övezete  nem érinti 

Borszőlő termőhelyi kataszteri 

területtel 
 nem érinti 

Zsugorodó kertes területek 

övezetével 
 nem érinti 
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2.3. A VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN JELENTŐSEN ÉRINTETT TERÜLETEK KÖRNYEZETI 
JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA, KIEMELTEN A KÖRNYEZETI 
SZEMPONTBÓL KÜLÖNÖSEN FONTOS TERÜLETEKET ÉRINTŐEN, AZOK LÉNYEGES 
SZEMPONTJAI ÉS VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ FEJLŐDÉSE, ILLETVE A TERV 
MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMARADÁSA ESETÉN ANNAK VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ 
FEJLŐDÉSE. 

Domborzat, földtani-és talajtani adottságok 

Leányvár a Dorog-Pilisvörösvári árokban, a Gerecse és a Pilis között helyezkedik el. A 
terület enyhén dombos, lapályos vidékként jellemezhető. A kistájat keretező sasbércek 
oldaláról enyhén hullámos hegylábfelszínek, ritkábban pedimentek hajlanak a 
medencetalpak irányába. A felszín egyenetlenségeit vékony lösztakaró borítja. A kistáj 
legkiterjedtebb talajtípusa a barnaföld. A Leányvár környéki barnaföldek löszös 
üledékeken képződtek, homokos vályog mechanikai összetételűek, a felszíntől 
karbonátosak, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű talajok. Egy-egy foltban 
alluviális üledéken, vályog, ill. homok mechanikai összetételű változatuk is található.  
Erdősültségük mintegy 10%-os, zömmel azonban szántóként, de szőlőként és 
gyümölcsösként is hasznosítható talajok. A 2. számú módosítás helyszínének 
legnagyobb része szántó. A szántóföldek minősége vegyes, közepestől (sz4) a rossz 
minőségű (sz7) földekig terjed. 

Éghajlat 
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Mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlatú kistáj. Évente mintegy 1920 óra 
napsütést élvez, s ebből nyáron 760-770 óra, télen 180 óra körüli napfénytartamra 
számíthatunk. A hőmérséklet évi átlaga 9,0-9,5°C körüli. A tenyészidőszak 
középhőmérséklete 16,0-16,5°C körüli. Ápr. 15-20. és okt. 16-20. között, azaz évente 
180-190 napon át a napi középhőmérséklet a 10°C-ot meghaladja. A kistáj nagy részén 
ápr. 15-20. és okt. 18-20. között, vagyis mintegy 180-185 napon át a hőmérséklet nem 
csökken fagypont alá. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 31,0-33,0°C, a 
minimumoké -16,0 és -17,0°C közötti. Az évi csapadékösszeg 650-700mm, a 
tenyészidőszaké 320-360 mm. Évente 40-50 napon át a talajt hó borítja; az átlagos 
maximális vastagsága 25-30 cm. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i. Az átlagos 
szélsebesség 3-3,5 m/s.  

Vizek 

A Dorogi-medence fő vízfolyása a Kenyérmezői-patak, amely Leányvár területét is több 
helyen átszeli, illetve a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát is érinti. A patakmeder 
lejtése csekély, a víz sebessége és hozama változó, a patak által szállított hordalék 
leülepedése számottevő. Sajnos az időnként előforduló ipari szennyezés mellett a 
lakossági szennyezés is rontja a patak vízminőségét.  
A völgytalpakon 2-4 m mélyen találjuk a „talajvizet”. A talajvíz kémiai típusa kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. A keménység általában 15-25 nk° közötti.  
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 7/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Leányvár település a felszín 
alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőségvédelmi területen lévő települések közé tartozik. 

