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BEVEZETÉS 
 

A Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft. 2008-ban kapott megbízást Medina község 
településrendezési terve környezetvédelmi és tájrendezési szakági részének elkészítésére a 
PannonTér Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltatótól.  

2008 szeptemberére elkészült a kért szakmai anyag. Mivel a település rendezési tervet Szakály 
község Önkormányzata nem fogadta el – egyéb, a tervezőkön kívül álló okok miatt – az első 
változatot 2010-ben, az idő közben bekövetkezett jogszabályi változásokhoz igazodóan át kellet 
dolgozni. A véleményező szakhatóságok állásfoglalása az átdolgozott dokumentációról 2012. 
második felében készült el, az azokat is figyelembe vevő anyag így 2012 decemberére vált 
véglegessé – figyelembe véve a településen időközben bekövetkezett változásokat. 

 

A tervezési feladat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény, az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet, a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet, továbbá Medina község 2007-ben elkészült településfejlesztési 
koncepciója alapján a település táj-, természet-, és környezetvédelmi állapotának ismertetése, a 
tervezett fejlesztési és rendezési koncepciók környezetre gyakorolt hatásainak, 
következményeinek értékelése. Az egyeztetési dokumentáció elkészítése során, a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, figyelembe kellett venni a nyilatkozó hatóságok és 
szakhatóságok államigazgatási szervek előzetes véleményét is.  

Mindezek alapján lehet a helyi szabályozás során a környezetvédelmi alapelveket érvényesíteni. 

A tervezés során elsősorban a fenntarthatóság és a megelőzés alapelvét kell előtérbe állítani. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7-8. §-a 
rögzíti a településrendezés céljait és feladatait. Táj- és környezetvédelmi szempontból az 
alábbiak figyelembevétele elengedhetetlen: 

7. §  

(1) A településrendezés célja a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és 
védelme. 

(2) A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és 
beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával: 

b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak 
működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett; 

c) biztosítsa a település természeti arculatának védelmét. 

8. §  

(1) A településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés végrehajtásával 
bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális 
helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az 
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emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét. Ennek során figyelembe 
kell venni: 

a) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános 
követelményeit, 

d) a megőrzésre érdemes tájrészlet látványát, 

e) a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt 
érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

f) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és az erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a 
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és a vízellátás, a hulladékkezelés, a 
szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 

h) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 

i) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, 
az erdők és a természetes (felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, 
valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében az alábbi 
követelményeknek kell érvényt szerezni: 

a) a települések rendezése során a település közigazgatási területére hulló felszíni csapadékvíz 
összegyűjtését és helyben tartását vagy szakszerű és ártalommentes elvezetését, kezelését az 
adottságok és a lehetőségek figyelembevételével biztosítani kell, 

b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet, 

 

Tolna megye Környezetvédelmi Programja (2000) jól felvázolta a környezetvédelem és a 
területfejlesztés összekapcsolódásának stratégiai elemeit. Ezek szerint: 

A környezetvédelem a társadalom, a gazdaság és az azt körülvevő környezet (települési, 
természeti) metszéspontjában helyezkedik el. Ebből az következik, hogy a társadalom és a 
gazdaság változásainak vagy közvetlenül, vagy közvetetten jelentkező környezeti hatása is van. 
Ebből fakadóan egy térség vagy település környezeti állapotára, a környezetfejlesztés 
lehetőségeire hatnak egyrészt a társadalmat, gazdaságot érintő elhatározások, döntések, és 
tevékenységek, másrészt magát a környezetvédelmet, annak intézményi-, jogi-, stb., rendszerét 
érő hatások. 

A 97/2005. (XII.25.) OGY határozattal elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 
az összehangolt nemzeti és térségi területfejlesztés igényét fogalmazza meg, az EU regionális 
politikájához való illeszkedés jegyében. A hazai területfejlesztési politika feladatainak 
széleskörű, elvi szintű feltárása mellett számos területen Tolna megye településeit – így Medinát 
is - érintő feladatokat is megfogalmaz, többek között az alábbiakat: 

A környezetvédelem területén: 

� A területfejlesztés a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, a bioszféra 
sokszínűségének megtartása mellett menjen végbe; 

� A területfejlesztési terveket ésszerű és harmonikus környezet-igénybevétellel kell 
kialakítani és megvalósítani; ennek feltétele a természeti erőforrásokkal való 
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gazdálkodásnál a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése, valamint a lételemnek 
tekintett környezeti tényezők (levegő, víz, termőföld) és ezek állapotjellemzői esetében a 
szükséges állapot hosszú távú fenntartása. 

� Megkülönböztetett kezelést igényel a lakásállomány rehabilitációja, az iparosított 
építésmóddal épített lakóövezetek felújítása, valamint a műemléki, illetve műemlék jellegű 
lakóépületek felújítása. 

Az agrárgazdaság területén: 

� A kiemelkedően jó mezőgazdasági adottságú területek kihasználása; 

� A különböző adottságú térségekben a terület- és vidékfejlesztési célok megfogalmazásakor 
különös figyelmet kell fordítani a vidéki népesség agrárgazdasághoz kötődő 
foglalkoztatására és életszínvonalának javítására a népesség helyben tartása céljából. 

 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program kiindulási alapja a megoldandó környezetvédelmi 
problémák azonosítása. A problémák feltárásával párhuzamosan meg kell határozni a problémák 
okait is, abból a célból, hogy meg lehessen keresni a leghatékonyabb megoldásokat, és a 
megelőzés elve is érvényesíthető legyen. 

A program megvalósítása nemzeti ügy, a megoldásának feltétele, a célok integrációjának 
biztosítása, mind az ágazatok, mind a szakterületek szempontjából. A program végrehajtása 
érdekében minden érintettnek együtt kell működnie, így a hatások elszenvedőinek, a környezet 
állapot alakulásáért felelősöknek, az önkormányzatoknak, a vállalatoknak és minden 
közösségnek. 

A környezetvédelem fő célja a természeti és mesterséges (épített) környezetben levő értékek 
védelme. A területfejlesztés és a vele szervesen összefüggő területrendezés a piacgazdaság 
kialakulásával a növekedés serkentését, az életminőség és a gazdálkodás feltételeinek javítását, 
az önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtését tűzte ki célként. Ehhez kapcsolódva meg kell 
hogy jelenjen a hátrányos területi különbségek csökkentése és a területi kezdeményezések 
ösztönzése, összehangolása. A környezetvédelem és a területrendezés céljai sok közös 
törekvésben megjelenhetnek, de vannak olyan kérdések, ahol jelentős érdekütközést kell 
feloldani. 

Ezek közül legfontosabb az az ellentét, amikor az új értékek létrehozása (pl. úthálózat 
fejlesztése) együtt jár a meglevő értékek pusztulásával vagy károsodásával (pl. területfoglalás, 
természeti értékek károsodása, megnövekedett levegő- és zajterhelés, stb.). Az ilyen jellegű 
problémákat a fenntartható fejlődés elve szerint a maga komplexitásában kell kezelni.  

A fenntarthatóság szem előtt tartásával - figyelembe véve a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programot- a következő prioritásokat kell érvényesíteni a területfejlesztés, rendezési 
kidolgozásánál és megvalósításánál: 

� Biztosítani kell az egészséges környezethez való jogot, azaz meg kell szüntetni az emberi 
egészséget károsító, veszélyeztető hatásokat. Ehhez meg kell őrizni, illetve szennyezés 
esetén helyre kell állítani a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti 
állapotjellemzőket. 

� Meg kell tartani a bioszféra sokszínűségét, az élő és élettelen környezetet természetközeli 
állapotban kell megőrizni (természetes rendszerek, természeti értékek védelme). 

� Az előbbi két prioritás szempontjából lételemnek tekintett természeti erőforrásokkal (víz, 
termőföld, levegő) takarékosan, értékvédő módon kell gazdálkodni, ezeket az erőforrásokat 
fenn kell tartani a következő generációk számára. Általában biztosítani kell a természeti 
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erőforrásokkal való gazdálkodásban a feláldozott és a létrehozott értékek pozitív 
egyenlegét. 

� Az előzőekkel összefüggésben egyszerre kell törekedni a gazdasági fejlődésben a 
harmonikus, ésszerű környezet-igénybevételre és minimális környezetkárosításra. 

A területfejlesztés és a környezetfejlesztés összehangolása a kölcsönösen elfogadható értékek 
kialakítását is jelenti. Kiindulásként rögzíthető a következő két szempont figyelembe vétele: 

• A környezetvédelemnek nem lehet célja, hogy egy adott területen a rossz életminőség és 
életkörülmények fenntartása árán óvja a környezetminőséget. Megfordítva pedig, a 
területfejlesztésnek nem lehet célja, hogy az életminőséget csak a környezet rovására, 
rövid távú piaci érdeke sugallta életmód elérése érdekében javítsa.  

• A környezetvédelem által védett értékek meghatározása mindig emberi döntés, de az 
értékmérés etikai elemeket is kell, hogy tartalmazzon. 

Települési szinten a területfejlesztés és a településrendezés során a környezetvédelem 
érvényesülésének fontosabb szempontjai: 

� Megfelelő információbázis rendelkezésre állása, 

� A szubszidiaritás elvének érvényesülése úgy, hogy megtörténik a harmonizáció a magasabb 
szintű (megyei, regionális, országos) területrendezési és környezetvédelmi programokkal, 

� Illeszkedés a területfejlesztési és területrendezési tervekhez, 

� Együttműködés a térség szereplői között, 

� Megfelelő szintű környezetmenedzsment működése a megyei, kistérségi és települési 
önkormányzatoknál.  

 
A környezeti vizsgálat alapelvei, az egyes tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK sz. irányelvében kerültek 
megfogalmazásra. 
Az irányelvnek a hazai tervezési gyakorlatba való átültetését, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (2004. évi módosítása) írja elő, míg ennek 
végrehajtásáról az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Kormányrendelet 
rendelkezik. 
A környezeti vizsgálat célja, hogy a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, előmozdítsa a 
környezet magas színvonalú védelmét és a környezeti vizsgálat alkalmazásával hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a környezeti szempontok beépüljenek a környezetre várhatóan jelentős hatást 
gyakorló tervek és programok kidolgozásába és elfogadásába. 
A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján, az egyes településrendezési tevékenységek 
környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezettek, az alábbiak szerint:  
Környezeti vizsgálat lefolytatása mindig kötelező az alábbi esetekben: 

• a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv esetén [1.§ (2) bek. a) pontja és 1.sz. melléklet]; vagy 

• olyan terv, illetve program esetén, amely a Natura 2000 területre jelentős káros hatással 
lehet [1.§ (2) bek. bb.) pontja]. 

Környezeti vizsgálat lefolytatása eseti mérlegelés alapján (a várható környezeti hatások 
jelentőségének eseti meghatározása alapján): 

• a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál 
[1.§ (3) bek. a) pontja]; vagy 
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• a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv kisebb módosítása esetén [1.§ (3) bek. b) pontja]. 

 
A településrendezési tervezéshez kapcsolódó környezeti vizsgálat készítése elvileg két módon 
lehetséges: az elkészült és lezárult tervezés utókontrolljaként, vagy folyamatban levő tervezésbe 
integráltan. A hazai jogi szabályozás a kooperatív - integrált tervezésben készülő környezeti 
vizsgálatot írja elő, amelynek lényege, hogy a tervezési folyamat részeként, oda - 
visszacsatolások szabályozott rendszerében, szoros együttműködésben készül a terv és a 
környezeti vizsgálat. 
A településrendezési terv és a környezeti vizsgálat nem egymás ellenében készül, a környezeti 
vizsgálat célja a terv környezeti szempontból való kontrollja és szükség szerinti korrekciója. 
 
A környezeti vizsgálat folyamata során, a terv megvalósulása esetén várható jelentős környezeti 
hatások prognosztizálását és értékelését, valamint az ezekhez kapcsolódó javaslatokat, a KV 
szakmai anyaga, a jelen dokumentációban foglalt környezeti értékelés (KÉ) tartalmazza. 
A településrendezési terv és azon belül jellemzően a környezetalakítási munkarész többnyire 
nem tud a környezetet jellemző egyenértékű adatokra támaszkodni. A településrendezési terv 
környezeti vizsgálatának törekednie kell az objektivitásra, de a vizsgálat alá vont terv adatainak 
jellegéből kiindulva, szükségszerűen szubjektív elemeket is tartalmaz. Mindamellett az 
objektivitás a különböző érdekeltségi köröktől való minél nagyobb függetlenség, valamint a 
szakmaiság követelményeinek való 
megfelelés révén is lehetőleg biztosítandó.  
A környezeti vizsgálat ugyan a településrendezési terv részeként, illetve azzal párhuzamosan 
kerül elkészítésre, de alapvetően a település, mint az érintett nyilvánosság színtere érdekében 
készül. Ezért a vizsgálati folyamat során a kooperatív tervezés mellett, egy bizonyos 
szuverenitásra is törekedtünk, hogy a fejlesztési elképzelések területi vetületeinek környezeti 
szempontú értékelésénél, a befektető szándékoktól elvonatkoztatott környezettudatos 
gondolkodás kellő súllyal megjelenjen. 

 

 

A tervezési feladat végrehajtása során – a jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett - 
környezetvédelem terén érvényesítendő prioritások a következők voltak: 

Az ésszerű és harmonikus környezet-igénybevétellel történő tervezés teljesítse a fenntarthatósági 
elvárásokat. A településfejlesztés egyik legfontosabb célja a megfelelő életminőség biztosítása, 
ehhez szükséges környezeti állapotjellemzők fenntartása és javítása. A településfejlesztés a 
természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, a bioszféra sokszínűségének megtartása 
mellett menjen végbe.  

A terveket ésszerű és harmonikus környezet-igénybevétellel kell kialakítani és megvalósítani. 
Ennek feltétele a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásnál a fenntartható fejlődés elveinek 
érvényesítése, valamint a lételemnek tekintett környezeti tényezők (levegő, víz, termőföld) és 
ezek állapotjellemzői esetében a szükséges állapot hosszú távú fenntartása.” 
 
Medina községben a „fenntartható fejlődés” elvének érvényesítése érdekében a következő, 
jogszabályokon túli tervezési követelményeket javasoljuk: 
A helyi adottságokra való tekintettel elsősorban a természet- és a környezetvédelem, az erdők és 
a természetes vizek védelme, az erdősültség növelése, valamint a termőföldek túlzott 
igénybevételnek elkerülése és a területekkel való takarékos bánás érdekében: 
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� a település beépítésre szánt területét intézményi és lakóterületi célból nem célszerű növelni. 
Csupán olyan területfelhasználás céljából képzelhető el a belterület növelése, amilyre a 
település már beépítésre kijelölt és igénybevett területén belül nincs tartalékterület, ide 
értve a beépítetlen telkeket és a felhagyott ingatlanokat is. 

� a belterületeket és a beépítésre szánt területeket az adott település saját közigazgatási 
területén belül legalább 200 méter szélességű – beépítésre nem szánt területekből álló – 
zöld gyűrűvel célszerű körülvenni a nagy szántóföldek irányába. Ezért sem javasoljuk a 
közigazgatási határok mentén beépítésre szánt terület kijelölését és a belterület növelését 
egyelőre. 
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TERVEZÉSI EL ŐZMÉNYEK 
 
Tolna megye komplex fejlesztési programjának felülvizsgálata 2003-ban készült el. A VÁTI 
2005-ben készítette el Tolna megye rendezési tervét, mely az alábbi rendezési alapelvből indult 
ki: 
Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott irányelvek és szabályok 
megszabják a megyék területrendezési terveinek és így közvetve a települések rendezési 
terveinek és helyi építési szabályzatok mozgásterét is. Vagyis az országos terv olyan keretterv, 
amelynek előírásai tulajdonképpen az alacsonyabb szintű területrendezési, valamint a 
településrendezési terveken keresztül érvényesülnek. 
Tolna megye komplex fejlesztési programja körülhatárolja a megye különböző szintű települései 
számára a lehetséges fejlesztési irányokat az adott koncepciók mentén. A megye rendezési terve 
meghatározza a lehetséges fejlesztések során figyelembe veendő rendező elveket, szempontokat, 
valamint azokat a felületeket és irányvonalakat, amelyek mentén ezek végrehajthatóak. 
Legfontosabb vezérlő elvként meghatározta azokat a térségi övezeteket, amelyekre megyei 
szinten kötelező – vagy részben javasolt és ajánlott – korlátozások és tilalmak vonatkoznak, 
illetve adott esetben egyedi eljárást igényelnek.  
Medina az alábbi megyei övezetekben szerepel (az alábbi övezetekre vonatkozó irányelvek 
érvényesek Medina esetében is): 

� Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete; 
� Érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete; 
� Védett természeti terület övezete; 
� Ökológiai (zöld) folyosó övezete; 
� Tájképvédelmi terület övezete; 
� Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete; 
� Rendszeresen belvízjárta terület övezete; 
� Hullámtér és nyílt ártér övezete; 
� Csúszásveszélyes terület övezete; 
� Vízeróziónak kitett terület övezete; 
� Széleróziónak kitett terület övezete; 
� Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete; 

 
A szabályozás a védett természeti területekre, a természeti területekre, valamint az ökológiai 
folyosóra fogalmaz meg az ágazati szabályokban foglaltakon túlmenően elsősorban a 
bányászatot és a beépítésre szánt területek kijelölését érintő korlátozásokat és tilalmakat.  
A tájképvédelmi területekre a tájképi adottságok, a történelmileg kialakult tájhasználat, művelési 
mód, művelési ág és építési szokások megőrzése érdekében fogalmaztak meg előírásokat. 
Medina változatos természetföldrajzi adottságainak megfelelően ebben egyértelműen érintett 
település. 
Az elmúlt évtizedek csapadékos éveinek tapasztalatai alapján, a károk megelőzése érdekében a 
rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett települések - így a Sió mentén fekvő 
települések esetében is – a belvízrendezést meg kell oldani. Ugyanígy, az árvíz elleni hatékony 
védekezés érdekében a jelentős kiterjedésű hullámtéri területek - melyen belül az egyik 
meghatározó a Sió mentén lévő hullámterek – esetében egyértelműen rögzíteni kell a terület 
felhasználások szabályát. 
A csúszásveszélyes területek övezetén belül a konkrét területeket le kell határolni. Ezeken tilos a 
beépítésre szánt területek kijelölése, valamint a külfejtéses bányák nyitása, mert ezek a 
megcsúszás szempontjából kockázatnövelő tényezők. Belterületen a jelenség leggyakoribb 
formái a különböző pince leszakadások, tám- és partfalomlások. 
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Az eróziónak kitett területeken a szakmai szabályokban megfogalmazott talajvédelmi 
követelményeken túl az ajánlott, ill. a jogszabályban előírt feltételek betartásával az erózió 
kockázata csökkenthető, ill. az erózió folyamata és intenzitása mérsékelhető. 
Az ökológiai szempontokon túl – a helyi fejlődés és fejlesztések miatt is fontos, hogy a 
legkiválóbb minőségű és termőképességű, a mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb 
szántóterületeket megvédjék és megóvják. Ehhez szorosan kapcsolható, de a belterületi 
lakóterületek védelme érdekében is fontos, hogy a meglévő erdők fenntartásával, továbbá 
erdőtelepítésre alkalmas területek kijelölésével a fenti célok és előírások megvalósuljanak. 
A külterjesen hasznosítható, gyengébb termőhelyi adottságokkal rendelkező, valamint talaj-, víz- 
és élőhely védelem és természetvédelem szempontjából fontos mezőgazdasági területeken a 
megtartás érdekében a szükséges korlátozások előírása és betartását kell elsősorban szem előtt 
tartani. 
 
Mindezek figyelembe vételével, a környezeti adottságok által meghatározott lehetőségek 
figyelembe vételével – de azok károsítása nélkül – lehet meghatározni azokat a fejlesztési 
prioritásokat, melyekhez Medina is kapcsolódhat. Nyilvánvalóan elsősorban a különböző 
vidékfejlesztési célok kerülhetnek előtérbe, így:  
A komplex agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program fő feladataiban résztvevő lehet a község. 
Ezek: 

� az agrártermelés hatékonyságának, versenyképességének, és a termelés biztonságának 
növelése, 

� az alternatív (bio)mezőgazdasági termékek előállítása, környezetkímélő, a táji 
adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdasági termelési technológiák bevezetése, 

� a környezeti és természeti értékek fejlesztése; a települési környezet, valamint a helyi 
társadalom értékeinek, hagyományainak megőrzése, fejlődési feltételeinek biztosítása; 

� a gazdaság szélesítését, a befektetési kockázatok szélesítését célzó, a „több lábon állást” 
elősegítő programok és a kistérség humán erőforrás-fejlesztése. 

� az érzékeny természeti területek megóvására, mezőgazdasági profiljának átalakítására, az 
agrár-környezetvédelmi szempontok együttes érvényesítése 

A turizmusfejlesztési programban Medina – különös tekintettel a borturizmus és a vízi turizmus 
adta lehetőségekre - a falusi, a hobbi (horgászat, lovas turizmus) és az ökoturizmusba 
kapcsolódhat be. 
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A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA ÉS 
TEMATIKÁJA 
 
Az Önkormányzat a környezeti vizsgálat készítőjének megbízója és egyben döntéshozója. A 
környezeti értékelés kidolgozásával megbízott szakértői csoport, egyben a környezeti vizsgálat 
tárgyát képező településterv készítője is. 
A környezeti értékelés a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet figyelembe vételével készült el. 
 
A tematika meghatározásánál a készítők három szempontrendszert vettek alapul: 

• a kormányrendelet 4. számú mellékletében szereplő általános tartalmi követelményeknek, 
a vizsgálat tárgyául szolgáló jelen településrendezési tervre vonatkoztatható részeit; 

• a környezet védelméért felelős szerveknek a tematika kialakításával kapcsolatban adott 
észrevételeit; 

• az önkormányzatnak, mint a környezeti vizsgálat készítőjének, valamint a környezeti 
vizsgálat tárgyát képező településrendezési terv készíttetőjének az elvárásait. 

 
A környezeti értékelés előzményei, a környezet védelméért felelős szervek tematikával 
kapcsolatos véleményeinek összefoglalása: 
 
A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (Kr.) 4.,5. és 7.§-ainak megfelelően, az Önkormányzat az 
előírt tájékoztatás megadása után kikérte a környezet védelméért felelős hatóságok és 
szakhatóságok szakvéleményét a környezeti vizsgálat lefolytatását és a környezetvédelmi 
értékelés tematikáját illetően. 
 
Ezeket foglalja össze az alábbi, 1.sz. táblázatba foglalt lista. 
 
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 

TEMATIKÁJÁNAK K IALAKÍTÁSÁBA 

BEVONT SZERVEK  

Válaszolt Tematikai 
javaslatot 

adott 

Nem válaszolt 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség (KD KTVF) 

+ +  

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi 
Szakaszmérnöksége 

+ +  

Pécsi Bányakapitányság + +  
Dél-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Állami 
Főépítész Iroda 

+ +  

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

+ +  

Magyar Közút Tolna Megyei 
Területi Igazgatósága 

+ +  

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-
dunántúli Regionális Igazgatóság 

+ +  

Tolna Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 
Földművelésügyi Igazgatóság 

+ +  
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Tolna Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság 

+ +  

Tolna Megyei Földhivatal + +  
ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, 
Paksi Kistérségi Intézete 

+ +  

Országos Atomenergia Hivatal + +  
Baranya Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti 
Igazgatóság 

+ +  

Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság 

+ +  

Harc község önkormányzata +   
Kölesd község Polgármestere +   
Honvédelmi Minisztérium 
Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 

+ +  

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Pécsi Iroda 

+ +  

Nemzeti Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

+ +  

Szekszárd megyei jogú Város 
Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága 

+ +  

1.sz. táblázat: a környezetvédelemért felelős szervek előzetes szakmai véleményének 
összefoglalása 

A táblázatban szereplő jelek értelmezése: + = igen; - = nem; 
 
Előzetesen alapelvként rögzítendő a Kormányrendelet alapján, hogy az Önkormányzat a 
településrendezési tervhez tartozó környezeti értékelés tartalmának és részletezettségének 
(tematikájának) megállapításánál hozandó döntésénél csak azokat (a határidőben beérkezett) 
szakvéleményeket tudta figyelembe venni, amelyek a tervezett területhasználások várható 
környezeti hatásaival (illetve a területhasználatokhoz kapcsolódó építési feltételek várható 
környezeti hatásaival) kapcsolatos szakmai véleményt tartalmaztak. 
Nem tudtuk figyelembe venni az egyes területeken folytatandó (gazdasági) tevékenységek, illetve 
az ott alkalmazandó esetleges technológiák környezetre gyakorolt meglévő, vagy feltételezett 
jelentős hatásaival kapcsolatos észrevételeket, mivel ez nem tartozik a településrendezési terv, 
illetve azon keresztül az építésszabályozás feladat- és hatáskörébe. Erről, külön eljárás 
keretében a környezeti hatásvizsgálatról és a környezetvédelmi engedélyezésről szóló 
jogszabályok rendelkeznek4. 
A listában értelemszerűen a hatóságok a 2008. évi megkeresésekor aktuális megnevezése 
szerepel, időközben ezek részben változtak. 
 
Az összesítő táblázatban látható, hogy a környezetvédelemért felelős szervek, ill. a tervvel 
érintettek közül 20 válaszolt, és a válaszadók közül 18 tett a tematika kialakításával kapcsolatos 
külön kikötést. A KÉ tematikája tehát a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet általános előírásai, 
valamint a település és a terv helyi sajátosságai alapján határozható meg.  
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A környezeti értékelés kapcsolódása a tervezési folyamathoz 
 
A környezeti vizsgálat a településrendezési terv készítésével párhuzamosan, a tervezési folyamat 
részeként, azzal szoros együttműködésben készült. A településrendezési terv készítése során nem 
kerülnek kialakításra önállóan dokumentált alternatívák, hanem konzultatív tervezési folyamat 
részeként, a változtatási elképzelések állandó mérlegelése után alakul ki az önkormányzati 
szándékokat is tükröző tervállapot. Ezért a településrendezési tervezési folyamathoz leginkább 
alkalmazkodó, kétfázisú környezeti vizsgálat készítését irányozta elő az Önkormányzat. Ennek 
időben és dokumentáltságban elkülönülő részei: 

• Prompt (azonnali) környezeti értékelés 
A településrendezési tervezési folyamat konzultatív fázisához kapcsolódó értékelések 
(konzultációk), helyszíni szemlék. 
Az Önkormányzatnak a prompt értékelésekkel szembeni elvárásai: az önkormányzat és a 
településrendezési terv készítőjének részére azonnali tájékoztatás és figyelem felhívás, ha az 
adott (tervezett) terület felhasználási, változtatási szándékok természeti értéket károsítanak, vagy 
az érintett lakosság számára várhatóan jelentős környezeti többletterhelést okoznak, valamint az 
önkormányzatra ezek milyen többletterheket és feladatokat rónak.  
Feladat: javaslatok azonnali megfogalmazása. Ilyen jellegű feladatok az értékelés során csak 
elenyésző mértékben merültek fel, közvetlen vagy közvetett szóbeli konzultáció útján 
rendeződtek. Az Önkormányzat a környezetvédelmi értékelés készítésének keretében szélesebb 
körű konzultáció (tárgyalás, fórum, stb.) lefolytatását nem látta szükségesnek, mert ilyen, 
azonnali megoldást igénylő környezeti problémák (pl.: haváriák) nem merültek fel. Az azonnali 
értékelések, a településrendezési terv munkaközi, tervezési folyamatbeli változataihoz 
hasonlóan, nem kerülnek dokumentálásra. 
 

• Átfogó környezeti értékelés 
A településrendezési tervezési folyamat közigazgatási egyeztetési fázisához kapcsolódó 
értékelés. Az átfogó környezeti értékelés a kormányrendelet tartalmi követelményeinek, a 
környezet védelméért felelős szervek észrevételeinek, a hatályos helyi rendeleteknek, 
szabályozásnak, valamint a tervi sajátosságoknak a figyelembe vételével kerül kialakításra. 
Az átfogó környezeti értékelés a településrendezési terv közigazgatási egyeztetési anyagával 
együtt került dokumentálásra és az egyeztetési eljárás során, véleményezésre. 
 
A környezeti értékelés során alkalmazott tematika rövid ismertetése 
 
A tematika kialakításánál alapelvként rögzíti a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet is, hogy az 
értékelés csak a településrendezési terv várható környezeti hatásait értékeli. Nem vállal és nem 
vállalhat fel olyan feladatokat, melyeket más tervezési feladatok során kell megoldani (pl.: egyes 
létesítmények környezeti hatásvizsgálata, települési környezetvédelmi program tárgykörébe 
tartozó elemek, környezeti állapot mérések, vízgazdálkodási terv, rekultivációs terv, stb. tervek 
és programok kiváltása). 
Az értékelés feladata a településrendezési terv várható környezeti hatásainak vizsgálata, ezért az 
értékelés tárgya alapvetően a következőkre terjed ki: 

• településszerkezeti (és térségi) összefüggések; 
• a tervben megfogalmazott terület-felhasználási módok és területhasználatok várható 

környezeti hatásai; 
• a területhasználatokhoz kapcsolódó építési feltételek várható környezeti hatásai. 
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A környezetvédelmi értékelés térbeli és időbeli hatálya 
 
A környezeti értékelésnél fontos kérdéskör, hogy a területhasználat milyen mélységére, és időbeliségére 
terjed ki: 

• A területhasználatok és az ezekhez kapcsolódó építési feltételek várható környezeti 
hatásainak értékelése a településtervezésben használt területi bontáshoz igazodik, vagyis 
terület-felhasználási egység, illetve övezeti szintű. Térbeli hatályának „mértékegysége” 
tehát az OTÉK-ban meghatározott „övezet” illetve „terület”, mint területfel-használási 
egység. 

• A környezetvédelmi értékelés térbeli hatályát másoldalról megközelítve: illetékességi 
területe megegyezik a vizsgált terv tervezési területével, a település igazgatási határain 
belüli területtel. Kivételesen ezen akkor lép túl, a kitekintés szintjén, amennyiben ezt a 
hatások kiterjedése indokolja. 

• A meglévő és megmaradó területhasználatokat a településrendezési terv olyan 
adottságnak tekinti, amelyek a spontán településfejlődésből, ill. a korábban készült tervek 
megvalósulásából származnak, és módosításukra a jelen terv keretei között nem merült 
fel igény. A környezeti értékelés csak a vizsgálat tárgyát képező településrendezési 
tervben tervezett új, vagy módosított terület-felhasználások és övezetek várható 
környezeti hatásait értékeli. A környezetvédelmi értékelés időbeli hatálya tehát 
ugyancsak a vizsgált tervével megegyezően a közeljövő, a településfejlesztési és –
rendezési szinten közép- és hosszú-távú terminusként jellemezhető időszak. 

 
Az előzőekből következik, hogy a településrendezési terv környezeti értékelése során alapvetően 
a tervezett, illetve módosításra kerülő terület-felhasználási, övezeti, valamint építésszabályozási 
változtatások várható környezeti hatásai kerülnek vizsgálatra. 
A terv, azon belül is a tervezett elemek megvalósítása esetén a környezeti hatást kiváltó 
tényezők, a várható környezeti hatások, valamint ezek környezeti következményeinek 
előrejelzése. A környezeti értékelés készítéséhez a tervezett területek környezetállapotáról nem 
álltak rendelkezésre egzakt adatok. Jellemzően nem az egyes területekre megfogalmazott építési 
keretfeltételeknek, hanem az ott folytatandó tevékenységeknek és az alkalmazásra kerülő 
technológiáknak vannak környezeti hatásai. 
Jelenleg nincs olyan elfogadott metódus, amely a különböző területhasználatok és építési 
feltételek várható környezeti hatásait, különösen a tervezett területek esetében adatszerűen előre 
jelezhetné – a feltételezések és a becslések szintjén túl. 
Ezért a környezeti értékelés a különböző terület-felhasználások várható környezeti hatásainak és 
következményeinek leíró jellemzésénél a feltételezett változási irányokat (tendenciákat) veszi 
alapul. 
Az értékelés a következő fontosabb témakörök szerinti bontásban készül: 
A tervezett változtatások rövid összevetése a fontosabb tervek környezet- és természetvédelmi 
céljaival: 

• területrendezési tervek (országos és megyei) 
• környezetvédelmi programok (megyei) 
• ökológiai hálózati területek érintettsége 

A tervezett változtatások megvalósulása esetén a környezeti hatások, illetve környezetterhelés 
változások várható alakulása: 

• a talaj, felszíni és felszín alatti vizek, 
• zaj- és rezgésállapot. 
• légszennyezés és légszennyezettség,  
• hulladékkezelés. 
• települési környezet, 
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• a táji - természeti értékvédelem 
védendő elemek és hatótényezők esetében. 
 
A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása elsősorban a vizsgálat tárgyát 
képező terv, vagyis a településrendezési terv, s annak részei a településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv, valamint az alátámasztó szakági munkarészek, a tervi 
műleírás. Ezeken kívül adatforrásként szolgáltak még a megyei területrendezési terv és 
környezetvédelmi program, statisztikai adatok, valamint az önkormányzat által a tervezők 
rendelkezésére bocsátott információk és adatok. 
Külön a környezeti értékelés készítéséhez átfogó, valamint az egyes környezeti elemekre 
kiterjedő állapotfelmérést kellett készíteni, mivel a település környezetvédelmi programmal nem 
rendelkezett.  
A előzményfeltáró szakaszban az Önkormányzat a környezeti értékelés kidolgozóinak 
rendelkezésére bocsátotta viszont azokat, a már elkészült környezeti vonatkozású program- és 
terv- anyagokat, amelyek a fenti szempontok szerint relevánsnak minősíthetők, így: 

• Medina településfejlesztési koncepció és stratégiai program 2007. (összeállította: 
Varga Lajos.),  

• Környezetvédelmi rendelet: a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 3/2005. (IV.27.) Medina Község Önkormányzati 
rendelete; 

Egyéb – környezetvédelemhez és területhasználathoz nem kapcsolható – helyi igazgatási 
rendeletek. 
Vizsgálatunk első eredményeként megállapítható, hogy az elkészült településrendezési terv 
összhangban áll a fenti környezetvédelmi előzményekkel: ezek eredményeit részben (a terv 
műfajának megfelelő szinten) beépíti, egyéb vonatkozásban pedig nem mond ellent az ott 
megfogalmazottaknak.  
 
Az értékelés során alkalmazott módszer korlátainak többsége a környezeti értékelés tárgyául 
szolgáló tervből, a településrendezési tervből fakad. 
A településrendezési terv elsősorban a területeket sorolja be valamilyen meglévő, vagy 
tervezett terület-felhasználási egységbe, illetve övezetbe. 
Általánosságban önmagában egyetlen terület-felhasználási módról sem állítható, hogy 
környezetterhelő és az sem, hogy milyen mértékben. A környezetterhelés a területhasználat 
jellegéből, a tevékenységből, az ott alkalmazott technológiából fakad, amire viszont a 
településrendezési tervnek alig van hatása.  
Bármely övezet (legyen az akár gazdasági, különleges, vegyes, lakó, vagy mezőgazdasági, stb.) 
az ott alkalmazott technológiai megoldásoktól függően lehet környezetterhelő, vagy akár 
környezetbarát is. Egy-egy övezetben, az övezetre vonatkozó építési előírások teljesítése esetén, 
akár többféle (gazdálkodói) tevékenység is megjelenhet, melyek folyamatosan is változhatnak, s 
környezetre gyakorolt hatásuk tekintetében időben és térben is változatos képet mutathatnak. 
Bizonytalansági tényező az is, hogy a rendezési terv csak lehetőségeket biztosít arra, hogy a 
különböző területeken, a tervezett új terület-felhasználások, illetve övezetek megvalósuljanak. A 
tényleges megvalósulás már többnyire a piaci résztvevőkön, a lakosságon, vagy a gazdasági élet 
szereplőin múlik. 
 
Az előrejelzések érvényességi határai időben változatos képet mutatnak, és ezzel tovább 
növelik a prognózis bizonytalanságát. Az előrejelzések időbeliségének rövid távú korlátot szab 
egyrészt a terv esetleges későbbi módosítása, amely a tervezett (és meg nem valósult) beépítésre 
szánt területi változtatások esetében akár visszalépést, vagy módosítást is jelenthet. A tervezett 
és megvalósuló, nagyobb volumenű építési tevékenységgel járó változások az előrejelzések 
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érvényességi határait hosszú távra tolják ki, mivel általában a beruházások több évtizedre, vagy 
még hosszabb időtávra szólnak. Ezen kívül rövid-, vagy akár hosszú- távú változásokat 
idézhetnek elő a környezetvédelemmel összefüggő jogszabályváltozások, gazdasági feltétel 
változások (pl. pályázati alapok, támogatási lehetőségek) is, és ezeknek a napi gyakorlatban 
történő alkalmazásai is.  
A fentiek tudatában, a módszertani korlátok ismeretében megállapítható, hogy a vizsgálat és az 
értékelés a konkrét hatások megállapítását és elemzését nem tűzheti ki célul, de a tendenciák 
előrejelzésére és jellemzésére alkalmas, - teljes összhangban a településrendezési tervezés 
jellegével és korlátaival is. 
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1. VÉDENDŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 

1.1. A ZÖLDFELÜLETEK ÁLLAPOTA, RENDSZERE 
 

A zöldfelületek a településeknek rendkívül értékes, biológiai szempontból aktív, jellegüktől és 
összetételüktől függően termelő elemei, amelyek aktívan részt vesznek a környezet 
kialakításában. A zöldfelületek növénytakarója más lehetőségekkel össze nem vethető mértékben 
nyújt védelmet a települési környezetben előálló szennyezések ellen.  