Növényzet 

A kistáj nagy része régóta lakott terület. A jelentős emberi tevékenység a kistáj 
természetszerű növényzetét kisebb, szigetszerű foltokra szorította vissza. Kis kiterjedése 
és fragmentáltsága ellenére a természetes növényzet maradéka igen változatos. A 
síkvidéki részeken különösen északon alföldi jellegű, homokon kialakult élőhelyeket, 
szórtan homoki gyepeket (magyar csenkesz – Festuca vaginata, kései szegfű – Dianthus 
serotinus, naprózsa – Fumana procumbens, homoki varjúháj – Sedum hillebrandtii, 
fényes poloskamag – Corispermum nitidum) találunk. A patakok mellett, forrásos 
részeken még ma is megtaláljuk a korábbi nagyobb kiterjedésű lápi-mocsári növényzet 
maradványait: zsombéksásosokat, láp-, sás- és mocsárréteket, nádasokat (zsombék- és 
bugás sás – Carex elata, C. paniculata, kékperje – Molinia caerulea, lápi nyúlfarkfű 
– Sesleria uliginosa, kormos csáté – Schoenus nigricans, sziki kígyófű – Triglochin 
maritimum, ördögharaptafű – Succisa pratensis). 
A magasabb részeken, elsősorban a medencék peremén a környező kistájakra jellemző 
változatos növényzet átnyúló darabjait és szigeteit találjuk: különféle, elsősorban cseres- 
és mészkedvelő (baracklevelű harangvirág – Campanula persicifolia, sátoros margitvirág 
– Tanacetum corymbosum, erdei szamóca – Fragaria vesca, felemáslevelű csenkesz 
– Festuca heterophylla, egyvirágú gyöngyperje – Melica uniflora, fehér pimpó – Potentilla 
alba, illetve bajuszoskásafű – Piptatherum virescens, egyenes iszalag – Clematis recta, 
magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, nagyezerjófű – Dictamnus albus), 
ritkábban gyertyános- és mészkerülő tölgyeseket, bokorerdőket (sárga koronafürt 
– Coronilla coronata, méregölő sisakvirág – Aconitum anthora), sziklás, száraz gyepeket 
(mészkedvelő sziklagyepeket, lejtősztyeppréteket – deres csenkesz – Festuca pallens, 
sárga kövirózsa – Jovibarba hirta, magyar bogáncs – Carduus collinus, borzas szulák 
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– Convolvulus cantabrica, tavaszi hérics – Adonis vernalis, apró nőszirom – Iris pumila, 
tarka imola – Centaurea triumfettii), erdőssztyeppréteket (csillagőszirózsa – Aster 
amellus, szarvaskocsord – Peucedanum cervaria), néhol löszpusztagyepeket is. 

Gyakori élőhelyek: 

- Cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a) 
- Mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1) 
- Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a) 
- Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (RC) 

Közepesen gyakori élőhelyek: 

- Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2) 
- Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (H4) 
- Köves talajú lejtősztyepek (H3a) 
- Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek (H5a) 
- Homoki sztyeprétek (H5b) 
- Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők (RB) 
- Jellegtelen üde gyepek (OB) 
- Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések (P2b) 

A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala környezetében található növényzet délen 
lombos erdő, majd észak felé haladva bogyós gyümölcstermesztési táblák találhatóak. 
Ettől északra haladva a Kenyérmezői-patakot szeli át a tervezett út, annak értékes 
növényvilága mellett. Ezt követően már csak ipari nyár erdő és szántók helyezkednek itt 
el.   
 
Levegőtisztaság és védelme: 
 
Mivel Leányváron szennyező, környezetet terhelő ipari jellegű termelés nem volt, illetve a 
település külterülete növénytakaróval és nagy kiterjedésű erdőkkel, legelőkkel borított, a levegő 
nem szennyezett. A főbb közlekedési utak mentén találkozhatunk a belső égésű motorok káros 
szennyezőanyag kibocsátásával. A településen már régen megtörtént a gáz hálózat bevezetése, 
így a fűtési szezonból adódó levegőszennyzés is minimális a településen.  
Leányvár község a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet alapján a 10. számú zónába tartozik. 

 
Zaj és rezgésterhelés: 
 
Leányváron a légszennyeződéshez hasonlóan a legnagyobb zajforrás is a közlekedéshez 
köthető, ezen belül is a térségi átmenő forgalomhoz. A vasúti zaj és rezgés tekintetében a vasút 
villamosítása hozott kedvező fordulatot a településen. 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet előírásait, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásait, a 
zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. 
 

A 2. számú módosítás esetén a terv a beazonosított hiányokat, kiépítendő útelem-helyeket 
figyelembe véve született, a szabályozás ezek helyszükségletével számolt. A terv 
megvalósulásának elmaradása a környezeti állapot változatlanságát eredményezné, viszont a 
tervezett közlekedési elemeket ellehetetlenítené, ami a térség hiányos közlekedési 
nyomvonalaiból adódó problémák fennmaradásához vezetne. 
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2.4. A TELEPÜLÉSTERV VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 
FELTÁRÁSA: 