A település növényzettel fedett területei, a közparkok, a köz- és magánkertek, az út- és 
térfásítások, a zártkertek, az erdők és a mezőgazdaságilag művelt területek együttesen alkotják a 
település zöldfelületét. A zöldfelületek a növényzet tömegétől, állomány-szerkezetétől függően 
befolyásolják, módosítják a környező térség klímaviszonyait, vízháztartás adottságait, a levegő 
összetételét, minőségét, s együttesen kondicionáló hatásúak. Kísérletek bizonyítják, hogy a jól 
kialakított növényfal a betonfalnál is hatékonyabban véd az egészséget károsító zajtól. A 
települések levegőminőségének kedvezőtlen alakulásában szembetűnő kapcsolat van a 
folyamatosan fogyó növényzet és a gyarapodó gépjármű állomány között. Egy idős fa évente 
közel 200 kg oxigént termel, miközben egy személyautó évente több mint 5000 kg oxigént 
használ fel. Vagyis 25 idős fa tudná pótolni egyetlen személyautó évi oxigén felhasználását. 
Szerencsére a községekben – így Medinán is – még bőven több a fa, mint a gépjármű, ami 
hozzájárul a falvak egészségesebb környezetéhez. A növények tájképi szerepe is fontos, és a 
zöldterületek rekreációs hatása is páratlan érték. 

 

Mindezeken túl – a község fejlesztési koncepciójában is markáns elemként és kitűzött célként 
megjelenő – színvonalas és vonzó idegenforgalomnak és falusi turizmusnak szintén alapvető 
feltétele a belterületi környezet kialakítása és gondozása.. Ezért a településkép formálásában 
meghatározó közterültek rendezettségét ill. „díszítettségét” biztosítani kell.  

Medina környezeti adottságaiból kifolyólag igazi „szegély” település, több kistáj találkozásának 
metszéspontjában fekszik. Ugyanakkor nem markáns választó terület, hanem szervesen 
illeszkedik a körülölelő tájba, tájképi elemekbe. Keletről – tiszteletben tartva a vízfolyás 
területigényét – lankásan simul a Sióhoz, míg nyugati és északi irányban a belterületi 
zöldfelületek egységet képeznek a környező szurdikokkal, völgyekkel-dombokkal, és az azokat 
szegélyező kiserdőkkel, zöldfelületekkel. Az idelátogató első benyomása a faluról, hogy 
természetes környezetével egységben él.  

Ebből a szempontból Medinaszőlőhegy külön értékelendő, hiszen itt valóban nem alakult ki 
egységes, kvázi település szerkezet. Látszik, hogy a lakótelkeket és a házakat „amit a természet 
megenged” elv alapján alakították ki. Itt a tájat teljes mértékben a környezet természetes elemei 
formálják. 

Ezek az adottságok jelennek meg szinte háborítatlanul a faluképben is, ami egyrészt előny, 
ugyanakkor a belterületi kép kialakításában időnként egysíkú, néhol sivár is. Más szempontból 
viszont egyszerűségében harmonikus. A közterületeken fontos lenne utcavirágosítás programot 
elindítani és megszervezni. Ehhez adott esetben az önkormányzatnak lenne célszerű palántákat 
és cserjéket „központilag” rendelkezésre bocsátani, a tényleges végrehajtásba és a folyamatos 
ápolásba (öntözésbe) azonban a lakosság bevonható.  
2008-ban még úgy ítéltük meg, hogy a központi közterületeken, ill. a nagyobb park jellegű 
zöldfelületeken szükséges lenne utcabútorozást végrehajtani, valamint Medina és 
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Medinaszőlőhegy egyes kijelölt központi helyein – melyek turisztikai szempontból frekventáltak 
lehetnek – pihenőhelyeket kialakítani. Az azóta eltelt időben nagy előrelépés történt ezen a 
területen. A közterületek rekultivációjával egyidejűleg több helyen is zöldfelületeket alakítottak 
ki,(pl. Hősök tere, Temető melletti területek, Sió part) és ezzel egyidejűleg fásítás, és 
utcabútorozás is történt, és folyamatosan zajlik. 

Medinán – mint a környező falvakban általában - a belterületi zöldfelületek nagy részét a 
lakóingatlanokhoz tartozó magánkertek teszik ki. Ezek közül a rendezett és igényesen 
karbantartott magánkerteknek elsősorban a környezetkondicionáló és pszichikai hatása 
érvényesül a településen. Vannak azonban nem rendszeresen gondozott, elhanyagolt 
magánkertek is. A felhagyott ingatlanok kertjei rendezetlenek, gyomosak, elvadult képet 
mutatnak. A településkép (gazdasági) fontosságának tudatosításával elérhető az udvarok 
rendezettségének, virágosításának fokozása is. Az épületek utcáról látható homlokzatainak jó 
karban tartása ugyancsak lakossági feladat, de fontosságának önkormányzati hangsúlyozása 
valamint a sajátos karakterelemek értékének tudatosítása szükséges - és eredményes - lehet. 

A közterületek zöldfelületei rendezettek, folyamatosan karbantartottak, ami leginkább azt jelenti, 
hogy folyamatosan kaszálják, és gyommentesítést végeznek. A központi részen lévő 
közterületek, parkok, és a Hőskert az elkészült növénytelepítési kertészeti terv alapján történő 
virágosítása, fejlesztése 2008 óta javította, otthonosabbá tette a faluképet. 

 

 

 

 

 

A Hőskert a tavaszi buja zöld növényzettel övezett 
emlékművel. 

 

 

 

 

 

 

 

A Hőskert ékessége (az emlékművön kívül) a község házaival párhuzamosan futó 
vadgesztenyefa sorral szegélyezett sétány. 5-6 évvel ezelőtt vadgesztenyefák szinte mindegyike 
beteg volt, szakszerű kezelésre, gyógyításra szorult. 

A vadgesztenyelevél-aknázómoly hazánk új faunaelemeként 1993-ban jelent meg. Az 1994. és 1995. években több 
nevezetes vadgesztenyével övezett belterületi parkban tömeges kártételével hívta fel magára a figyelmet. Azóta 
országosan elterjedt kártevővé vált. A vadgesztenye aknázómoly a lomb kártevője, lárvája azok színén, a bőrszövet 
alatt jellegzetes aknákat készít. A vadgesztenye aknázómoly elleni védekezés érdekében a következőket lehet tenni: A 
lehullott vadgesztenye avart folyamatosan össze kell gyűjteni, és- bármennyire ellentmond a levegőtisztaság védelmi 
előírásokkal - azonnal el kell égetni. Az első, meghatározó jelentőségű permetezésre – amennyiben belterületen ez 
megoldható - májusban kerüljön sor. A védekezést még július elején meg kell ismételni. A hatékony növényvédelem 
és a fák megmentése érdekében mindenképpen növényvédelmi szakember segítségét kell igénybe venni. 
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A vadgesztenye aknázómoly terjedése éveken át tartott, károsítása aggasztó mértékű volt. A fák 
levele a vegetáció második felére jórészt megsemmisült. A több éven át tartó korai lombvesztés 
miatt a fák legyengülhetnek, ami megnyilvánul a termetes fák koronáinak redukálódásában.  

Mivel szemmel láthatóan mindegyik fa fertőzött olt, megmentésük érdekében a beavatkozás nem 
tűrt halasztást. A vadgesztenye fák kezelése 3 éve zajlik, folyamatos. A kezelés hatására 
állapotukban javulás észlelhető. 

 

 

 

 

A Hőskert melletti, a kultúrházhoz vezető 
sétány és a sárguló levelű vadgesztenyefák 

 

 

 

 

Közpark építése javasolt a szerb 
templom mellett 114/2 hrsz. számú területen és a Szerb klub mellett lévő 437/2 hrsz. számú 
területet parkosítására is szükség van. A 22, 23 hrsz. számú ingatlanokon a 26. hrsz – on 
található temetőhöz park és parkoló kiépítése szükséges. 

A Kölesdi utca, Bajcsy Zs. Utca, Petőfi utcai háromszögben szintén a közpark fejlesztésére – 
elsősorban fásítására, virágosításra - van szükség. Továbbá az elavult köztéri játékok cseréjével 
egy EU-konform, a 2009-től előírás szerinti játszótér megépítése, ill. az anyagi és pályázati 
lehetőségektől függően ütemezett kialakítása megvalósítandó célként tűzhető ki. 

 

 

 

Elavult, és főként elhasználódott köztéri 
játékok a villanyvezetékek hálója alatt. 

 

 

 

 

 

 

A térről hiányzik néhány árnyat adó 
fa. A teret behálózó villanyvezetékek nemcsak esztétikailag kifogásolhatóak, gyermekjátszótéren 
balesetveszélyesek is lehetnek. Áthelyezésük megfontolandó, vagy más, komfortosabb helyen 
kell a játszóteret kialakítani. 
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Ehhez jó lehetőséget adhat a fejlesztési koncepcióban a Sió balpartjára, a 013 hrsz. számú 
területre tervezett sportkomplexum, amely kiépítése során sportpályák, csónaktárolók is helyet 
kapnak. Ez jól illeszthető a közelmúltban felújított "Malom" épületéhez, ami lehetőséget adott 
arra, hogy település a vízi-túrázók egyik állomáshelye legyen a Sió csatornán. Az épület 
összközművesített, vízvételezési- zuhanyzási lehetőséget biztosít, valamint a csónakok hosszabb 
idejű, biztonságos tárolására is alkalmas. 

A község területén átfolyó Sió-csatorna mindenképpen külön figyelmet és bánásmódot kíván, 
egyéb szempontokon túl helyi természetvédelmi megfontolásokból is. A vízfolyást övező nagy 
zöldfelület elegendő tartalékot biztosít esetleges vízkiöntéskor a víz elterülésére. A Sió bal partja 
és a Sárvíz közötti gyep eredeti természeti állapotában megőrizendő és különösen védendő. A 
Sió jobb partját alkotó zöldsáv egybe olvad a község zöldterületeivel, és egységet alkot.  

A Sió hullámtere és a meder környezete a központi részen karbantartott, rendszeren kaszálják. A 
meder szinte a teljes hosszelvényen növényzettel benőtt. Amúgy az egész vízfolyás mentén a 
meder és környékének növényzettel való borítottsága erőteljes, néhol a csatornát szinte 
áthatolhatatlan bozót, ill. sűrű aljnövényzet veszi körül.  

 

 

 

 

Vizitúrázók álomáshelye - a 
felújított Malom épülete a sió 
hídnál 

 

 

 

A Medinába vezető úton 
lévő Sió-híd, és a hídról a Sió felvízi, ill. alvízi része. A 
hullámtér gondosan kaszált, a meder rézsűje zöld 
növényzettel sűrűn borított 

 

 

A központi részt Észak felé elhagyva a házak, ill. az udvarok a dombokat szegélyező löszfalnak 
támaszkodnak, míg az utca másik oldalán nagy zártkertek lejtenek a Sió csatornához. A 
gondosan művelt kertek végében lévő kis ligeterdők és természetes zöldsávok védelmet 
nyújtanak mind a kertek részére a Sió felöl, mind a Sió részére az esetleges szennyezések ellen. 
A zártkertek kialakítása és művelése ökológiai szempontból is kedvező, mivel így intenzív 
földművelés – és tápanyag utánpótlás –nincs a felszínvíz közelében. 

 

 

 



MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULM ÁNY 

 

          23/84     EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2008. JÚNIUS  

 

 

 

 

 

 

 

A Siót övező ligeterdőig lefutó zárkertek 

 

 

 

Az intézményi zöldfelületek közül kiemelendők a temetők és környezetük – mint az egyik 
legnagyobb, kertépítészetileg is fontos zöldfelületek, valamint az önkormányzati tulajdonú óvoda 
és iskola udvara. 

A 23. hrsz – on található temetőhöz a 22/1 hrsz-ú területen parkolásra alkalmas területet 
alakítottak ki. A szerb (393. hrsz.) és katolikus temető (376, 375. hrsz.) megközelítése, és többek 
között kegyeleti okokból is a kulturált környezet kialakítása érdekében fontos a temetők melletti 
út (366.hrsz) szilárd burkolattal való ellátása. Ez egyben lehetővé teszi a Kossuth Lajos utcával 
való összekötésüket is.   

Az óvoda kertje a játszótérnek köszönhetően közösségi funkciót tölt be, azonban kondicionáló és 
díszítő hatása elhanyagolható, mivel növényzete főként gyepből áll, csupán a kerítés mentén áll 
és a homokozót árnyékolja néhány fa. Növénytelepítéssel hangulatosabbá tehető, de nagy 
területe miatt több funkcióra is alkalmassá tehető. Előrelépésként értékelhető, hogy időközben az 
óvodában komposztálót alakítottak ki, és a játékok cseréje is megtörtént.  

 

 

Az óvoda zöld udvara… 

 

 

 

…új és régi játékokkal… 

 

 

 

 

 

 …fejleszthető felületekkel 
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Az iskolaudvar – bár ebédlő és konyha kialakításával épületbővítés történik az ingatlanon – nem 
gondozott, elég kopár. Remélhető, hogy az építkezés befejezése után kert kialakításával, köztéri 
bútorok kihelyezésével sokat emel majd a településképen, amellett, hogy funkcionális 
értelemben is jobban kihasználhatóvá válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beépítés után kissé szűkös, zöldellő  

de mégis kopár iskolaudvar 

 

Medinaszőlőhegyen kitűnő területek vannak zöldfelület-fejlesztési célokra. Ez, mint az 
idegenforgalom egyik lehetséges célpontja, igen fontos terület. Tágas zöldfelület fogja össze a 
szétszórt utcajellegű területeket, és az ott lévő lakóingatlanokat, valamint a szőlőhegyi volt 
iskola és kápolna panzióvá alakított épületét. Ehhez az épületek közötti – kertészetileg 
gazdagítandó - zöldfelülethez kapcsolódik a szőlőhegyi részen átfolyó patak, és az azt kísérő 
ligetes (jelenleg bozótos) terület, amely természetközeli hangulatával kellemes élményt nyújt. 

 

 

Medinaszőlőhegyi 
hangulat 

 

 

 

 

 

 

Háttérben a volt iskola és  

kápolna felújított épülete 

 

 

 

A zöldfelületek közötti kapcsolatot több helyen – főként a község központi részén, valamint a 
településre be- és kivezető utak mentén - utcai fásítások kísérik. A meglévő fasorok, igényes 
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zöldsávok nagy szerepet játszanak a falukép alakításában, hangulatosabbá teszik az utcákat. A 
megfelelő utcai növényzetnek továbbá jelentős pozitív hatása van a légszennyezés 
csökkentésében, a por megkötésében. Ezért minden olyan utcában, ahol ilyen fasor nincs, 
valamint a szabályozási szélesség ill. az árkok elhelyezkedése azt lehetővé teszi, az utcafásítást 
meg kellene valósítani. 

 

1.2. A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSI JAVASLATAI 
 

A zöldfelületi rendszer megfelelő kialakítása településökológiai és településképi szempontból is 
igen fontos, mely utóbbi jelentős tényező a turizmus tekintetében. Ehhez szükséges a zöldfelületi 
rendszer továbbfejlesztése; a hiányzó zöldfelületi elemek kialakítása, a meglévők használati 
értékének javítása. 

� A Hőskertet övező két vadgesztenye fasor védelme változatlanul fontos feladat. A 
növénytelepítési kertészeti terv alapján kialakított zöldfelületek gondozásáról – esetleges 
továbbfejlesztéséről folyamatosan gondoskodni kell.  

� Közparkot kell építeni a szerb templom mellett 114/2 hrsz. számú területen és a Szerb klub 
mellett lévő 437/2 hrsz. számú területen. 

� A Kölesdi utca, Bajcsy Zs. Utca, Petőfi utcai háromszögben a közpark fejlesztését, 
valamint az elavult köztéri játékok cseréjét el kell végezni. Megfontolandó a köztéri 
játszótér felszámolása, il. Más területen történő kialakítása, amennyiben a területet 
behálózó villanyvezetékek áthelyeztetése nem oldható meg. 

� a Sió bal partján, a 013 hrsz. számú területen sportkomplexum ütemezett megvalósítását 
kell célul kitűzni.  

� A 26. hrsz – on található temetőhöz park és parkoló kiépítése szükséges. 

� A szerb (393. hrsz.) és katolikus temető (376, 375. hrsz.) megközelítése, és a Kossuth 
utcával való összeköttetés megteremtése érdekében a temetők melletti utat (366.hrsz) 
szilárd burkolattal kell ellátni. 

� Az óvoda és az iskolaudvar fásítással, cserje-telepítéssel, kertépítészeti terv alapján történő 
rendezéssel hangulatossá, otthonosabbá tehető. 

� A hiányos részeken az utcai fasorok, zöldsávok növényesítése fontos feladat, amelynek 
nagy szerepe van a településkép emelésében, valamint a por megkötésében, a mikroklíma 
kondicionálásában. A meglévő utcai zöldsávok, gyepes felületek jól kihasználhatóak 
lennének e célra. 

� Távlati célként megvalósításra javasolható Medina és Medinaszőlőhegy között egy 
turisztikai célú sétaút vagy tanösvény kialakítása. Ez egyben természetes zöldfolyosót és 
összeköttetést jelentene a két településrész között. 
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1.3. TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

 

1.3.1. TÁJFEJLŐDÉSI FOLYAMATOK, TÁJTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
ÉRTÉKELÉSE 

A tervezés során a tájtörténeti összefüggések tanulmányozása támpontot nyújt a megfelelő 
területhasználatok kiválasztásához annak érdekében, hogy a táj jövőbeni képe idomuljon az 
eddigi több évszázados tájfejlődési folyamatokhoz, és a táj további alakítása harmonikus 
egységet alkosson a meglévő természeti adottságokkal. 

A környezeti és természeti szempontból fontos tájjellemzőket a földtörténeti folyamatok 
alakították ki, a Dél-Dunántúlon az elmúlt 2-3 millió év történései a meghatározóak. 

Ekkor történtek a domborzatot alapvetően meghatározó kiemelkedések és süllyedések: a 
Balaton-medence, valamint a Felső-Kapos–Kalocsai-árok létrejötte, és nagyrészt ennek 
következtében a Kapos és a Zala folyásának kialakulása. 

A Dél-Dunántúli arculatát döntően meghatározó történés, a Gleichenberg-Keszthely vízválasztó 
hátság kiemelkedése a térség észak-nyugati peremén zajlott le. Ez a hátság, valamint a 
Dunántúli-középhegység keleti irányba terelte a Dunát. Ezzel a Dunához csatlakozó folyók is 
elkerülték a Dunántúli-dombságot. 

Két másik nagyobb tektonikus mozgás gyakorolt még erős hatást a mai geográfiai kép 
kialakulására: a Felső-Kapos–Kalocsai süllyedék kialakulása, valamint a Balaton létrejöttét, 
kialakulását eredményező süllyedéssorozat. 

Az alsó-pleisztocén végétől (mintegy 1,5 millió év előtt) egyre erősebb süllyedés hozta létre a 
Felső-Kapos–Kalocsai-árkot (ennek vonalát ma is követi a Kapos Simontornya térségéig, majd a 
süllyedék keletre fordul, és Kalocsától északra ér véget). 

A Felső-Kapos–Kalocsai süllyedék létrejöttével egy időben a Zselic, Mecsek és a Szekszárdi-
dombság megemelkedett, s egy új vízválasztót képeztek. 

Mind a két folyamat akadályt jelentett a Dunántúli-középhegységből érkező vízfolyások 
számára, hogy eljussanak a Dráva-menti süllyedékbe. Így a következő időszakban, a közép-
pleisztocénben a Felső-Kapos–Kalocsai-árok szolgált a Dunántúl nagy részének 
erózióbázisaként (Belső-Somogytól, Külső-Somogyon és a Völgységen át egészen a Dél-
Mezőföldig). 

A másik nagy földtörténeti esemény, a Balaton kialakulását eredményező süllyedéssorozat a 
közép-pleisztocén végén indult meg (mintegy 1 millió éve). 

Az alapkőzet más, kisebb szerkezeti mozgásai is hozzájárultak a domborzat formálásához. 

A Mezőföld területe egy pleisztocén kori geológiai vetődés következményeképp alakult ki, 
amelynek során nagy kiterjedésű, környezeténél mélyebb és dél felé lejtő medence jött létre 
(nagyjából a mai Székesfehérvár vonalától Szekszárdig). A medence északi része egészen a 19. 
századi lecsapolások és vízrendezés megindulásáig mocsaras, vízjárta világ volt, a Mezőföld déli 
részét azonban eredetileg is szárazabb löszös vidék jellemezte, mert a mélyülő alapkőzetre egyre 
vastagabb – és igen jó vízvezetésű – löszréteg rakódott. A területen előbb az Ős-Sárvíz 
kanyargott és rakta le hordalékát (folyamatosan változó medrének egyes részei máig 
felismerhetők), később, a jégkorszak idején vastag löszréteg rakódott a mélyebb déli területekre. 
Így alakultak ki a Dél-Mezőföld gyakran harminc-ötven méter vastag, mészben gazdag homok- 
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és lösztalajai. A terület - az első benyomás ellenére - igen változatos vidék. Elsősorban a lösz 
jellegzetes formavilága – eróziós folyamatok által kialakult felszíni formák, suvadások –, 
másrészt a homokos területeket jellemző jelenségek – például jellegzetes, egy irányban álló 
húsz–ötven méter magas homokdombok – jellemzik. A mélyebb részeken a mai napig 
megmaradtak vízjárta, nedves, tocsogós területek.  

A jó minőségű lösztalaj miatt a Mezőföld a Dunántúl egyik éléskamrájává vált. 

A Dunántúl déli része a Dunántúli-dombság, melynek egyik jellegzetes kistája a Kapos völgye és 
a Mezőföld között nagyjából észak-déli irányban elnyúló Tolnai-hegyhát. A földtörténeti 
legújabbkor, a pleisztocén határozza meg a táj arculatát, mivel az ezt megelőző korok nyomai 
(pl. az egykori Pannon-tenger üledékei) többnyire a mélyben vannak, helyenként akár 60 m 
vastag lösztakaró alatt. A lösz, amely lényegében a jégkorszakok idején délre nyomuló 
kontinentális jégtakaró előterében elterülő száraz, hideg sztyeppterületeken a szél által szállított, 
majd lerakott finom porból keletkezett, a meszes kötőanyaga miatt sajátos, a karsztosodásra 
emlékeztető lepusztulási formakincset mutat. Így jellemzőek a meredek falú szurdokok és a - 
részben emberi behatásra létrejövő (antropogén) - löszmélyutak. 

A felszín kialakulásában így a löszképződésnek és az eróziónak volt döntő szerepe. Az előbbi 
kisimította a hullámos agyagfelszín egyenetlenségeit, s végül az erózió alakította ki a mai 
formákat. Az ember által letarolt, majd mezőgazdasági művelésbe fogott területek 
talajpusztulását a csapadék mellett a közelebbről-távolabbról érkező patakok, folyók is 
elősegítették. 

A tájat sűrű vízhálózat, kis vízbőség jellemzi, ez alól csupán a napjainkban mesterséges 
mederben, egymással párhuzamosan folyó Sió és Sárvíz jelent kivételt. A Balatonból táplálkozó 
Sió, valamint a Bakony, Vértes, Mecsek, a Tolnai-dombság vizeit összegyűjtő Sárvíz eredeti, 
szabályozás előtti állapotában nem rendelkezett állandó, mély mederrel, ezért folyása mentén 
hatalmas mocsarak képződtek, melyeket az itt letelepült ember részben hasznosítani, részben 
szabályozni törekedett. A Sió és Sárvíz a XVIII. században még egészen másként folyt, mint 
napjainkban. A Sió nem volt kapcsolatban a Balatonnal, és Simontornyánál belefolyt a 
Bakonyból érkező Sárvízbe. Sárvíz innen kezdve egyedül folytatta útját. Szekszárd északi 
határában több ágra szakadt. A főág végigfolyt a Sárközön és Bátánál ömlött a Dunába, 

Az első jelentősebb vízrendezési munka a rómaiak nevéhez fűződik a Balaton vízszintjét 
szabályozó Sió-csatorna megépítésével. A csatorna kiépítésével a rómaiak célja a vízgyűjtő 
területén összegyűlt felszíni vizek levezetése volt. A Sió völgyének történetéről Galérius császár 
/203-311/ idejében már arról számoltak be, hogy a Pelso nevű tavat 293-ban a Dunába csapolták 
le. 

A szabályozással ellentétes irányba hatott, hogy a XI. században - az államalapítást követően - a 
magyarok épülő váraik védelmére mesterségesen fokozták a környező területek elárasztását. A 
mocsárvilág terjedéséhez a malomgátak létesítése és kis áteresztőképességű hidak építése is 
hozzájárult. A következő évszázadok történelmi viharai során nem az építőmunka állt előtérben, 
sőt a mocsárvilág sok esetben menedéket jelentett. 

A helyzet a XVIII. század közepére, a török hódoltságot követő újratelepülés nyomán változott. 
A Sió és a Sárvíz megszelídítésének gondolata már a XVIII. század végén, Mária Terézia 
uralkodása idején felvetődött, de amíg a Duna bogyiszlói kanyarulatát át nem vágták, nem 
kezdhették el a szabályozási munkálatokat.. Az újonnan betelepített népek földművelő és 
állattartó életmódjához, a föld eltartó képességének növeléséhez, és a kereskedelem 
megindulásához elengedhetetlenné vált a folyó vizek szabályozása, és a mocsaras területek 
csökkentése. A völgyeikben kalandozó folyók kiszámíthatatlan vízjárása, nagy esőzéseket 
követő áradásai veszélyeztették a hullámtéri gazdálkodást és gyakran megrongálták a folyókra 
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telepített malmokat is. A malmok rendszere önmagában is gondot okozott, hiszen a többkerekes 
malmok csak akkor működhettek, ha a vizet felduzzasztották, ezzel viszont a művelésre alkalmas 
hullámtéri rétek, kaszálók, erdők időszakosan megközelíthetetlenné, használhatatlanná váltak. 
1771-ben Böhm Ferenc uradalmi mérnök vezetésével kezdődtek el a szabályozási munkálatok, 
melyek azonban néhány évvel később félbe maradtak.  

A XIX. század elejének gabona konjuktúrája, valamint a termőföld hiánya azonban ismét 
napirendre tűzte a lecsapolási munkák újbóli beindítását, amelyet főként az Esterházy-uradalom 
szorgalmazott. 1810-ben létrejött az ország első társulásaként a Sárvíz szabályozására alakult 
Nádorcsatorna Társulat. Ekkor kapcsolódott be a munkálatokba Beszédes József is, aki 1819-től 
a társulat igazgató mérnöke is lett, és vezetésével 1819–1826 között született meg a Sárvíz 
végleges rendezése.. 1835-re elkészült a Sárvíz, valamint az utóbbival összefüggésben a Sió 
Simontornya és Ozora közötti szakaszának a szabályozása. A Sárvíz völgyének vízrendezésekor 
a kanyarulatokat kiegyenesítették, medreket (Nádor-csatorna, Malom-csatorna) ástak, a 
malomgátakat pedig lerombolták. Az időszakosan vízzel borított nádasok, savanyúfüves rétek, 
mocsarak nagy része szárazra került, és néhány éven belül üde kaszálókká, rétekké alakult. A 
magasabb részeken található réteket a szárazodás következtében szántókká minősítették, ahol 
kalászosokat, répát, burgonyát termeltek. 

A munkálatok azonban koránt sem fejeződtek még be. 1854-ben indult meg a Sárvíz Szekszárd 
környéki szabályozása, már Halász Gábor irányításával. A Siót meghosszabbították egészen 
Sióagárdig, ahol összefolyt a Sárvízzel. A két egyesült folyó pedig egy rövid mederrel a 
bogyiszlói átvágás holtágába, a Taplósi-Dunába vezették, ami ekkor még összeköttetésben volt a 
nagy Dunával. A Sárvíz 40 km-rel lett rövidebb, nem tekergett el már egészen Bátáig. 

A Sió szabályozását szintén Böhm Ferenc kezdte el, jelentős eredmény nélkül. 

1811: kezdték el újra ásni a tavat szabályozó csatornát, először a Simontornya és Harc közötti 
Sió-szakaszon. A szabályozásnak számos befolyásos arisztokrata család, így az Eszterházyak 
ozorai, az Apponyiak kölesdi malma is áldozatul esett, ami akadályozta és késleltette a 
szabályozási munkálatokat. 1825.-ben a Sárvíz-Kapos vizeinek lefolyása érdekében 
újraszabályozzák. 1848-ban a munkáknak erős támogatást és lökést ad, hogy Gróf Széchenyi 
István szükségességét látja annak, hogy a Balatoni hajózás megindulása után a Balatont a 
Dunával összekötő Sió csatornát rendezni és szállításra alkalmassá kell tenni. Ezek után a Sió 
már nemcsak a Balaton vízszintszabályozó csatornája, hanem a Balaton és Duna közötti vízi 
közlekedés összeköttetési lehetőségévé válik. A csatorna teljes hosszában csak 1855-re készült 
el. 1863-ban készült el az első, fából ácsolt, 8-10 m³/s átbocsátó képességű vízleeresztő 
zsilip.1891.-ben a zsilipet falazott kivitelben készítették el, és teljesítménye 50 m³/mp-et is 
elérte. 1908-ben el kezdték a csatorna bővítését, mely 1936-ban fejeződött be. 

A Sió azonban kis áteresztőképességénél fogva továbbra sem tudta betölteni a fő feladatát, a 
Balaton vízszintjének szabályozását, ezért 1913–1934 között mederbővítést hajtottak végre, s az 
1940-es években már hajózhatóvá tétele is napirendre került. 1941-ben mederbővítési munkák 
kezdődtek, de a II. Világháború során a munkák leálltak. 

1947. szeptember 22. nevezetes dátum a Sió életében: a mederbővítési munkák befejeződtek és 
ekkor bocsátották az első hajót vízre a Balatonból. A hajózsilip ekkor 1200 tonnás uszályok, 
hasonló mérető hajók átbocsátására volt alkalmas. Mérete 83,5 m hosszú 12 méter széles. A 
vízlépcső 2.5 m szintkülönbséget biztosított a Sió és a Balaton között. 

A tolna megyei vizek szabályozása Magyarországon a legkorábban megkezdett, gyors sikereket 
hozó vízrendezés volt. A XVIII. században jól megtervezett munkát következetesen hajtották 
végre a XIX. sz. első évtizediben, majd az egész vízrendszert átalakító mérnöki beavatkozások 
nyomán alakult ki a vízfolyások mai rendszere. A befektetett munka meghozta a várt eredményt: 
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ármentesítés után a majdani mocsarak helyén az ország egyik leggazdagabb termőterülete 
alakulhatott ki.  

Az 1850-es években befejeződött folyamszabályozási munkálatok, és ármentesítések után Tolna 
megyében közel 86,000 katasztrális hold vált termőfölddé. A vízrendezési munkák befejezése 
után, a mocsarak alól felszabadított területek termelésbe vonásával a Sárvíz és a Sió menti 
települések lélekszáma is nőtt. A szántóföldi termelés mellett a rétgazdálkodás is nagy szerepet 
játszott. A vizekhez közeli területeken elsősorban legeltetésre alkalmas rétek, kaszálók alakultak 
ki. Ennek következtében az állattenyésztés fejlődése is ugrásszerűen megindult.  

A XIX. sz. végére megváltozott a helyzet, a Sárvíz menti községek gazdálkodása 
differenciáltabbá vált. A korábbi vizenyős területek is kiszáradtak, alkalmassá váltak másféle 
művelésre is. A szántók területe növekedett, a réteké pedig általánosan csökkent. A 
szőlőtermelés továbbra is fontos szerepet játszott, amit a kertgazdálkodás, gyümölcstermelés 
egészített ki. A régi vízivilág emlékeként a kisebb- nagyobb nádasok is megmaradtak. A 
dohánytermesztés szerepe is megnövekedett, mivel a természeti feltételek számukra kedvezőek 
voltak. Ahogy a lakosság száma nőtt, úgy vált mind intenzívebbé a földművelés a most már 
teljes egészében árvízmentesített területeken. A szabályozás során nemcsak az árvízbiztonság 
nőtt meg, hanem az egyenletes vízjárás következtében öntözőtelepek létesítésére is lehetőség 
nyílt. 

A táj mai képének kialakulásában a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság játszott meghatározó 
szerepet. Az 1960-as évektől kezdődő erőszakolt szövetkezetesítés, a szovjet mintára kialakított 
állami gazdaságok célja a mindenáron minél több termés elérése, és a természet legyőzése volt. 

Ennek a több évtizedes belterjesítési hajrának - noha vannak világszínvonalon is vitathatatlan 
mezőgazdálkodási eredményei - a külterületeket uraló mezőgazdasági táj az összeszántásokkal, 
tömbösítésekkel, lecsapolásokkal, erőltetett művelési ág váltásokkal, stb., jellemző módon és 
jelentős területeken kultúrsivataggá degradálódott. 

A rendszerváltás után alapvetően nem változott a falu gazdasági szerkezete. A település 
vonzerejét elsősorban szép fekvése, természeti értékei, a jó levegő és a csend jelentik. A közeli 
megyeszékhely, valamint a könnyen elérhető országos jelentőségű utak urbanizációs hatása nem 
érvényesül.  

A település táji, természeti adottságai, növényi- és állatvilága jelentős potenciát képvisel, sőt a 
turisztikai piacon akár erősségként is szerepeltethető, bár a természeti értékek megóvása 
prioritást élvez. A természeti kincsek, az élővilág eredeti környezetben való bemutatása a 
turisztikai palettát színesítheti. A borvidék híres főleg vörösboráról, és Medinán a fehérborok is 
népszerűek, így a borturizmus komplex kiépítése lehet az egyik fő cél. A szőlő, bor iránti 
szeretetet ötvözni kell a gasztronómiával is. Fontos kiemelni Medina- Szőlőhegy természeti 
adottságait is, ahol már több külföldi is talált magának lakó, pihenőhelyet. 

A ma működő vállalkozások a mezőgazdaságban, kereskedelemben és vendéglátásban 
építőiparban érdekelt. Az utóbbi néhány évben a népességfogyás megállt, és talán a 
munkanélküliség is inkább csökkent. 

 

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a kistérségi táj mai képének kialakulására a távol- s 
közelmúlt történései közül  elsősorban a törökvész időszakának, a XVIII. századtól kezdve pedig 
a kisebb-nagyobb intenzitással folyó erdőirtásoknak, valamint a vízszabályozásnak, és a 60-as 
évektől megkezdett táblásításoknak volt a legnagyobb hatása. 
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1.3.2. TÁJI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

 

A természeti adottságok egy település kialakulásának alapját jelentik, fejlődését mindig 
meghatározták. A régi időkben a mainál még jelentősebb mértékben, amikor még az ember 
tájalakító szerepe kisebb volt, ill. nagyobb mértékben alkalmazkodott a körülötte élő 
természethez. Egy település természetes környezetének ismerete elengedhetetlen történetének, a 
tájszerkezet alakulásának megértéséhez, a környezeti hatások értékeléséhez, a táji és természeti 
értékek feltárásához, a fejlesztések, a további fejlődés következményeinek felméréséhez. Ezért a 
tájrendezési munkarészben először a természeti adottságokat vettük górcső alá. 

Medina község Tolna megye székhelyétől északra, mintegy 20 km-re található a Sió jobb 
partján. A község két irányból, Szedres felől a 63., Harcról pedig a 65. sz. utakról közelíthető 
meg.  

A Szekszárdi kistérségben lévő Medina a szó szoros értelmében igazi szegélytelepülés: 
természetföldrajzi elhelyezkedését tekintve a Dunántúli-dombság nagytáj Mecsek és Tolna-
baranyai dombvidék középtáj Tolnai dombság kistájcsoportján belül két kistáj, a Tolnai Hegyhát 
és a Dél-Mezőföld találkozásánál, egyik oldalról dombok és erdők másik oldalról vízfolyások 
ölelésében fekszik. 

A Siótól keletre található terület a Mezőföld nyugati széle, a Siótól nyugatra található rész a 
Tolnai-hegyhát délkeleti csücske.  

A Tolnai-hegyhát a Tolnai-dombság legsajátosabb morfológiai arculatú kistája, közel 600 
négyzetkilométernyi területen. Keleten a Sió, nyugaton a Kapos völgye, Délen a Völgység 
határolja. A felszínt 220-240 méter átlagmagasságú lapos tetejű hegyhátak és a közöttük húzódó 
nagy mélységű (100-120 méter) eróziós völgyek jellemezik. A 20-40 m vastag lösztakaróval 
fedett hegyhátak ÉNy-DK-i irányban lejtenek, felszínüket deráziós völgyek tagolják. A Kapos-
völgyre néző oldalaikat 80-150 méter magas, meredek letörések jellemzik.. A völgyek erősen 
aszimmetrikusak: D-re néző lejtőik lankásabbak (5-7°), míg É-ra meredek (15-25°-os) lejtők 
tekintenek. Az átlagos relatív relief 79 m/km2, a völgysűrűség 3,1 km/km2. A térség éghajlata 
mérsékelten meleg, mérsékelten nedves. Az évi napfénytartam meghaladja a 2050 órát, az évi 
középhőmérséklet 10,0-10,4 °C közötti. Az évi csapadékösszeg átlaga 650-680 mm. Az ariditási 
index 1,03-1,08. Az uralkodó szélirány az ÉNY-i, de dominanciája nem kiemelkedő. Szélsőséges 
éghajlati események a 35 °C-ot meghaladó nyári kánikulák és a -25 °C-ot meghaladó téli 
hidegek. 