A) A TELEPÜLÉSTERV EGÉSZÉNEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, A TERVI ELEMEK, 
INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEVETÉSE A RELEVÁNS KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOKKAL (NEMZETKÖZI, KÖZÖSSÉGI, ORSZÁGOS ÉS 
HELYI), ILLETVE ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A TELEPÜLÉSTERV KIDOLGOZÁSA 
SORÁN MIKÉPPEN VETTÉK FIGYELEMBE EZEKET, ILLETVE BÁRMELY EGYÉB 
KÖRNYEZETI SZEMPONTOT 

 
Leányvár településterve a település meglévő adottságait, lehetőségeit és (természeti, táji 
valamint épített) értékeit figyelme véve biztosítja a település fenntartható fejlődésének 
összehangolt fizikai és térbeli kereteit. A településterv a rendelkezésre álló eszközökkel törekszik 
a jó minőségű környezet (lakókörnyezet és gazdasági környezet) kialakítására. 

A területhasználat rendjének és az egyes területek beépítettsége mértékének meghatározásával, 
a megengedett rendeltetések meghatározásával és nagy kiterjedésű beépítésre szánt területek 
beépítésre nem szánt területbe való visszasorolásával törekszik a közérdek, a települési érdek 
érvényesítésére, a természeti, táji értékek gyarapítására és védelmére. 

A településterven meghatározott lakóterületek mértéktartó, de elégséges módon biztosítják a 
lakosság esetleges demográfiai változásával járó lakásszükségletét, ill. a bevándorlás által 
generált lakásszükségletet. 

A településtervben biztosítottak az oktatáshoz, a kultúrához, a sportoláshoz, a szabadidős 
tevékenységekhez szükséges rendeltetések elhelyezésének feltételei és lehetőségei. 

Emellett a településtervben biztosítottak a népesség megélhetését, a település gazdasági 
fejlődését biztosító gazdasági, ipari funkciók elhelyezésének feltételei, biztosítottak a mező- és 
erdőgazdasághoz kapcsolódó funkciók elhelyezésének feltételei és nem utolsó sorban 
biztosítottak a közlekedés, a közüzemi ellátás feltételei. 

A településtervben szereplő közlekedéshálózati elemek és azok tervezett fejlesztése csökkenti a 
településen a lakosság és a gazdasági szereplők valamint térségi szereplők (átmenő forgalom) 
közlekedési kényszerét, illetve biztosítja a megfelelő színvonalú közlekedés kialakításának 
feltételeit. 

A terv a hatályos nemzetközi, országos és megyei dokumentumokban rögzített környezetvédelmi 
szempontokat figyelembe vette, azok a koncepcionális célok integráns részét képezik. A 
környezeti fenntarthatóság alapelvei (terhelhetőség meg nem haladása, környezeti értékek 
fenntartása, anyagkibocsájtás mérséklése) mind megjelennek a tervben. A településrendezési 
terv övezetei (ökológiai hálózat területei, erdők övezete stb.) biztosítják a kitűzött cél elérését. 
Leányvár Község területén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló 
területek találhatóak: 

- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 
terület): a Pilis és Visegrádi-hegység elnevezésű, HUDI 20039 jelű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek; 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvényben (MaTrT) megjelent ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete; 

- az MaTrT-ben és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészatő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben megjelent tájképvédelmi terület 
övezete 

 
A felsorolt területek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kerültek 
lehatárolásra.  
A táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek közül egyedül a tájképvédelmi 
terület övezete érinti a 2. számú módosítás helyszínét.  
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4§ 4. bekezdése szerint: 
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„A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani.” 
A terv az alátámasztó javaslat munkarész 6. fejezetében tárgyalja a módosítással kapcsolatos 
tervezett védelmi és korlátozó elemeket (veszélyeztetett, illetve veszélyeztető tényezőjű 
területek, védőterületek, a táj, a természeti és az épített környezet, a környezeti elemek 
védelmével kapcsolatban) és részletesen kitér a  

- talajvédelmi, felszíni és felszín alatti vízvédelem 
- levegővédelem 
- zaj- és rezgésvédelem 
- hulladékgazdálkodás  
- védőterületek, védősávok 
- kezelői hozzájárulási sávok témakörökre. 