Földtani szempontból a terület túlnyomóan medenceüledékekből épül fel, így az építőanyag- 
(agyag, homok) kivételével természeti erőforrásokban szegény. A talajvízhatás alatt közvetlenül 
nem álló területek talajképző kőzete a lösz és a löszös üledék. A talajok mechanikai összetétele 
vályog, homokos vályog, melyek 87%-a felszíntől karbonátos, 13%-a gyengén savanyú. A 
talajok többnyire jó víznyelésű, vízraktározó és vízelvezető-képességűek, termékenységi 
besorolásuk jó. Fő talajtípusai a mészlepedékes csernozjom, a barnaföldek, a csernozjom barna 
és az agyagbemosódásos barna erdőtalajok. A völgytalpakon öntési réti talaj alakult ki. Ezen 
talajadottságok szántóföldi növénytermesztés számára igen kedvezőek. Ma 1,7 %-ban rét, legelő 
és 22,5 %-ban erdő borítja.  

A természetes növénytakaró korábban főleg cseres tölgyesekből és részben gyertyános 
tölgyesekből állt. A nyugati részeken megmaradtak az erdők, a keleti, Medina szempontjából 
fontos részeken a szántók és a szőlők vannak túlsúlyban. 
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A Sió és a Kapos folyók közé beékelődött Tolnai-Hegyháton az illyr és szubmediterrán hatás 
csökkenő mértékben érvényesül, de a növényzet és az állatvilág egyértelműen elkülönül a 
Mezőföldtől illetve a Somogyi-dombságtól. A kistáj a Kaposi (Kaposense) és Pécsi 
(Sopianicum) járás mentén helyezkedik el. Jellemző potenciális erdőtársulásai a patakmenti 
égeresek (Carici elongatae - Alnetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum), a 
gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Quercetum), a cseres tölgyesek (Quercetum pubescenti-
cerris), a gyertyános-tölgyesek (Querco-robori-carpinetum) és a tatárjuharos lösztölgyesek 
(Aceri tatarici Quercetum pubescenti-roboris ornetosum) ezek azonban már alig fordulnak elő a 
területen. Helyüket mezőgazdasági területek és kultúrerdők vették át. A nyílt társulások között a 
homoki gyepek a legjellemzőbbek. 

 

A Mezőföld lösszel borított (pliocénkorú) pannóniai táblás vidék jellegzetes darabja. Délen 
futóhomokos területe is van. A háromszög alakú, egyenes völgyekkel kissé feltagolt, szelíd 
hajtású tájat a Duna-Sió-Balaton vonal és a Dunántúli-középhegység határolja. Szerkezeti alapja 
az agyagból, homokból és homokkőből álló pannóniai tengeri üledék. Rétegei északon 
vékonyak, a terület déli részén elérik a több száz méter vastagságot. 

A sakktáblaszerűen feldarabolt, kezdetben élénk domborzatú tájat a jégkorszak folyamán 
betakarta a lösz. A jórészt hullóporból származó lösztakaró a Mezőföld nyugati és északi részén 
vékonyabb. A Mezőföld löszvölgyei a gyakran törésvonalak mentén mozgó talajvíz hatására 
hosszanti irányban szakadnak be. A szakadékos völgyeket a felszíni csapadékvíz mélyíti tovább. 
A lösz könnyen támadható felületén – ha növénytakarója nem elég sűrű – a heves záporok vize 
pillanatok alatt árkot ás. A fellazított anyagot nem annyira a szél hordja el, hanem a víz. Hatására 
mindig mélyedő sikátorszerű löszmélyutak alakulnak ki. A Mezőföld nagyformái a völgyek és a 
közöttük húzódó hátak. Rajta a felszín, a szerkezet és a hidrográfiai hálózat szoros kapcsolata 
figyelhető meg. 

A Mezőföld talaját az Ős-Sárvíz homokos hordaléka, majd a jégkorszak alatt lerakódott vastag 
lösztakaró határozta meg, így ma mészben gazdag homok és lösztalajok mozaikos foltjait 
találjuk a területen. A homokos tájakat jellegzetes, húsz –ötven méter magas homokbuckák 
jellemzik, melyek között a mai napig találunk nedvesebb, lápos foltokat. A Mezőföld eredeti 
növényzete erdőssztyepp volt, ami a talajtól függően homoki vagy löszpusztai tölgyesek és 
gyepek mozaikjából állt. Az ember tájátalakító tevékenysége következtében az erdők nagy része 
eltűnt, és a jó termőképességű, többnyire löszös területeket mezőgazdasági művelésbe vonták. A 
művelésre kevésbé alkalmas, agrártájba ékelődött területeken fennmaradt lösz- és 
homokpusztagyepek fontos természeti értéket képviselnek. 

A mezőföldön futó, ötvennél is több kisebb-nagyobb folyó és patak közül kiemelendő a Sió, meg 
111 km-es hosszával a kistáj leghosszabb vízfolyása a Sárvíz (Nádor- és Malom-csatorna),  

A Mezőföld éghajlatát az Alföld központi tájaitól a szélsőségek némi enyhülése különbözteti 
meg. A kistáj éghajlata északon száraz, máshol mérsékelten száraz. Annak ellenére, hogy a 
Dunántúli-Középhegység szélárnyékában fekszik, évi csapadékmennyisége eléri a 600 mm-t, 
csupán a Duna mentén csökken 500 mm-re. 

A Dél-Mezőföld 500 négyzetkilométeres kistájnak nagy része Tolna megyében terül el. 
Futóhomokkal, illetve lösszel fedett hordalékkúp-síkság, amelynek tengerszint feletti magassága 
96-214 m közé esik. A rétek és legelők részesedése (9,8%) meghaladja az erdőkét (6,4%). 
Potenciális erdők közül a homoki tölgyesek illetve a tatárjuharos lösztölgyesek jelentősek. A 
nyílt társulások között a gyapjúsásos láprétek (Carici flavaea-Eriophoretum) és a homokpuszta 
gyepek (Festucetum vaginatae danubiale, Festuco-Corynephoretum canescentis) is 
megfigyelhetők.  
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Lösztábláin és kötött homokján értékes mezőségi talajok állnak a növénytermelés 
rendelkezésére. A jó természeti adottságok és az emberi munka ezt a tájat az ország egyik 
leggazdagabb mezőgazdasági körzetévé fejlesztette. A termőföld közel kétharmadának 
agráralkalmassági értékszáma az országos átlag és az átlag 80 %-a közé esik.  

Medina közigazgatási területén országos jelentőségű védett természeti terület nem található, bár 
a Tengelic és Szedres vonal irányában határos a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzettel. 

A Dél-Mezőföld legértékesebb részeit a közel 7500 ha-os Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet 
foglalja magába. 

A tájvédelmi körzet 11 különálló egységből áll, magába foglalja a következő területeket: 
Tengelici homokvidék (5288,0898 ha), Gyűrűsi löszvölgyek (687,6619ha), Szenes-legelő 
(403,3693 ha), Ős-Sárvíz (385,4884 ha), Paksi Ürge mező (2342,0388 ha), Alsószentiváni 
löszvölgyek (213,7163 ha), Szedresi tarkasáfrányos (116,5584 ha), Oláh-völgyi törpemandulás 
(48,8608 ha), Paksi tarkasáfrányos (40,8982 ha), Hardi völgy (39,8269 ha), Tengelici rétek 
(33,0596 ha), összesen: 7499,5684. 

A magasabb térszíneken homok pusztákat és homoki legelőket találunk, melyeket az erőszakos 
erdősítés, a feketefenyő- és az akáctelepítés megkímélt. Különösen szép és botanikai értékben 
gazdag a Bikácsi Ökörhegy hullámos felszínű és árvalányhajas nyílt homok pusztagyep 
társulása, melyen a fekete kökörcsinek, a törpe és homoki nősziromnak, a báránypirosítónak és a 
pusztai meténgnek is igen erős populációi tenyésznek. Kevésbé nyílt és zárt homok 
pusztagyepeket találunk a Nagydorogi Szenes legelőn, a Paksi Ürge mezőn, Németkéri 
Látóhegyen, a Hardi legelőn, vagy a Tengelici Éri-patak mentén. A homoki gyep állatvilága 
szegényes, de ennek ellenére néhány ritka rovarfaj, mint például az endemikus sisakos sáska, a 
pusztai hangyaleső, a díszes medvelepke és a pusztai aranybagoly is. A homokterületek 
karakterfajai a zöld gyíkok, a parlagi pityerek, a búbos bankák, a búbos bankák, a lappantyúk és 
az ürgék. 

A homokterületek időszakos vízháztartás alatt álló részein jóval változatosabb növénytársulások 
alakultak ki: kiszáradó láprétek, fűz és zsombéklápok, gyöngyvirágos tölgyesek és kőrises 
égerlápok.  

A németkéri erdők egyes részein alföldi viszonyok között igen ritka tiszta gyertyános foltok is 
előfordulnak és néhol a ligeti szőlő évtizedes fehér nyárfákra kúszó szárai is megfigyelhetők. A 
homok puszták közé zárt erdők legértékesebb madara a ritka feketególya és a kerecsen sólyom. 

A löszpuszták maradványai a paksi-seregélyes löszplató eldugott völgyeiben maradtak fenn 
legérintetlenebbül. A legeltetés intenzitásától függően a kevésbé kihasznált löszpuszta gyepek 
sokszorosan fajgazdagabbak és olyan kuriozitásokat őriznek, mint az ország legnagyobb tátorján 
állománya, vagy csak hazánkban csak öt helyen fennmaradt gyapjas csűdfű. Mellettük olyan 
löszlakó növények is pompáznak mint a tavaszi hérics, leánykökörcsin, sárga- és borzas len, 
festő csülleng, budai imola, erdei szellőrózsa, hosszúlevelű árvalányhaj stb. 

Helyenként a völgyperemeken törpemandulás cserjések is előfordulnak és ritkán olyan érdekes 
flóraelemek is megjelennek, mint a középhegységekben honos Szent László-tárnics, vagy a 
sziklai gyöngyvessző. 

A tájvédelmi körzet ritka növénytársulásait és jellegzetes élővilágát csak a gazdálkodás erőteljes 
kontrolljának megvalósításával lehet megvédeni. Mivel itt az elsődleges cél nem a szukcessziós 
folyamatok zavartalan érvényesülésének a biztosítása, hanem az egyes szukcessziós lépcsőknek, 
a nyílt homokpusztai gyepeknek, a kiszáradó lápréteknek, a mocsárréteknek, a semlyékeknek, a 
homoki erdőknek és a löszpuszta gyepeknek a fenntartása, szükséges a rendszeres 
természetvédelmi kezelés, a kíméletes legeltetés, az időszakos kaszálás, a cserjefoltok ritkítására 
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és mindenek előtt a terület kiegyenlített vízháztartásának biztosítására. Az erdőgazdálkodásban a 
tarvágások mérséklése, a véghasználati idők meghosszabbítása és az őshonos fafajok 
telepítésének preferálása a cél. A vadgazdálkodásban, a nagyvadállomány - elsősorban a 
vaddisznó népesség - visszaszorítására kell törekedni. A mezőgazdaságban az extenzív formákat 
kell előnyben részesíteni. Minimálisra kell csökkenteni a védett területen a kemikáliák 
alkalmazását (műtrágyát, peszticidek), mivel ezek a deflációval és erózióval egyaránt sújtott 
területeken károkat okozhatnak. 

A Sárvíz-völgy az ország ökológiai hálózatának fontos eleme, ökofolyósóként jelentős 
élőhelyeket köt össze. Natura 2000 terület található a település É-ÉK-i szélén Tengelic és 
Szedres határában. A Sió és a Sárvíz völgye, valamint a belterülettől észak-nyugati irányban, a 
hegyháti részen egy nyugat-kelet irányú széles sáv a Nemzeti Ökológiai Hálózat része. 

A terület a Sió vízgyűjtő területén fekszik, a közelében folyó Sárvíz (Séd-Nádor csatorna) a 
település közigazgatási területének keleti határát jelzi. A Sió-vízrendszer (Zala-Balaton-Sió-
Kapos-Sárvíz), mely mintegy 120 km hosszú csatorna együttes vízgyűjtő területe: 14.728 km². 
Vízjárását a betorkolló vízfolyások, elsősorban a Kapos és a Nádor természetes vízhozama, 
továbbá a balatoni vízeresztés és a Duna vízállásviszonyai határozzák meg.  

A Sió vízjárás szempontjából három szakaszra osztható: a Siófoktól a Kapos torkolatig terjedő 
felső szakasz vízjárása a Balatonból történő esetenkénti vízeresztéstől függ. A Kapos torkolattól 
a Sárvíz-csatorna torkolatáig terjedő középső szakasz vízjárását a balatoni vízeresztés, továbbá a 
Kapos és a kisebb patakok, valamint a Sárvíz-csatorna vízhozama alakítja. A Sárvíz-csatorna 
torkolatától a Dunáig terjedő alsó szakasz vízjárása az árvízi kapu – a Torkolati Mű – 
működésétől függ. A Sió-csatorna mederesése átlag 14,5 cm/km. 

A nagyvizes időszakokban jelentős problémát okoz a Kapos és a Duna magas vízállása, ill. 
ennek időbeni egybeesése a balatoni vízleeresztéssel. A mélyebben fekvő, mentett területeken, 
az altalajon átszivárgó víz szintén elöntéseket okoz. A Sió vízszállító képessége és a betorkolló 
vízfolyások állapota, kiépítettsége nem elégíti ki a vízeresztés által támasztott követelményeket. 
A vízeresztés lökésszerű vízterhelést előidéző hatása a meder ökológiai állapotát is veszélyezteti. 

A Sió teljes vízgyűjtőjén jelentős probléma a nagymértékű talajlemosódás. Ez a vízfolyásokban 
feliszapolódást, a művelt területeken pedig talajpusztulást okoz. A vízeresztést követő vízszint 
süllyedés a meder megcsúszását, suvadását, medereróziót idézi elő. Mindkét jelenség a meder 
morfológiai elváltozását eredményezi. 

A vízfolyásokba bevezetett, nem megfelelően tisztított szennyvíz, ill. kisvizes időszakban a nem 
kellő mennyiségű hígítóvíz hiánya (jelentős szervesanyag terhelés) szintén ökológiai 
problémákat idézhet elő. A balatoni vízeresztés szüneteltetése idején, valamint kisvizes 
időszakokban a Kiliti duzzasztó alatti 20 km-es mederszakaszon a siófoki tisztított szennyvíz 
bevezetésen kívül a Sióban nincs számottevő vízmennyiség, az alsóbb szakaszokon a „hígító 
víz” mennyisége szintén nem éri el a kívánt szintet. A Veszprém megyei vegyipari üzemek 
főként a hetvenes és nyolcvanas évek időszakában sokféle veszélyes, toxikus anyagot juttattak a 
vízfolyásokba. A veszélyes anyagok a Nádor csatorna alsó szakaszának üledékében is 
jelentkeznek. Néhány veszélyes anyagot is tartalmazó hulladéklerakó továbra is kockázatot jelent 
vízfolyások vízminőségére. (pl. Simontornyai volt kommunális szeméttelep, bőrgyár hulladék 
lerakó). 

 

Medina szerepel az országos felszínmozgásos kataszterben. A talajadottságok, talajtípusok 
hozzájárulnak a területre jellemző erózióhoz, főként a hegyháti részen. Az eróziót természeti és 
emberi eredetű tényezők is befolyásolják. Az eróziót alakító hatások közé soroljuk azokat a 
természeti tényezőket, amelyek közvetlenül nem okoznak talajpusztulást, azonban kedvező vagy 
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kedvezőtlen irányba befolyásolják az erózió kialakulását, a talajlepusztulás mértékét. A 
talajpusztulás területi kiterjedésében Somogy az első (320 ezer ha), megelőzve Veszprém (247 
ezer ha), Borsod-Abaúj-Zemplén (224 ezer ha), Tolna (205 ezer ha) megyét. A természeti 
tényezőket összességében 3 fő csoportra oszthatjuk fel. Az első a geológiai viszonyok, a második 
és esetünkben a legfontosabb tényező a talajviszonyok (talajhasználat), a harmadik tényező a 
növényzet és növényborítottság. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a felszínmozgás helye Medina Hidegvölgy (041/5 hrsz). A 
Mozgás típusa suvadás. Meg kell jegyezni, hogy a korábbi nagy mozgások után jelenleg már 
csak kisebb mozgások fordulnak elő, így a helyi lakosok nem is tartják csúszás és 
omlásveszélyes helynek a területet, amelyen jelenleg erdő van. 

A felszínmozgások időszakosan és egymástól elszakítottan jelentkeznek a kialakulásukra 
hajlamos tájegységek területén. Gyakori, hogy az első mozgást később újabbak követik. 
Többnyire nem egyszeri eseményről van szó, hanem az ok-okozati összefüggések alapján csak 
egyik látványos részletét érzékeljük a felszínmozgásnak, vagy a változást jelentő folyamatnak. A 
látható károkozással mutatkozó esemény bekövetkezte többnyire nem jelenti a mozgás 
lezáródását, hiszen később más mozgástípussal tovább folytatódhat, vagy egyszerűen csak 
ismételten felújulhat a mozgás. Emiatt nem tekinthetők nyugalomba jutottaknak azon 
területrészek - ahol ismertté váltak a mozgások - mindaddig, amíg az ok-okozati összefüggést 
nem tárták fel teljes egészében.  

A felszínmozgásos hajlam figyelembevételével, valamint mivel a terület része a Nemzeti 
Ökológiai Hálózatnak, a terület alkalmassága különböző használatokra már előre 
meghatározható, tehát már beruházások tervezése előtt megítélhető, hogy az elképzelt fejlesztést 
milyen korlátok között kell tartani, ill. egyáltalán végre lehet-e hajtani. Tehát minden 
vizsgálatokra alapozottan értékelt mozgás a jövőben készülő minden beruházás védelmét 
szolgálja, miközben előkészíti a szakszerűen tervezett egyedi természeti adottságokhoz 
alkalmazkodó területhasználatot. 

A térség talajlepusztulásában uralkodó (egyedülállónak mondható) szerepet játszik az egyes 
talajtípusok mellett a helytelen és intenzív mezőgazdasági művelés. 

Az erősebben művelt mezőgazdasági területeken találkozunk erősebb erózióval. Jelentős 
területeken már erős erózióról beszélhetünk, ahol a termőréteg 30-70%-ban lepusztult, s ez 
komoly károkat okoz.  

 

 

1.3.3. JELENLEGI TÁJHASZNÁLAT, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 

A táj képét legszembetűnőbben a domborzati adottságok mellett az emberi tevékenység, vagyis a 
területek használata határozza meg. Jó esetben az utóbbi alkalmazkodik az előbbihez, mint 
Medinán ez inkább szembeötlő. A település teljes közigazgatási területe jelenleg 2223,6 ha, 
amelyből csupán 69,65 ha (3,1 %) belterület, 2053 ha (92,4 %) külterület és 101 ha (4,5 %) 
zártkert. Ez az arány is mutatja, hogy a medinai emberek nem birtokolni, nem kihasználni 
kívánják a körülöttük lévő tájat, természeti adottságokat, hanem annak előnyeit használják, de 
tisztelik is, és nem pazarolják. 