 
B) A TELEPÜLÉSTERV RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE, A TELEPÜLÉSTERVBEN FOGLALTAK 

MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK FELTÁRÁSA, 
ÉRTÉKELÉSE: 

BA) A TELEPÜLÉSTERV EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ KÖRNYEZETI 
ÁLLAPOTJELLEMZŐK BEMUTATÁSA 

 

A 2. számú módosítás várható hatásai: 
 
Földre 
A tervezett nyomvonalon a ma még talajjal fedett területek eredeti funkciója megváltozik, építés 
számára igénybe vett területté válnak, ami a felszínüket fedő humuszos talaj letermelését, 
mentését és újrahasznosítását igényli majd.  

 
Levegőre  
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 
előírásai rendelkeznek. A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeit a 71/2012. (VII.16.) VM rendelet által módosított 
4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg, melynek egészségügyi határértékeit a rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza, mely alapján Leányvár a 10. számú zónába tartozik. A 
későbbiekben a szabályozási terven meghatározott kötelező védőfásításokkal javítható a levegő 
minősége. 
 
Felszíni- és felszín alatti vizekre, talajra  
Az tervezett útépítési munkálatok alatt juthatnak különféle szennyeződések a talajba, 
élővizekbe. A szennyeződések terjedését minden lehetséges műszaki eszközzel meg kell 
akadályozni. 

Élővilágra: 
A gyorsforgalmi útvonal megépülésével jelentős fragmentációs hatásra lehet számítani, ennek 
következménye, hogy az egymástól elszigetelt populációk génállománya leromlik. Mivel a 
helyszínen található monokultúrás mezőgazdasági tájat védett természeti terület nem érinti, 
illetve védett növény és állatfajok előfordulásáról nincs tudomásunk, így előreláthatólag a 
természeti környezetet érő negatív hatások minimálisak lesznek. 

 
BB) A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS SZAKÁGI JAVASLATOK KÖRNYEZETVÉDELMI 

ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, A VÁRHATÓ (KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT) 
KÖRNYEZETI HATÁSOK, BELEÉRTVE A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRE, A 
LAKOSSÁGRA, AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE, AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVILÁGRA, A 
TALAJRA, A VÍZRE, AZ ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE, AZ ANYAGI JAVAKRA, A 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGRE (BELEÉRTVE AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS RÉGÉSZETI 
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ÖRÖKSÉGET), A TÁJRA, VALAMINT A FENTI TÉNYEZŐK KÖZÖTTI 
KÖLCSÖNHATÁSOKRA GYAKOROLT HATÁSOKAT; KÖRNYEZETI FELTÉTELEK, A 
FELTÁRT KONFLIKTUSOK ALAPJÁN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 
MEGHATÁROZÁSA: KÖRNYEZETI ELEMENKÉNT, HATÓTÉNYEZŐNKÉNT ÉS 
KÖRNYEZETI RENDSZERENKÉNT, MELYET A BA) PONT ESETÉN A MEGALAPOZÓ 
VIZSGÁLATNAK, E PONT ESETÉN AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATNAK A RELEVÁNS 
(TERMÉSZETI, TÁJI, ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉVEL 
KAPCSOLATOS) SZAKÁGI MUNKARÉSZEI TARTALMAZHATNAK, ÉS AMELYEKET 
A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HIVATKOZÁSSAL MUTAT BE. 

 
A tervezett vizsgálat megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt 
szakhatóságok számára. A környezeti értékelés szempontjából releváns vélemények az 
alábbiak: 

- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Osztály állásfoglalása: 

 „Levegőtisztaság-védelmi szempontok: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletnek, illetve a végrehajtási 
rendeleteinek (4/2011. (I.14.) VM rendelet, 5/2011. (I.14.) VM rendelet, 6/2011. (I.14.) VM 
rendelet) megfelelően kell a levegőtisztaság-védelmi munkarészt kidolgozni. 

Táj- és természetvédelmi szempontok: 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Korm. rendelettel létesített HUDI20039 kódszámú, „Pilis és Visegrádi-hegység” elnevezésű 
kiemelt jelentőségű természetvédelmi terület: az érintett ingatlanokat a 14/2010. (V.11.) KvVM 
rendelet tartalmazza. 
Az Országos Ökológiai hálózat övezetre vonatkozó szabályokat a Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 25-26-27.§ 
tartalmazza. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján „tilos a védett 
növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 
veszélyeztetése, károsítása” és a 43. § (1) bekezdése alapján „tilos a védett állatfajok egyedének 
zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, 
károsítása.” 
Hulladákgazdálkodási szempontok: 
A hulladékgazdálkodási szempontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által 
megfogalmazott általános szabályok szerint, valamint a hatályos felhatalmazó rendelkezésekben 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló a 385/2014. (XII.31.) 
Korm. rendelet és a Ht. 88. § (1) pontja szerintieknek megfelelően kell alkalmazni. 
Zaj- és rezgésvédelmi szempontok: 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet előírásait, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet előírásait, 
valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-
EüM együttes rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. Az ipari, gazdasági, 
kereskedelmi célú területek kialakítása, kijelölése során a lakó és zajtól védendő területek 
esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
betartása teljesüljön. 
Felszín alatti vizek szempontjából: 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: Leányvár Község a felszín alatti víz 
szempontjából kiemelten érzékeny települések közé tartozik.” 
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Hasonló általánosan érvényes elvárásokat fogalmaznak meg a következő szakhatóságok: 
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság DINPI/1688-1/2022. ikt. számú állásfoglalása 
- Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály PE/ERDŐ/2690-2/2022 ikt. számú állásfoglalása. 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi 