A mezőgazdasági tevékenység (földművelés, állattartás) által megkövetelt szoros 
természetközeli kapcsolat és a természeti tényezőktől való függés miatt Medinán még fennáll az 
alkalmazkodás, és a ma megfigyelhető tájszerkezet főként a dombos hegyháti részen még 
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emlékeztet a 100 -150 évvel ezelőttire. A vízfolyások mentén teret hagytak a nagyvizek 
lefolyásának is, nem bitorolva a hullámtereket és parti sávokat. Az itt folytatott rét és 
gyepgazdálkodás, legeltetés nem veszélyezteti a folyóvizek minőségét sem. Szembetűnő 
azonban a nagy kiterjedésű szántóföldek (a közigazgatási terület 65,5 %-a szántó!) környékén az 
erdőterületek hiánya, ill. csupán foltokban való jelenléte. A külterületen és a zártkertekben lévő 
erdő aránya 12,8 %. Vagyis az erdősültség mértéke elmarad az országos átlagtól, és messze 
elmarad a kívánatos 18 - 20%-os mértéktől. Az erdők jelentős hányada Kölesd felé, É-É-Ny-i 
irányban, a hegyháti részen található. Ezen kívül Medina-Szőllőhegy környezetében találhatóak 
összefüggő erdős részek. Itt a házak, házsorok között is gyönyörű fás ligetek, kiserdők tagolják a 
lakott rész. A nagy egybefüggő szántókat elválasztó, monotonitásukat megszakító mezővédő 
erdősávok, és tájfásítás nem jellemzőek, amire azonban a termőterület védelme, a deflációs 
károk enyhítése érdekében is szükség van. Újonnan fásított terület sem a kül-, sem a belterületen 
nincs. Ez mind tájképi, mind környezeti, ill. környezet-egészségügyi szempontból is feltétlenül 
javítandó állapot.  

 

 

Ahol a Dél-Mezőföld és a Tolnai 
Hegyhát találkozik. Háttérben a 
Szekszárdi Dombság. Szántóföldek 
amerre a szem ellát, megszakítva 
néhány keskeny erdősávval. 

 

 

 

 

 

Ökológiai szempontból a legnagyobb, táji és természeti értéket a két nagy vízfolyás közötti 
gyep/rét, ill. az azokat övező legelők, mocsarak és vizes élőhelyek, valamint a csatornák 
partmenti sávjaiban lévő ligeterdők képviselik. Medina belterületi határán elfolyó Sió-csatorna, 
illetve a medrét kísérő ligeterdő-foltok természetes – antropogén hatástól kis mértékben 
befolyásolt – zöldfolyosót alkotnak. Jelentős állóvíz nincs a közigazgatási területen, de 
idegenforgalmi céllal a Sió árterében, a 63/1 hrsz. ingatlanon horgásztavat alakítottak ki. A 
Sióhoz lefutó zártkertek határa ezeknél az erdőknél ér véget, így a kertekből a Sióba a talaj és az 
azt kísérhető vegyszer bemosódás kockázata nem számottevő.  

Medina közigazgatási területének kb. 10 %-a ár- és belvízveszélyes területen fekszik, a Sió és a 
Sárvíz-csatornák között, valamint a partmenti részeken. A Sió és a Nádor fővédvonalai és 
lokalizációs töltései megfelelőek. 

 

A kiváló termőhelyi adottságokat kihasználva a lankásabb, védett domboldalakat és lapos 
hegytetőket főként a zártkertes részben szőlőként művelik. S bár Medina a Szekszárdi Borvidék 
tagja, területén mindösszesen nem egészen 52 ha szőlő található, amely az összesen művelhető 
mezőgazdasági terület 2,3 %-a. A többnyire kisparcellás területre a vörös-szőlő (Kékfrankos, 
Merlot,) és a fehér-szőlő (Chardonnay, Olaszrizling, Zöld Veltelini) termelése egyaránt jellemző. 
Az itteni termés nagy részét a helyi családi gazdaságok dolgozzák fel, csak néhány nagyobb, pár 
hektáros területen termett szőlő kerül piacra. 
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A szántóföldek a külterület több mint 2/3-át (68,9 %) teszik ki. A parlagon hagyott földterületek 
gyakorlatilag nincsenek. A települési földterületek mezőgazdasági alkalmassága 
(agráralkalmassági értékszám), kiváló, országos átlag feletti. A település nagy hányada kiváló 
termőhelyi adottságú területek övezetébe tartozik, mivel a talaj és az éghajlati jellemzők 
mezőgazdasági szempontból rendkívül kedvezőek. A hőmérsékleti viszonyok csaknem minden 
hazánkban termesztett növény számára kielégítők, még a kimondottan hűvös éghajlatot kedvelő 
vagy a vízigényes fajok (például árpa, zab) termesztése is előfordul kisebb parcellákon.. Éppen 
ezért a jövőben sem várható a szántó művelési ág jelentős visszaszorulása. A piaci viszonyokat 
tekintve azonban szükségesnek látszik a termékváltás. Az itt legnagyobb mennyiségben 
termesztett búza és kukorica a felvevőpiac miatt egyre kevésbé biztosít megélhetést.  

 

 

 

 

Szántóterület Medina 
belterületének határában. A 
falu része az őt övező tájnak, 
nincsenek éles határvonalak 

 

 

 

 

 

 

 

A tájat alkotó mindkét kistáj szántó területének több mint 70 %-án gabonaféléket termesztenek, 
mely sok problémát vet fel. 

Ezek a következők:  

• a nyári betakarítás és tavaszi vetések között sokáig fedetlen a terület,  

• a gazdaságos tábla méret a gépek jobb kihasználása miatt nagy,  

• a gazdaságosság miatt egyre nagyobb eszközök kerülnek alkalmazásra,  

• egy típusú talajművelő rendszer használata,  

• monokultúrák alkalmazása esetén a növényvédelmi beavatkozások körében előtérbe 
kerül a vegyszerek fokozott alkalmazása  

A növénytermesztésben alkalmazott mechanikus, iparszerű talajművelési gyakorlat hatására a 
talajokban ható folyamatok közül a szerkezetromlás kerül túlsúlyba. Ez elporosodáshoz, 
tömörödöttséghez vezet, mely növeli az erózió és a defláció veszélyét, illetve romlik a talajok 
vízháztartása. 

A másik legnagyobb probléma a talajok porosodása. A porosodás és a széltörő erdősávok hiánya 
miatt az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a defláció veszélye, mely általában a tavaszi böjti 
szelek idején jelentős és okoz a közlekedésben is fennakadásokat. Természetesen a dombvidéki 
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területeken a tömörödöttséggel együtt a nagyobb erózió veszélye is kialakul, főleg, ha 
csapadékosabb és záporosabb, zivatarosabb időjárási periódus köszönt be. 

A zöldség (kert) ill. gyümölcstermesztés teljesen visszaszorult, területe összességében az 1 %-ot 
sem éri el (0,37 % ill. 0,43 %). Az alig 17 hektárnyi területen gyakorlatilag a házkörüli 
kertekben, ill. a zártkertekben önellátási célra termesztenek gyümölcsöt és zöldséget.  

Gyepek (rétek, legelők) leginkább a két nagy vízfolyás közötti részen és a parti sávokban 
találhatók. Arányuk együtt 6,2 %, és többségben vannak a legelők. Az állattartás a belterületen 
gyakorlatilag az önellátást célozza meg. Így is – más hasonló adottságú és méretű településekkel 
összehasonlítva – még sok portán tartanak állatokat. A külterületen – bár a belterülethez 
viszonylag közel - található nagyüzemi sertéstartás. A Piggy Farm sertéstelep területén 2000 db 
számos állatot tartanak. Mind almos, mind hígtrágyás állattartási mód megtalálható itt. A 
trágyatárolás prizmákban ill. medencékben történik, a trágya elhelyezése a környező földeken 
történik. A gyepeken, a vízfolyások parti sávjain a juhlegeltetés számít még jelentős állattartási 
tevékenységnek.  

A külterületi beépítés a zártkertekben szórványosan jellemző, ugyanakkor Medina-Szőlőhegy 
beépítettsége lassan közelít a falusias jelleghez. A szántóföldi növénytermesztéshez 
kapcsolódóan feldolgozóiparként a Medinai Terményszárító Kft. és Pannon Varázs Tésztaüzem 
emelhető ki. 

 

 

1.3.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁST JELENTŐ 
ADOTTSÁGOK 

 

A történeti áttekintés és a vizsgálatok alapján kiderült, hogy Medina területét tájképi 
szempontból jelentős környezeti konfliktusok terhelik, a falu lakossága alkalmazkodott a 
természeti adottságokhoz. Említésre érdemes konfliktus a termőföld igénybevételéből és a 
vízfolyások használatából, ill. a lakott területhez adódik elsősorban. Bár még nem történt 
visszafordíthatatlan károsodás, és ezek a problémák nem megoldhatatlanok, azonban bizonyos 
változtatásokra szükség van amennyiben a település meg akarja őrizni gazdasági és tájképi 
potenciálját. A táj, természet és a település összhangja akkor tartható meg, ha odafigyeléssel 
használjuk erőforrásokat, és szennyezés helyett lehetőséget is adunk a természetnek a 
regenerálódásra. Az önkormányzat számára nehézséget jelenthet, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozók által választott földművelési módszerek szabályozásában sem direkt, sem indirekt 
szerepe, lehetősége vagy feladata nincsen. 

A legnagyobb terhelésnek a talaj van kitéve, mivel ez az az erőforrás, amely országos 
viszonylatban is kiemelkedő ebben a térségben. A kiváló termőhelyi adottságok kihasználása 
azonban akkor tartható fenn hosszútávon, ha nemcsak kihasználásról, hanem ésszerű 
használatról van szó. Figyelmet kell fordítani a termőföldvédelemre, mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból. Jelenleg az intenzíven művelt mezőgazdasági területeken talajfizikai, 
talajkémiai és talajbiológiai degradációs folyamatok zajlanak.  

Gazdasági, pénzügyi okok miatt a talaj tápanyag-visszapótlása sem mindig megfelelően történik. 
Az erózió által a község teljes közigazgatási területe jelentős mértékben érintett. Az erózió 
mértékének csökkentése érdekében a területen a termőréteg megóvását biztosító művelési 
eljárásokat kell alkalmazni, s főként a lejtős területeken lehetőleg a nagy borítottságot biztosító 
művelési ágakat kell előnyben részesíteni. Mivel a vegetációs időszakon kívül a 
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növényborítottság igen kismértékű (vagy nincs is), valamint a domborzati adottságok együttes 
hatása következtében a terület deflációra hajlamos. A szélerózió főként a kelet-nyugat irányú 
természetes és mezővédő erdősávok hiányában nagymértékű talajelhordást eredményezhet. A 
defláció a talajon kívül a településre is negatív hatással van, mivel a szél által lehordott talaj 
levegőszennyező forrás, jelentős porszennyezést okoz. A talaj pusztításában a szél mellett a víz 
is szerepet játszik. A lehordott talajjal együtt a humusz is eltávozik, valamint a makro- és 
mikrotápanyagok, így csökken a talaj termőképessége. A terület felszínmozgásra leginkább 
hajlamos részei a meredek domb- és völgyoldalak, a vízfolyások völgyoldalai és a vízfolyásokra 
merőlegesen kialakuló eróziós völgyek valamint a mesterséges emberi beavatkozások (bevágás, 
mélyút, tereplépcső) környezete. A nagytáblás szántóföldek között, és szélén ma már nem 
jellemző a mezsgyenövényzet, a mezővédő fásítások, holott ez talajvédelmi célokat is szolgál, és 
ezzel a termelésre is pozitív hatással van. 

További környezeti konfliktust jelenthet a nagyüzemi állattartásból eredő kibocsátások. Főként a 
trágyaelhelyezés, de inkább a hígtrágyás öntözés nem megfelelő módja veszélyeztetheti az élő 
vízfolyásokat, termőföldeket. 

A fentiek alapján elmondható, hogy konfliktussal leginkább érintett tényező a talaj. A konfliktust 
az jelenti, hogy a településen ez a legfőbb erőforrás, és éppen ezért ezt éri a legtöbb terhelés. Az 
intenzív művelés mellett hiányoznak a védőerdők, mezsgyék. Ennek következtében a talaj szél- 
és vízeróziónak is ki van téve. Az erózió tápanyagcsökkenéssel jár, és a nem megfelelő tápanyag 
utánpótlás következtében a termékenység csökken. A fentiek mellett számos szennyezés is éri a 
talajt és a felszín alatti vizeket: - elsősorban a belterületen elszikkasztott szennyvíz, valamint az 
esetenkénti illegális települési szilárd hulladék lerakása következtében. 

Felértékelődött az ökológiai folyosók és az ökológiai regenerációra alkalmas területek szerepe. 
Ilyen folyosó húzódik a vízfolyások völgyében, ahol számos vizes élőhely található. Ezeken a 
területeken az intenzív mezőgazdasági tevékenység veszélyeztetheti a természeti környezetet. A 
települést érinti az Európai Unió Natura 2000 hálózata.. Az előírások értelmében a populációk és 
élőhelyeik védelmét biztosítani kell, a területhasználatokat extenzív irányba kell változtatni, 
amelyhez a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának engedélye szükséges. Ezek a 
szabályozások a mezőgazdasági termelők érdekeivel ellentétesek lehetnek, tevékenységüket 
korlátozzák, és így konfliktusforrássá válhatnak.  

 

1.3.5. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 

 

Medina közigazgatási területén országos jelentőségű védett természeti terület nem található, de 
közigazgatási területe Tengelic és Szedres irányában határos a Dél-Mezőföld Tájvédelmi 
Körzettel. Azonban a külterületen viszonylag nagy arányban találhatóak gyepek, erdők, és 
nedves-mocsaras-nádas területek, amelyek ökológiai és természetvédelmi szempontból igen 
értékes területek, ú.n. természeti területek. 

A természetesen kialakult és kaszált gyepfelületek értékes lágyszárú növénytársulási viszonyokat 
őriztek meg, és tartanak fenn, melyekhez azután sajátos állatvilág is kapcsolódik. Napjainkban a 
szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó kemikáliák teljesen beszabályozzák a termesztett 
kultúrák növény és állatvilágát, ezért a gyepfelületek élővilága a legtermészetesebb 
ökoszisztémák egyikének tekintendő, melyet éppen ezért őriznünk kell. A gyepterületeket 
természeti területeknek kell tekinteni. Biztosítani kell a gyep szakszerű kezelését, mely 
vegetációs időszakban többszöri kaszálást jelent. Mentesíteni kell a gyepfelületeket az alkalmi és 
időszakos hulladékdepóniák elhelyezésének lehetőségétől. 
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Legelésző nyáj a Sárvíz – Sió völgyben. 

 

 

 

 

 

 

A Sió és a Sárvíz völgyében jelentős területi aránnyal fordulnak elő nedves-nádas területek is. 
Ezek a lágyszárú növényzettel benőtt területek rendkívül fontosak a természetes ökológiai 
rendszerek megőrzése szempontjából. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv, 17.§ (3) 
bekezdésében kimondja, hogy a termőföld hasznosításra alkalmatlan területeinek használata 
során a természetközeli vízfelületek, nádasok és más élőhelyek, valamint a mezőgazdasági 
termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek természetes 
növényállományát meg kell őrizni.  

A nedves réteket, mocsarakat és erdőterületeket a természetvédelem vizes élőhelyeknek nevezi, 
az ezeken a területeken folytatható tevékenységekről a természet védelméről szóló 1996.évi LIII. 
tv. 18.§-a rendelkezik. Ezeknek a területeknek az ökológiai és látványértékeit, természetközeli 
állapotát egyaránt védeni kell. 

A Sárvíz-völgy az ország ökológiai hálózatának fontos eleme, ökofolyósóként jelentős 
élőhelyeket köt össze. A Natura 2000 az európai jelentőségű természeti területek hálózatának az 
elnevezése. Natura 2000 terület található a település É-ÉK-i szélén Tengelic és Szedres 
határában. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, kiemelt 
jelentőségű különleges természet-megőrzési területhez tartozik, és az európai ökológiai hálózat 
(Natura2000) részét képezi a HUDD20073 kódszámú Szedresi Ős-Sárvíz, melynek része a 
Medina 016/a, 016/b, helyrajzi számú terület. Itt olyan természeti érték, élőhely található, amely 
az európai közösség szempontjából jelentős értéket képvisel, ezért megóvása fontos feladat. 

 

 

 

 

 

A Sárvíz felső szakasza a Medinába vezető 
hídról. 
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Európa természetes élőhelyeinek jelentős része az emberi hasznosítás és terhelés következtében 
megsemmisült, illetve feldarabolódott. A fajok az eredeti állapotokhoz viszonyítva kis foltokban 
megmaradt természetes és természetközeli élőhelyekre szorultak vissza, illetve egy részük 
mesterséges vagy degradált élőhelyekre kényszerült. A védett területekhez hasonlóan a 
megmaradt nem védett természetes és természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszigetelt 
egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják hosszú távon az élővilág 
fennmaradását, nem akadályozhatják meg a fajok további eltűnését. Nyilvánvalóvá vált, hogy az 
egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai struktúrában kell értékelni és 
kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon. 
Erre a szakmai megfontolásra épült az "ökológiai hálózat" rendszerének elismerése. A Pán-
európai Ökológiai Hálózat részét képező Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) lehatárolását 
a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv írja elő. Az ökológiai hálózat lényegében a különböző 
természetes és természetközeli élőhelyek között meglévő, az ökológiai folyosók által biztosított 
térbeli kapcsolatrendszer. Kialakítása során három kategória lett megkülönböztetve. 
Magterületként általában a jó állapotú védett természeti területek és az értékesebb természeti 
területek lettek kijelölve. Folyosók (ökológiai- és zöld folyosók) kötik össze a magterületeket és 
ahol szükséges és lehetséges mindkettő köré védő- (puffer) zóna lett tervezve. Mivel a 
lehatárolás során védett, „ex lege”, természeti és nem védett területek is a hálózatba kerültek, 
ezáltal a Nemzeti Ökológiai Hálózat a legtágabb ilyen jellegű háló ma Magyarországon. 

Területhasznosítási, területrendezési, tájvédelmi, környezetértékelési stb. szempontból konkrét 
területi kiterjedéssel jellemezhető kategóriák értékelhetők, ezek azonban csak a nagy ívű, 
regionális léptékű fejlesztések, beruházások szempontjából jelentenek iránymutatást. 

Az ökológiai hálózathoz tartozó élőhelyek védelmének biztosítása a magyar jogrendbe is 
beépült.  