Szervezet Vízügyi Hatóság 35800/4249-1/2021. ált. ikt. számú állásfoglalása 
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Koordinációs Osztály 605153129, PHLEANYVAR ikt. számú állásfoglalása 
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály KE/028/00145-2/2022. ikt. számú állásfoglalása 
- Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 30602-0001/2022 ikt. számú állásfoglalása 
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda KE/8/185-2/2022. 

ikt. számú állásfoglalása 
 
A szakhatóságok állásfoglalása a tervezés alapjául szolgált. A tervezők adatszolgáltatási 
kérelemmel fordultak az érintett államigazgatási szervek felé, így a terven naprakész 
adatállomány ismeretében kerültek feltüntetésre az egyes elemek. 
Várható (közvetlen és közvetett) környezeti hatások  
A várható további környezeti hatásokat az alábbi táblázatban összegezzük. Semleges hatás 

esetén azt ’0’-val, a pozitív hatást ’+’ jellel, a negatív hatást ’–’ jellel ábrázoljuk. 

 

HATÁS 
1. számú 

módosítás 
2. számú 

módosítás 

biológiai sokféleségre 0 - 

lakosság egészségi 
állapotára 

0 0 

állat- és növényvilágra 0 - 

talajra 0 0 

vízre 0 - 

éghajlati tényezőkre 0 0 

anyagi javakra 0 + 

kulturális örökségre 0 0 

tájra 0 - 

 
A tervezett gyorsforgalmi út megépülésének közvetett módon gazdaságélénkítő hatása lehet. Ez 
azt eredményezheti, hogy a jövőben további ipari és kereskedelmi gazdasági területek 
kijelölésére kerülhet sor. 

(a feltárt konfliktusok alapján szükséges intézkedések meghatározása: környezeti elemenként, 
hatótényezőnként és környezeti rendszerenként, melyet a ba) pont esetén a Megalapozó 
vizsgálatnak, e pont esetén az Alátámasztó javaslatnak a releváns (természeti, táji, 
örökségvédelmi és a környezet védelmével kapcsolatos) szakági munkarészei tartalmazhatnak, 
és amelyeket a környezeti értékelés hivatkozással mutat be.) 

Fennálló konfliktusok A terv kapcsolódó céljai 

Folyamatos problémát okoznak az illegális 

hulladéklerakók. 

A terv nem tud érdemi javaslatot tenni, 

hosszútávon a környezeti nevelés segítheti a 

konfliktus feloldását. 
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Térségi úthálózat hiányosságai 

A tervben célként szerepel az úthálózat 

fejlesztés. Amennyiben a terv nem valósul 

meg, a konfliktus továbbra is fennáll. 

A település népessége kismértékben 

elöregedő jelleget mutat. 

A tervben szereplő új gazdasági területek 

munkaerő betelepülését ösztönözheti. 

Amennyiben a terv nem valósul meg, a 

konfliktus továbbra is fennáll. 

Munkaerőhiány tapasztalható több 

ágazatban is. 

A tervezett gazdasági területek az egyéb 

ágazatok munkaerő betelepülését is 

ösztönözheti. Amennyiben a terv nem valósul 

meg, a konfliktus továbbra is fennáll. 

A csapadékvíz elvezetés sok helyen nem 

megoldott. 

A terv nem tud érdemi javaslatot tenni, a 

közeljövőben tervezett településrendezési 

eszközök teljeskörű felülvizsgálata jelentheti 

a megoldást. 

Belvízvédelmi veszélyeztetettség. 