Többek között az Országos Területrendezési Tervről szóló jogszabály a települési rendezési 
tervek készítése során előírja a Nemzeti Ökológiai Hálózat figyelembe vételét (többek között 
építési tilalmat), így a bekerült területek hatékony védelme helyi szinten is megoldható. 

A Medina községre vonatkozó Ökológiai Hálózat viszonylag nagy kiterjedésű, vízfolyásokat, 
mocsaras, gyepes területeket, erdős részeket foglal magába. 

 

 

 

 

10 m mély vízmosás az Ökológiai Hálózat 
szélén 

 

 

 

 

 

A Nemzeti Ökológiai Hálózat része A Sárvíz és a Sió csatornák medre és parti sávja, valamint a 
két vízfolyás közötti rész is, azaz a Sárvíz-Sió völgye. Medina község közigazgatási területén ez 
a 025/1-7, 03, 04, 05, 06, 07/1-2, 08; 010, 011, 012, 013, 014/7-8, 014/11-15, 014/18-19, 014/20-
42, 015, 016, 017/1-2, 018/1, 095, 096/1-20, 097/1-3 helyrajzi számú területek.  
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Ezzel a zöld folyosóval a 020 helyrajzi számú árok kapcsolja össze a Közép-Dűlő, Szálas-Dűlő, 
Hosszú-Völgy, Sár-dűlő, Országúti-dűlő és Csicsa-hegy közé eső részt a közigazgatási terület 
északi részén, a lakott területtől észak-nyugati irányban. Az érintett terület a 025/7, 025/25; 034; 
037/2; 037/11; 037/16-23; 041/3; 041/5-6; 041/8; 042/7-8 helyrajzi számú részeken található. 

 

Madarak lakta löszfal az ökológiai Hálózat 
mentén haladó út szélén 

 

 

 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Medina érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen fekszik. 

 

 

1.3.6. TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 
 

A településrendezés feladata a természeti adottságokhoz igazodó, történeti hagyományokon 
alapuló tájszerkezet, tájkarakter védelme, valamint ezekkel összhangban a település fejlődését 
elősegítő gazdasági irányvonalak meghatározása. 

Ezen elvek alapján a tájrendezési javaslat főbb szempontjai a következők: 
� A meglévő természeti, táji, tájképi és ökológiai értékek megőrzése, fejleszthetőségük 

biztosítása. 
� A környezeti adottságok megőrzése, a károsító hatások megelőzése. 
� Az esetleges tájhasználati konfliktusok feloldása. 
� A táji adottságokhoz igazodó területhasználatok megőrzése. 
� Összefüggő ökológiai (zöldfolyosó) hálózat kialakítása, védelme, új értékek 

megjelenésének elősegítése. 

 

Ezen szempontok figyelembe vételével Medinán a következő tájrendezési és természetvédelmi 
javaslatok tehetők: 
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� A jó termőhelyi adottságok, a termőföld védelme érdekében a település területén a 
termőterületek visszaszorítása nem cél. Javasolt azonban a szántóterületeket tagoló védő 
erdősávok rendszerének kialakítása. Ez egyaránt szolgálja a mezőgazdasági érdekeket (pl. 
erózió és deflációcsökkentő hatás, mikroklíma változtató hatás.) valamint a táji (tájképi) és 
a természetvédelmi (pl. búvóhely az állatoknak) illetve az ökológiai érdekeket 
(zöldfolyosók kialakítása). A belterület szélén – a szántóföldek felé - védő erdősávoknak 
jelentős szerepe lehet a belterületek porterhelésének csökkentésében is. Az erdőfoltok, 
mezővédő erdősávok kialakításakor honos fajokból álló, elegyes állományt kell telepíteni.  

� A termőtalajok fizikai és kémiai jó tulajdonságainak hosszú távú megőrzése érdekében 
javasolt kapcsolódni az agrár-környezetvédelmi program prioritásaihoz, meghatározott 
irányvonalaihoz. 

� A felszínmozgásra leginkább érzékeny területeken, a meredek domboldalakon, vízfolyások 
menti meredek völgyoldalakon az intenzív művelés helyett a gyepesítést illetve 
erdőtelepítést kell előtérbe helyezni, ill. a meglévő erdők fokozott védelme szükséges. 

� A felszínmozgásos országos kataszterben szereplő, suvadásos Medina Hidegvölgy (041/5 
hrsz). területen semmilyen építkezést nem szabad megengedni. A Nemzeti Ökológiai 
Hálózatba tartozó területen a meglévő erdő védelmét, szükség esetén gondozását és 
fejlesztését biztosítani kell. 

� A belterület határán, vagy ahhoz közel lévő mezőgazdasági üzemek bűz és 
poremmisszióval zavarhatják a közeli lakott területen élőket. Elsősorban a sertéstartó telep 
és a terményszárító esetén kell ilyen kedvezőtlen hatással számolni. Ezért javasolt a 
telephelyek és a lakóterület közé egy legalább 50 m széles, háromszintes védőerdősáv 
telepítése.  

� A község közigazgatási területén lévő, üzemi méretű állattartó telepeket a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelővé kell tenni, különös tekintettel a trágyatárolásra 
vonatkozóan.  

� A mezőgazdasági területeken történő esetleges új beépítések esetén – az épületek tájba 
illesztése mellett – az építéssel egy időben azok takarását is meg kell valósítani, amire a 
legalkalmasabb a fás szárú növényzettel való körbeültetés. 

� A meglévő erdők ökológiai állapotát javítani szükséges, az erdőgazdálkodást 
természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve kell művelni.  

� A település keleti határában folyó Sió és Sárvíz csatornák hullámterei, parti sávjai, vízjárta 
területei, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatánál és 
hasznosításánál a 21/2006.(I.31.) Kormány rendeletben előírtakat figyelembe kell venni és 
be kell tartani. 

� A termőföld hasznosításra alkalmatlan területek használata során a természetközeli 
vízfelületek, nádasok és más élőhelyek természetes növényállományát meg kell őrizni. A 
vizes élőhelyek ökológiai és látványértékeit, természetközeli állapotát egyaránt védeni kell. 

� A meglévő gyepterületek, legelők fokozott védelme szükséges mind a mély fekvésű 
területeken, vízfolyások mentén, mind a völgyekben, valamint a domborzati adottságok 
miatt rosszul megközelíthető és nehezen művelhető, erózióra fokozottan érzékeny 
területeken. A gyepterületek szakszerű fenntartásáról gondoskodni kell, továbbá a 
gyepterületek művelési ág váltása esetén meg kell kérni a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság engedélyét. 
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� A feltüntetett Natura 2000 területeken a 275/2004.(X.8.) Korm. rendeletben foglaltakat be 
kell tartani. 

� Az ökológiai hálózat területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az ökológiai 
hálózat területére az 1996. évi LIII. törvény 53.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

� Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve természeti területen a vizek 
kártétel nélküli levezetése érdekében a mederben és a parti sávban végzendő fenntartási és 
kármegelőzési munkákat a természetvédelmi hatóságnak történő bejelentés, illetve a 
természetvédelmi kezelővel való egyeztetés után lehet elvégezni. 

� A felszíni vizek védelme érdekében vízfolyások mellett 50 m széles sávban extenzív 
területhasználatot kell folytatni, a vegyszerezést, növényvédő szer használatát meg kell 
tiltani, vagy legalább korlátozni kell. Ez környezetvédelmi szempontokon túl az ökológiai 
kapcsolatok megteremtését is szolgálja, lehetővé teszi ökológiai folyosót alkotó vizes 
élőhelyek védelmét, fennmaradását. 

� Medinán minden rendelkezésre áll a turizmus fejlesztéséhez. Ezen belül kiemelt célként 
kezelhető az öko- és a víziturizmus feltételeinek megteremtése ill. továbbfejlesztése. 
Ezekhez kapcsolódhat kiegészítésként a bor- és horgászturizmus, vendéglátás 
megteremtése. A természeti területeken a turistautak rendszerének átgondolt, a turisztikai 
érdekeken túl tájvédelmi szempontok figyelembevételével történő fejlesztését meg kell 
valósítani. 

� A természet védelméről szóló 1996. évi LII. Trövény 18. § (3) bekezdése alapján a 
természetes és természet közeli állapotú vízfolyások partvonalától számított 50 méteren, 
tavak partjától számított 100 méteren belül új építmény elhelyezése nem megengedhető. 

� A természet védelméről szóló 1996. évi LII. Trövény 6. § (2) alapján a Medinát övező táj 
természetes és természet közeli állapotát meg kell őrizni, gondoskodni kell a tájak 
esztétikai adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek és rendszerek 
fennmaradásáról. 

� Az Országos Területrendezési Tervről1 szóló 2003. évi XXVI. Törvény 13. § (1) bekezdés 
szerint az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
terület felhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.  

� A természet védelméről szóló 1996. évi LII. Trövény 8. § (1) bekezdése, 16. § és 17. § 
értelmében „a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének 
megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével 
kell végezni.” 

� A természet védelméről szóló 1996. évi LII. Trövény 42. § (1) bekezdése és 43. § (1) 
bekezdése szerint tilos a védett növény- és állatfajok és azok élőhelyeinek veszélyeztetése, 
károsítása. 

� Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) pontja szerint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben 
meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhely típusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
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� A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. 
(X. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint: „Az inváziós és termőhely-idegen 
növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális 
növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.” A 
védett és Natura 2000 területeken kívül is törekedni kell az invazív fajok visszaszorítására, 
amely mind a gazdasági, mind a természetvédelmi károkozásuk megakadályozása 
érdekében kiemelten fontos. 
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2. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT 
 

2.1. HELYZETISMERTETÉS, KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL LÉNYEGES 
INFORMÁCIÓK 
 

Medina fekvéséből, közlekedési adottságaiból adódóan dinamikusan fejlődő település. 
Gazdaság-társadalmi helyzetét meghatározza, hogy főforgalmú út nem halad rajta, s bár nem 
zsáktelepülés, nem helybélinek nem könnyű odatalálnia. Legfőbb értéke természeti és jó 
termőterületi adottságai. Ezek következtében, mivel a talaj- és éghajlati adottságok igen 
kedvezőek a szántóföldi műveléshez, a gazdaság a mezőgazdaság irányába tolódott el, a 
közigazgatási terület túlnyomó részét szántók borítják. Az élővilág számára természeti 
szempontból értékes területekkel rendelkezik. A vízfolyások mentén és a hegyháti erdők 
környezetében természetes élőhelyek, természet közeli állapotok találhatók. amelyek a terület fő 
tájképi értékét jelentik. A termelés célú maximális terület kihasználás nemcsak az élőhelyek 
veszélyeztetését is jelenti, hanem a talaj és talajvíz jelentős mezőgazdasági eredetű terhelését is 
eredményezi. Mindazonáltal Medina természetes környezetét megismerve biztosan kijelenthető, 
hogy környezetvédelmi konfliktusokkal nem terhelt a település, az egészséges lakókörnyezet és 
élettér Medinán alapvetően biztosított. 
Medina fejlődésében új teret nyitott az új lokátor állomás telepítése. A korábban alvó település 
vezetése a lokátor idetelepítéséből adódó előnyökkel nagyon jól sáfárkodik, és ebből adódóan 
Medina az utóbbi 1-2 évben óriási dinamikával fejlődik, és egyre jelentősebb a térségi szerepe is.  

 

 

2.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS 
 

A környezetvédelmi állapotértékelés során az egyes környezeti elemeket, valamint az ezekre 
irányuló hatótényezőket, és az ezekből eredő hatásokat vizsgáljuk, mivel ezek összessége 
határozza meg a környezet minőségét.  

Medina környezeti állapota összességében megfelelő, azonban vannak kisebb-nagyobb – de jól 
kezelhető és szabályozható - terhelést okozó hatótényezők, környezetvédelmi kockázatok és 
konfliktusok és megoldandó feladatok.  

A település közterületeinek állapota általában megfelelő. Bár a közterületek díszítése és 
virágosítása még fejleszthető, de a lakóingatlanok zömében a házi kertek és udvarok rendezettek, 
tiszták. Jellemző, hogy a lakóingatlanok udvarai a település szélein szinte egybe olvadnak a 
községet övező természetes környezettel.  

A településen a fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, és a kapcsolódó üzemek. A működő 
vállalkozások többsége magánvállalkozás, ami elsősorban mezőgazdasági, építőipari és 
kereskedelmi vagy szolgáltató jellegű vállalkozások. Az itt élők egy része – ha talál – a 
településen kívül dolgozik. Iparterület nincs is a községben. Így ipari jellegű kibocsátásokkal, 
hatásokkal nem kell számolni.  
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A belterületi környezetre, és így az itt élők életterére elsősorban a kommunális eredetű 
szennyezések, valamint a mezőgazdasági - állattartási tevékenységek kibocsátásai, és a 
településen átmenő utak forgalma van hatással. 

A község helyi rendeleti ellátottsága is viszonylag megfelelő, de hiányos és kiegészítendő az 
elmúlt évek változásainak, fejlesztési megvalósulásainak figyelembe vételével. A község 
rendelkezik helyi környezetvédelmi rendelettel és kistérségi hulladékgazdálkodási tervvel, de 
ezekben az állattartást nem szabályozták. A környezetvédelmi rendelet pedig csupán a 
köztisztasági rendelet kritériumainak felel meg, bár a Medinán  általános esetben előfordulható 
terhelések ezeken nem is igen lépnek túl. A kommunális szilárd hulladék gyűjtése és elhelyezése, 
a közterületek és az ingatlanok tisztántartása, valamint a nyílt téri égetés szabályozott viszonylag 
széleskörűen. A települési folyékony hulladékra vonatkozó előírás nincs, és – amint a 
későbbiekben látni fogjuk - a közcsatornához való csatlakozás helyi feltételei ezekben a 
rendeletekben nem szabályozottak. 

 

 

2.2.1. LEVEGŐ 

 

Medinán levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvezőek az adottságok. A környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelete alapján, amely a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről rendelkezik, a település légszennyezettsége az alsó 
vizsgálati küszöböt kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és benzol mennyiségét tekintve 
nem haladja meg (F kategória). A szilárd légszennyezőanyagokat (PM10) nézve a szennyezés 
mértéke a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van (E kategória). 

Légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a településen, és a 
szennyezett régióktól, nagyobb ipar területektől is messze fekszik. Ezen felül nagy kiterjedésű 
zöldfelületek övezik, és a Sió – Sárvíz völgye a tisztító hatású légmozgások, szelek számára is 
nagy felületet ad. Így minden feltétel adott ahhoz, hogy Medina és a hozzá tartozó részek 
különösen tiszta levegőjű vidék legyen. Különösen igaz ez Medina-Szőlőhegy „zöldövezetes” 
utcasoraira. 

Az átmenő-forgalom nem jelentős, csupán Szedres és Kölesd (Medina-Szőlőhegy) irányába, 
célforgalom következtében jellemző, így a közlekedésből eredő légszennyezés mértéke is 
csekély.  

Közvetlen légszennyezést okoz a belterületen ősztől-tavaszig a lakossági fűtés. A községben a 
vezetékes gázra való áttérés következtében a fűtésből adódó káros légszennyezés is csökkent, ill. 
jellege változott. Bár mérési vizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre, de feltehetően a szén- és 
olajtüzelésből származó kén-dioxid kibocsátás csökkent, míg a földgáztüzelésből származó 
nitrogén-oxid kibocsátás kis mértékben nőhetett – hozzáadódva a közlekedésből származó 
nitrogén-oxid kibocsátáshoz. Azonban a környezeti levegő gázszennyezőinek koncentrációja így 
is az alsó küszöbérték alatt van. (Megjegyzés: A gáztüzelésre való áttérés környezeti hatása 
kettős. Egyrészt a fűtési eredetű légszennyezés káros összetevőinek kibocsátása csökken. 
Másrészt a hagyományos, természet-közeli falusi életmódból eredő hasznosításra való törekvés – 
vagyis a hulladékképződés tradíciókon alapuló minimalizálása – visszaszorul, majd eltűnik. Így 
ami különösebb környezeti veszélyeztetés nélkül a falusi tűzhelyben elégethető volt, az most a 
kommunális szilárd hulladék közé kerül.) 
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A mezőgazdasági tevékenységből eredő légszennyezések belterületen a kerti hulladékok égetése, 
valamint közvetlenül és közvetett módon is legnagyobb mértékben por (szállópor/ PM10 és 
ülepedő por is), ami a talajadottságok, a szántóföldi művelés, a zöldnövényzettel nem fedett 
kiterjedt területek huzamos ideig tartó porzása, és a burkolatlan utak következménye. Nagyobb 
esőzések során az alsóbb területeket időszakosan finom löszös hordalék borítja el, amit a 
csapadékvíz hord le a meredek löszfalakról. E hordalék kiszáradása után a szél szállítja tovább, 
finom por formájában. A porszennyezéshez járul még hozzá a lakóterület közelében lévő 
terményszárító működése is. Javasolható a település irányába védőerdő sáv telepítése. 
Összességében azonban a nagy kiterjedésű, és jelentős területi hányadot képviselő zöldfelületek, 
zöld növények – elsősorban a fák – pormegkötő képességének köszönhetően az időszakos 
porterhelés sem okoz jelentős környezeti és környezet-egészségügyi kockázatot. 

Ezen felül még az állattartásból eredően bűzhatással kell számolni, különösen nem megfelelő 
trágyakezelés esetén. Ez belterületen is előfordul, de általában nem zavaró, csupán jellegzetes 
igazi falusias szagot okoz, ami hozzá kell, hogy tartozzon a vidéki életkörülményekhez. 
(Megjegyzés: ami egy városi embernek akár zavaró bűz is lehet, az egy működő és élő falu 
életében, ahol állatot is tartanak, természetes környezeti állapotként elfogadható, amennyiben az 
állategészségügyi és közegészségügyi alapfeltételeket betartják). Az állattartásból eredő zavaró 
bűz inkább a község szélén, a nagyüzemi állattartó telep felöl érezhető. Emiatt javasolt az 
állattartó telep köré – de főként a lakott terület irányába – egy legalább 50 m széles, 
háromszintes védő erdősáv telepítése. 

A községben élők életminőségét, egészségügyi állapotát befolyásolhatja a levegő 
pollenszennyezettsége – ami szorosan összefügg a zöldfelület gazdálkodással és a zöldterületek 
állapotával. Magyarországon az utóbbi évtizedekben folyamatosan és drasztikusan emelkedik a 
légúti allergiás betegek és megbetegedések száma. Az emberi tevékenységek révén a levegőbe 
kerülő vegyi anyagok - elsősorban a maró hatású szennyezők (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, 
peroxidok, stb.) - az egészségesnek tűnő emberek nyálkahártyáját is károsítják, és így a 
fokozottan érzékennyé vált légutakban a különböző biológiai allergének (pollenek, gombák) 
heves reakciókat válthatnak ki. Az allergiás tünetek jelentős hányadát a belélegzett növényi 
pollen okozza. A magyarországi flóra mintegy 2200 faja közül csupán néhány tucatnak van 
allergológiai jelentősége. A fajok többsége a füvek családjába tartozik (Poaceae) de akadnak 
allergének a fák és a kétszikű lágyszárúak között is. Mind közül a parlagfű (Ambrosia elatior) az, 
amelyik a legsúlyosabb népegészségügyi problémát okozza. Jelenleg Magyarországon a betegek 
30-60 %-ánál okoz tüneteket a parlagfű.  