A terv nem tud érdemi javaslatot tenni, a 

közeljövőben tervezett településrendezési 

eszközök teljeskörű felülvizsgálata jelentheti 

a megoldást. 

 
C) TERVI ELEMEK RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE, A 2.1. PONTBAN AZONOSÍTOTT TERVI 

ELEMEK TEKINTETÉBEN FELTÁRÁSRA ÉS ÉRTÉKELÉSRE KERÜLNEK A 
MEGVALÓSULÁSUK ESETÉN A VÁRHATÓ JELENTŐS KÖRNYEZETI (KÖZVETLEN 
ÉS KÖZVETETT) HATÁSOK, BELEÉRTVE A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRE, A 
LAKOSSÁGRA, AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE, AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVILÁGRA, A 
TALAJRA, A VÍZRE, AZ ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE, AZ ANYAGI JAVAKRA, A 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGRE (BELEÉRTVE AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS RÉGÉSZETI 
ÖRÖKSÉGET), A TÁJRA, VALAMINT EZEN TÉNYEZŐK KÖZÖTTI 
KÖLCSÖNHATÁSOKRA GYAKOROLT HATÁSOKAT, A KÖZVETETT MÓDON 
HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK MIATT FELLÉPŐ HATÁSOK - A TERVI ELEM 
TELEPÜLÉSI SZINTŰ JELLEGE ÁLTAL MEGKÖVETELT RÉSZLETEZETTSÉGGEL. 

 
A terv az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve, környezetvédelmi és természetvédelmi 
szempontból elfogadható. 
A kitűzött cél a hatályos nemzetközi, országos és megyei dokumentumokban rögzített 
környezetvédelmi szempontokat figyelembe vette, eleget tett a jogszabályokban foglalt 
előírásoknak, többek között az ökológiai hálózatra és Natura 2000 területekre vonatkozó 
szabályozást illetően. 
Az 2. számú módosítás esetében lehet számítani negatív környezeti következményekre, amelyek 
elsősorban a biológiai sokféleséget és a tájképi értékeket veszélyezteti. Mivel a módosítás 
természetvédelmi és környezetvédelmi rendeltetésű védett területet nem érint, illetve a területen 
előforduló védett fajokról nincs tudomásunk, a várható negatív hatások valószínűleg 
kismértékűek lesznek. Az esetleges negatív hatásokat minden lehetséges eszközzel minimálisra 
kell csökkenteni. 

 
2.5. A TELEPÜLÉSTERV ÉS A TERVI ELEMEK RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSÉBŐL LEVONT 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A) AZON KÖRNYEZETI JELLEMZŐK, KÖRNYEZETI RENDSZEREK AZONOSÍTÁSA, 

AMELYEKRE JELENTŐS HATÁSSAL VANNAK A TERVI ELEMEK 
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A rendelkezésre álló adatok, információk alapján a tervezett területfelhasználási 
változások a környezeti elemekre, rendszerekre jelentős negatív hatást nem fognak 
gyakorolni. A tájképi változások jelenthetik a legnagyobb változást, de ezek megfelelő 
intézkedésekkel kiküszöbölhetőek, illetve ezek nélkül is középtávon nem lesznek negatív 
hatások. A település számára közvetett módon gazdasági, társadalmi haszon várható a 
valós igényeken nyugvó úthálózat fejlesztésnek köszönhetően, amelyek nem járnak 
negatív hatással a lakosságra nézve. Az útépítés átmeneti szakaszában lehet kitéve a 
környező élővilág fokozott zaj-, por-, és rezgésterhelésnek. 
 
B) AZON FEJLESZTÉSEK, TERVI ELEMEK AZONOSÍTÁSA, AMELYEK KÖRNYEZETI 

SZEMPONTBÓL NEGATÍV HATÁST GYAKOROLNAK, ÉS ANNAK CSÖKKENTÉSE 
VALAMILYEN INTÉZKEDÉST IGÉNYEL. 

A 2. számú módosítás esetében várhatóak tájképre, illetve a növény- és állatvilágra 
gyakorolt negatív környezeti következmények. Az alátámasztó javaslat részben található 
környezetvédelmi és természetvédelmi javaslatok részletesen kidolgozottak. Ezek 
betartása csökkenti a fejlesztések által generált negatív környezeti hatásokat. 

2.6. A MEGVALÓSULÁS SORÁN VÁRHATÓ JELENTŐS KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETI 
HATÁSOK MEGELŐZÉSÉRE, ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE, MINÉL 
TELJESEBB ELLENSÚLYOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSTERVI INTÉZKEDÉSEK, 
ÉS EZEN INTÉZKEDÉSEK VÁRHATÓ HATÉKONYSÁGÁNAK BEMUTATÁSA. 

 
A 2. számú módosítás tájképre és élővilágra gyakorolt negatív hatásait fasorok, illetve 
erdősávok, mezsgyék ültetésével lehet hatékonyan ellensúlyozni. A fasorok, mezsgyék 
és erdősávok telepítésénél mindenképp pozitív környezeti hatásokra kell számítani. Az 
erdők alapvető szerepet játszanak a helyi környezeti viszonyok alakításában. 
Meghatározó funkciója van a vízgazdálkodás alakulásában, elősegíti a jó minőségű talaj 
képződését, élőhelyül szolgálnak a területre jellemző őshonos fajoknak, hozzájárul a 
levegő tisztulásához, elősegíti a csapadék megfelelő térbeli és időbeli levonulását, 
raktározását. Meghatározó szerepük van az árvíz, talajerózió csökkentésében, a 
kiegyenlített mikroklíma megőrzésében. Ez a szemlélet a helyi építési szabályzatban is 
megjelenik: 
„75. §: Új utak és utcák kialakításánál a közlekedési területen legalább egyoldali fasor 
helyét biztosítani kell.” 
A településrendezésnek csak egyik eleme a településtervezés, ezért a követelmények 
akkor teljesülhetnek maradéktalanul, ha a rendezés egyéb összetevőiben - mint a 
közigazgatás, településgazdálkodás, fejlesztési beavatkozások, stb. - egyaránt 
figyelembe vételre kerülnek. 
 
2.7. MONITORINGJAVASLAT-ÉRTÉKELÉS A FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA 

A környezeti elemek menetrendszerű vizsgálatának és a közegészségügyi mutatók 
figyelemmel kísérésének folytatása mellett javasolt az alábbi mutatók részletes és 
rendszeres vizsgálata: 
 

- Zajszennyezés által érintett emberek száma: 

Monitorozás tárgya: a közúti forgalomból adódó zajszennyezés mértékének megállapítása a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet figyelembe vételével. 

- Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása: 
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Monitorozás tárgya (1): a megvalósuló fejlesztések és a telepített növényzet aránya 
Monitorozás tárgya (2): a telepített növények között az őshonos, termőhelyi adottságoknak 
megfelelő növényfajok és az allergén, adventív fajok aránya 
 
2.8. A 2.1-2.7. PONTOKBAN MEGADOTT VALAMENNYI INFORMÁCIÓRA KITERJEDŐ 

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ. 

 
2.1. A települési környezetértékelés folyamatának ismertetése: 
 
Leányvár Község Önkormányzata döntést hozott településtervének módosításáról. A munka 
elvégzésével a Tér-Háló Kft-t bízta meg. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban KVr.) 1.§ (2) bekezdése a.) pontja alapján Leányvár településrendezési 
eszközeinek módosításához környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges. 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 
(továbbiakba TTr.) 2. mellékletének 2. bekezdése szerint: 
„Ha a KVr. szerint szükséges környezeti értékelés, az alátámasztó javaslat részeként települési 
környezeti értékelés készül” 
A települési környezeti értékelés tartalmi követelményeit szintén a Ttr. 2. melléklete határozza 
meg.  
 
A terv tartalmának, fő céljainak ismertetése: 

A település területén új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

1. sz. módosítás: 

A településrendezés során a hatályos településszerkezeti tervben és hatályos szabályozási 
tervben kijelölt nagy kiterjedésű beépítésre szánt lakó- és gazdasági területek beépítésre nem 
szánt mezőgazdasági területbe kerülnek. Azok a hatályos településszerkezeti és szabályozási 
tervben kijelölt erdőterületek (amelyek a valóságban gyepterületek és legelőterületek) szintén 
mezőgazdasági területbe kerülnek. 
2. sz. módosítás: 

Az M100 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának és csomópontjának megjelenése a 
településen. 
A település területének, telkeinek felhasználása egyéb tekintetben nem változik. A 
mezőgazdasági területek övezeti besorolása differenciálódott. Ahogyan a hatályos rendezési 
terven is a legelő és rét művelési ágú területek Mko (korlátozott funkciójú mezőgazdasági 
területek voltak) úgy jelen felülvizsgálat során is tájgazdálkodási területbe kerültek ezek a 
művelési ágak. 

2.2. A településterv környezeti értékelést igénylő változásainak azonosítása, rövid ismertetése 
 
A 2.1. fejezetben ismertetett változások közül az 1. számú módosítás esetében a valós 
állapotoknak megfelelő területhasználat kijelölése a cél, emiatt a megszokottól eltérő környezeti 
hatások nem várhatóak. 

A 2. számú módosítás lényege az M100 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának és 
csomópontjának megjelenése a településen. Ez esetben a gyorsforgalmi út építése és használata 
során is várhatóak közvetlen és közvetett környezeti hatások egyaránt. A tervezett nyomvonal 
döntő része a település D-i, erdő és szántó művelési ágú külterületi részeit érinti. Védett 
természeti területet a módosítás nem érint. 
 
2.3. A valószínűsíthetően jelentősen érintett területek környezeti jelenlegi állapotának 
bemutatása, a terv meg nem valósulása esetén annak valószínűsíthető fejlődése 
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A 2. számú módosítás esetén a terv a beazonosított hiányokat, kiépítendő útelem-helyeket 
figyelembe véve született, a szabályozás ezek helyszükségletével számolt. A terv 
megvalósulásának elmaradása a környezeti állapot változatlanságát eredményezné, viszont a 
tervezett közlekedési elemeket ellehetetlenítené, ami a térség hiányos közlekedési 
nyomvonalaiból adódó problémák fennmaradásához vezetne. 

 
2.4. Várható környezeti hatások 
 
A terv a hatályos nemzetközi, országos és megyei dokumentumokban rögzített környezetvédelmi 
szempontokat figyelembe vette, azok a koncepcionális célok integráns részét képezik. A 
környezeti fenntarthatóság alapelvei (terhelhetőség meg nem haladása, környezeti értékek 
fenntartása, anyagkibocsájtás mérséklése) mind megjelennek a tervben. A településrendezési 
terv övezetei (ökológiai hálózat területei, erdők övezete stb.) biztosítják a kitűzött cél elérését. 
A táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek közül egyedül a tájképvédelmi 
terület övezete érinti a 2. számú módosítás helyszínét.  
 
2.5. A településterv és a tervi elemek részletes értékeléséből levont következtetések 
 
A rendelkezésre álló adatok, információk alapján a tervezett területfelhasználási változások a 
környezeti elemekre, rendszerekre jelentős negatív hatást nem fognak gyakorolni. A tájképi 
változások jelenthetik a legnagyobb változást, de ezek megfelelő intézkedésekkel 
kiküszöbölhetőek, illetve ezek nélkül is középtávon nem lesznek negatív hatások. A település 
számára közvetett módon gazdasági, társadalmi haszon várható a valós igényeken nyugvó 
úthálózat fejlesztésnek köszönhetően, amelyek nem járnak negatív hatással a lakosságra nézve. 
Az útépítés átmeneti szakaszában lehet kitéve a környező élővilág fokozott zaj-, por-, és 
rezgésterhelésnek. 

2.6. Környezeti hatások csökkentésére irányuló intézkedések várható hatékonyságának 
bemutatása 

A 2. számú módosítás tájképre és élővilágra gyakorolt negatív hatásait fasorok, illetve erdősávok, 
mezsgyék ültetésével lehet hatékonyan ellensúlyozni. A fasorok, mezsgyék és erdősávok 
telepítésénél mindenképp pozitív környezeti hatásokra kell számítani. Az erdők alapvető szerepet 
játszanak a helyi környezeti viszonyok alakításában. Meghatározó funkciója van a 
vízgazdálkodás alakulásában, elősegíti a jó minőségű talaj képződését, élőhelyül szolgálnak a 
területre jellemző őshonos fajoknak, hozzájárul a levegő tisztulásához, elősegíti a csapadék 
megfelelő térbeli és időbeli levonulását, raktározását. Meghatározó szerepük van az árvíz, 
talajerózió csökkentésében, a kiegyenlített mikroklíma megőrzésében. Ez a szemlélet a helyi 
építési szabályzatban is megjelenik. 
 
2.7. Monitoringjavaslat-értékelés a fellépő környezeti hatásokra 
 
A környezeti elemek menetrendszerű vizsgálatának és a közegészségügyi mutatók figyelemmel 
kísérésének folytatása mellett javasolt az alábbi mutatók részletes és rendszeres vizsgálata: 
 

- Zajszennyezés által érintett emberek száma: 

- Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása: 
 
 
 