A Dél-Dunántúli régióban, így Tolna megyében jelennek meg először (általában februárban) a 
pollenek és októberig tart a kritikus időszak. Az első pollen februárban az égerfa pollenje. Ezt 
követi a virágos kőris, ciprusok, a nyárfa és a fűzfa pollenjei március-április hónapokban. A 
nyárfa pollenje vékony, de nagy és sokáig lebeg a légkörben, a szöszös termése allergizáló. 
Áprilisban jelennek meg a nyírfa, juhar és a platán pollenjei, májusban pedig a eperfa pollenje, 
ami kicsi és mélyre hat. A csalán pollenjei májusban fedezhetők fel először, koncentrációjuk 
augusztusban a legnagyobb és még októberben is megtalálhatók a mintákban. Az üröm pollenje 
júniusban jelenik meg, szintén augusztusban éri el a maximumot, de jelen van még októberben 
is. A parlagfű pollenje júliusban jelenik meg és augusztus-szeptember folyamán éri el a 
maximális koncentrációt, októberben is előfordul még időjárástól függően.  

A pollen koncentrációk alakulása az időjárástól jelentős mértékben függ. Azonban a 
szennyezettség alapvető és fő oka a bel- és külterületi zöldfelületek, útszélek elhanyagolása, 
ápolatlansága, illetve a mezőgazdasági művelésre szánt földek parlagon hagyása, a nem 
megfelelő mértékű gyommentesítés.  
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A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának 

legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan 

tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani azt követően pedig 

a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A 

védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, 

esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész 

szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 
bekezdése értelmében: a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére 
közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület 
felnyitásával, az ott tartózkodó személy akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni 
védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat 
igényt. 

A fentieken túl a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően 
növényvédelmi bírságot is ki kell szabni. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget 
késedelmi kamat terheli és adók módjára az állami adóhatóság hajtja be. 

A belterületi ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat jegyzője, és a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal területi szerve – az ügyfél előzetes értesítése nélkül – egyaránt végezhet 
helyszíni ellenőrzést. Közérdekű védekezés elrendelésére a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében csak a 
jegyző jogosult. 

A június 30-i dátum széleskörű ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes 

jogkövetés lehetőségének határnapja. A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, 

használójának személye ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekű 

hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.  

A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény 

elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot 

ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási eljárás általános szabályait betartva a 

védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A hatósági védekezést elrendelő 

határozatokat a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján kifüggesztve kell közzétenni. A helyi 

környezetvédelmi rendeletet is célszerű kiegészíteni a parlagfű elleni védekezés konkrét helyi 

előírásaival. 

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa 

megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez 

nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amelyet húszezer és kétmillió forint közötti összegben 

az eljárás költségén felül szabnak ki. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára 

behajthatóak. 

2.2.2. ZAJ ÉS REZGÉS 
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Medina területének zaj- és rezgésterhelése nem jelentős. Csekély mértékű állandó zajterhelést 
jelenthet a közlekedés (nem jelentős átmenő-forgalom, minimális helyi forgalom). Időszakosan 
jelent nagyobb terhelést a mezőgazdasági gépek átmenő forgalma. Összességében a település 
belterületén a belső forgalom által okozott zajterhelés nem jelentős. 

Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású ipari-gazdasági telephely, vagy 
szórakozóhely nem működik. 

 

2.2.3. SUGÁRZÁS 

 

Medina a Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében helyezkedik el. Az elmúlt évek nukleáris 
környezetellenőrzési mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az atomerőmű hatása a 
környezetére elhanyagolható, Medinán nem is érzékelhető, nem mérhető. A nukleáris biztonság 
tekintetében a hazai elemzések és a nemzetközi felülvizsgálatok eredményei is megfelelőek 
voltak. Kijelenthető, hogy a Paksi Atomerőmű üzemeltetéséből adódóan nincs olyan tényező, 
melyet a település fejlesztésekor, és így a rendezési tervében figyelembe kellene venni.  

Medina közigazgatási területén honvédelmi területek találhatóak a 037/10; 041/2; és 039/2 hrsz.-
ú ingatlanokon. A külterületeken lévő ingatlanok és létesítmények korlátozásmentes használatára 
a Honvédelmi Minisztérium igényt tart. A 037/10 hrsz.–on lévő laktanya és radarállomás 
hatásterületén lakóingatlan nincs, lakóterülettől távol helyezkedik el. A honvédelmi 
tevékenységből a lakosság részére zavaró hatás nincs, nem is várható. A korlátozásmentes 
használat érdekében, illetve ahhoz, hogy a honvédelmi érdek ne sérüljön a 037/10 hrsz. 
radarállomás környezetében új építmény vagy műtárgy csak a Honvédelmi Minisztérium által 
meghatározott védőtávolságok figyelembe vételével létesíthető. Mivel az állami terület a 
Nemzeti Ökológiai Hálózattal övezett, ezért az építési korlátozások, adott esetekben tiltások több 
indok alapján is megalapozottak. 

2.2.4. VÍZ 

2.2.4.1. FELSZÍNI VIZEK 

 

Jelentős felszíni vízfolyás Medina keleti részén a Sió és a Sárvíz valamint a Szedres-Medinai 
vízfolyás. Kisebb vízfolyások, időszakos vízmosások találhatóak Medina-Szőlőhely keleti 
szélen, és a domvidéken. 

A két fő vízfolyás mértékadó vízhozamai: 

 

Vízfolyás neve Vízmérce 
helye 

Kis vízhozam 
(Qmin) m3/s 

Közepes 
vízhozam (Qátl.) 

m3/s 

Nagy vízhozam 
(Qmax) m

3/s 

Sió Szekszárd 2,66 20,3 308 

Sió Siófok 0 11,4 24 

Sió Úzd-Borjád 1,92 10,2 248 
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Sió Simontornya 1,76 9,5 238 

Nádor-csatorna Sióagárd 2,34 8,0 55 

Megjegyzés*: Forrás Tolna megye Környezetvédelmi Programja 

 

Mivel Medina közigazgatási területét a Sió-csatorna és a Sárvíz csatorna is érinti, fontos 
kiemelni az ár- és belvízvédelem fontosságát a területen. A medinai Sió szakasz vízjárását a 
balatoni vízeresztés, továbbá a Kapos és a kisebb patakok, valamint kismértékben a Nádor-
csatorna vízhozama alakítja. „A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 
besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint nyilvántartott 
települések között Medina közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, 
hogy nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és nem az előírt biztonságban kiépített védmű védi.  

 
A területhasználatoknál, a település rendezési eszközöknél, de az egyes egyedi tervezéseknél is 
fontos tervezési szempontként figyelembe kell venni Medina község belvízvédelmi öblözetben 
való elhelyezkedését, egyes területek időszakos vízelöntését. A község bel- és külterületének egy 
része a 04.04. sz. Szekszárd-Simontornyai belvízvédelmi szakaszon belül a 04.04.02. sz. 
Medinai Őrjárás területére esik, amelynek társulati belvízelvezető csatornája a Szedres-Medinai 
vízfolyás – amelyet néhány éve újított fel a Szekszárd-Paksi Vízi Társulat.  
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM–BM együttes rendelet belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása szerint 
Medina belvíz szempontjából közepesen veszélyeztetett. 

Az utóbbi évek belvíz borította területeinek megnövekedett aránya, az éves lehullott csapadék 
mennyiségének és eloszlásának extrém határok közötti változása felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Sió-Nádor (Sárvíz csatorna) csatornák között ill. környezetében is több helyen szükség lehet a 
mezőgazdasági területek hasznosítási módjának, jelenlegi művelési ágának felülvizsgálatára, 
különösen a régi holt meder vonulatok belvízzel gyakran elöntött területei helyén. Célszerű ezen 
területek művelés ág változását, esetleg vizes élőhely létrehozását fontolóra venni. 

 

A Nádor-csatorna (Sárvíz) jobb parti, és a Sió-csatorna bal parti I. rendű árvízvédelmi töltése a 
04.06. Sióagárd-Kölesdi állami tulajdonú árvízvédelmi szakaszhoz tartozik. A Sió-csatorna 
mértékadó árvízszintje a medinai közúti hídnál (36,9 fkm) 93,57 mBf. A Sió-csatorna és a 
Nádor-csatorna I. rendű árvízvédelmi fővonalai a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Szekszárdi Szakaszmérnöksége kezelésben vannak. Az árvízvédelmi szakaszokon a biztonságot 
a vízfolyásokat keresztező létesítmények (zsilipek, átereszek, vezetékek) állapota határozza meg. 
A medinai öblözetet érintő árvízvédelmi fővonalak állapota megfelelő.  

A Sió-csatorna felső szakaszán a víz minőségét nagymértékben meghatározza a Balaton déli 
oldalán lévő települések által összegyűjtött és elvezetett szennyvizek szennyezőanyag terhelése. 
A Balaton víz levezetésének időszaka kedvező befolyásoló tényező lehet a Medinára érkező víz 
minőségére. A tó vizét elvezető zsilip zárva tartása idején a felsőbb szakaszokon bebocsátott 
tisztított szennyvizek hatására kedvezőtlenebb minőségű víz érkezik. E kedvezőtlen állapot a 
levezetések ideje alatt a Balatonból levezetett hígító víz miatt nem észlelhető. A Sió-csatornában 
a Nádor csatorna torkolata alatti szakaszon megnő a szennyezettség mértéke. A szervetlen 
anyagok tekintetében minősítése IV. osztályú. A mikrobiológiai szennyezettség mértéke a 
csatorna hosszmentén az utóbbi évtizedben némileg csökkent. Az idősorokat elemezve a 
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szervesanyag tartalom változásában is kedvező tendencia tapasztalható. A növényi tápanyagok 
közül az ammónia trendje egyértelmű csökkenést mutatott az elmúlt évtizedben. Az utolsó 
években már lényeges változás nem tapasztalható. A nitrit és foszfortartalom változása is bár 
lassú, de kedvező irányú és a vizsgált utolsó években csökkenő tendenciát mutat.  

A Sió-csatorna vízminőségére Medinának nincs hatása szennyezettségét a felsőbb szakaszokon 
bebocsátott szennyező anyagok határozzák meg. Általánosan megállapítható, hogy az utóbbi 
években a vízminőség folyamatosan javult és ez lehetőséget teremtett a horgász- és evezősport 
fellendülésére.  

A mezőgazdasági művelés alatt álló területekről nem pontszerű szennyezés keletkezhet az 
agrokémiai anyagok felhasználásából, de magukból a kultivációs módszerek alkalmazásából is. 
A szennyező hatást számos tényező befolyásolja. Ilyen a domborzat, időjárás, művelési 
gyakorlat. A víz által okozott és a vizet is érintő egyik fontos környezeti probléma az erózió. 
Eredménye a vízrendszerek feliszapolódása, valamint a kémiai komponensek transzportja 
(növényi tápanyagok, növényvédő szerek). A területi szennyező hatások következtében a felszíni 
vizeket érő terhelés nagyságáról adat nem áll rendelkezésre. A bemosódáshoz kapcsolódó 
területi szennyezések meghatározása igen problematikus, mivel ezek sztochasztikus 
hidrometeorológiai jelenséghez, a csapadékhoz kötődnek. A rövid idejű, nagy intenzitású 
csapadék a felszíni bemosódás következtében lökésszerű szennyezőanyag-terhelést 
eredményezhet. 

A település egészének csapadékvíz-elvezetését nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve folyóka 
kombinációjával oldják meg. Az összegyűjtött és elvezetett csapadékvíz nagy részét a Sió 
csatorna fogadja be.  

A község csapadékvizeit geográfiai adottságaiból adódóan a völgyekben húzódó főgyűjtők, 
vízmosások vezetik le. A település azon területeinek csapadékvizei, ahol nem épült ki 
csapadékvíz elvezető rendszer, a csapadékvizeket az útburkolat vezeti el a befogadó árkokba. A 
zártkerti övezetekben a csapadékvíz a korábban természetes módon kialakult vízmosásokban 
folyik el, ill. a Sióhoz közeli részekről közvetlenül a nagy felületekről a csatornába folyik. 

A meglévő csapadékvíz-elvezető hálózatot az ellátatlan területeken új csatornákkal kell bővíteni. 
A szilárd burkolatú felületek növekedése, és a korábban nem megszokott rendkívüli nagy 
esőzések azt eredményezik, hogy a meglévő csatorna keresztmetszetek nem minden esetben 
képesek a csapadékvizek elvezetésére. A biztonságos elvezetéshez a folyamatos karbantartás 
mellett a rendszer felülvizsgálata, helyenként a mélyebb, Sióhoz közeli részeken a 
keresztmetszet bővítése szükséges. 

 

A fenntartási munkák tekintetében a vízelvezető rendszerek tisztaságát folyamatosan ellenőrizni 
kell, az illegális hulladéklerakást, az árkok betemetését meg kell akadályozni. A természetes úton 
bekerült szennyeződéseket, iszaplerakódásokat szükséges gyakorisággal el kell távolítani. Ez a 
nyílt rendszereken kaszálást, kotrással történő iszaptalanítást jelent. Jelenleg ezeket a munkákat 
szemmel láthatóan rendszeresen elvégzik, a nyílt csapadékvíz elvezető árkok általában megfelelő 
állapotban vannak. 

Környezetvédelmi szempontból fontos, hogy biztosítani kell a vízelvezető rendszerek védelmét 
az illegális szennyvízbevezetésekkel és kommunális hulladékok lerakásával szemben. Az 
élővizek védelme érdekében az élővízfolyást ill. élővíz minőségét veszélyeztető magatartással 
szembeni eljárás lehetőségét helyi rendeletben kell biztosítani.  
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2.2.4.2. FELSZÍN ALATTI VIZEK 

 

Medina a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet alapján 
kiadott „a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében érzékeny minősítéssel jelzett 
területen helyezkedik el. A földtani és talajadottságok miatt a talajvíz igen könnyen 
szennyeződik, és különösen káros hatású ebben a térségben a szennyvíz szikkasztása.  

A településen 1969 óta működik a közüzemi vízellátó rendszer. Az ivóvízellátás kiépített 
vízvezeték-hálózatról, rétegvízre telepített kutakból történik. Mindkét kút a pannon réteget 
csapolja meg különböző rétegekben.  

A községben – az ivóvízfogyasztást alapul véve, mely 26 500 m3 - évente több mint 21.000 m3 
szennyvíz keletkezik. Jelenleg már van közcsatorna, de még az ingatlanok fele sem csatlakozott 
rá. A korábbi évtizedekben, de feltehetően a csatornára nem csatlakozottak esetében jelenleg is a 
keletkező települési folyékony hulladék nagy része „jobb esetben” a talajban elszivárog, de az 
sem zárható ki, hogy rossz szokás szerint felhagyott ásott kútba vezetik, így szennyezve 
közvetlenül a talajvizeket és a felszínhez közeli rétegvizeket. 

A talajvizek szennyezése szempontjából további kockázatot jelent a nem megfelelő módon 
történő illegális hulladék-elhelyezés. 

Korábbi felmérések szerint (Tolna megye Környezetvédelmi Programja 2000) a település 
közigazgatási területén az ásott kutak vize emberi fogyasztásra alkalmatlan, elsősorban magas 
nitrát és/vagy nitrit szennyezettségük, valamint súlyos mikrobiológiai fertőzöttségük miatt. A 
talajvíz felszín alatti mélysége átlagosan 4-12 m, az alacsonyabb térszíneken 3-6 m. A talajvízre 
telepített ásott kutak vizének nitrát koncentrációja 100 – 400 mg/L közötti, az 50 mg/L-es 
egészségügyi határértékkel szemben. A Medinán végzett ásott kút vizsgálati eredmények szerint 
a belterületen a talajvíz átlagos nitrát koncentrációja 340 mg/L! Mivel a felmérés óta a 
szennyező anyagok ártalommentes elhelyezése nem oldódott meg, így feltehetően az elmúlt 
években a helyzet – és főként a talajvizek állapota - csak tovább romlott. 

A nitráttal (nitrittel) szennyezett víz fogyasztása súlyos egészségkárosodást okozhat, egy éven 
aluli csecsemők esetében halálos kimenetelű megbetegedést válthat ki! A nitrát a talajvízben 
általában emberi tevékenység (állattartás, szennyvízszikkasztás, műtrágyázás) következtében 
dúsul fel. A belterületen található ásott kutak vizében igen nagy koncentrációkban fordul elő. 
Jelenléte elsősorban a mesterségesen táplált csecsemők számára jelent veszélyt. Medinán a 
vezetékes ivóvíz bekötési aránya jelentősen alacsonyabb a megyei átlagnál (82 % vs. 96 %), 
amely részben abból adódik, hogy nincs minden háznál vezetett ivóvíz, főként pedig abból, hogy 
Medina-Szőlőhegyen nincs kiépített viziközmű. Ezért rendkívül fontos a lakosság tájékoztatása 
arról, hogy a meglévő ásott kutak a vize emberi fogyasztásra nem alkalmas, kockázatos. A 
súlyosabb esetek megelőzésében nagy szerepe van védőnői szolgálatnak is.  
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2.2.5. FÖLD 

 

Medinán természeti erőforrásainak egyik fő alkotója a földfelszín és az azt borító különböző 
típusú és tulajdonságú termőföldek. Ugyanakkor az itt lakók által igénybe vett környezeti elemek 
közül a talajt éri a legtöbb környezeti konfliktus, a talajok jó állapotának megőrzése a 
legveszélyeztetettebb és egyben a legnehezebb.  

Amint a természetvédelmi fejezetben már elemeztük, az intenzív földművelés és a természetes 
talajadottságok miatt a talajok nagyfokú eróziónak kitettek.  

Az intenzív mezőgazdasági művelés minden pozitív és negatív következménye befolyásolja a 
termőtalajok fizikai és kémiai tulajdonságait. 

Pozitív hatások lehetnek a következők: 

� a víznyelés növelése  

� a párologtatás csökkentése  

� szerkezetképzés  

� hőgazdálkodás javítása  

� tápanyag visszapótlás  

� kedvező humuszanyagok arányának növelése  

� tápanyagok feltárása  

� talajművelés keverő hatása  

� tápanyag-gazdálkodás, tápanyag-harmónia befolyásolása  

Ezekkel a hatásokkal csökkenthető a talajhibák által kiváltott terméscsökkentő hatás. 

A negatív hatások általában a következők: 

� szerkezetromboló hatás  

� porosodás  

� tömörödöttség  

� erózióveszély fokozása  

� deflációveszély fokozása  

� terméketlen rétegek felkeverése  

� egysíkú tápanyag visszapótlás  

� szakszerűtlen öntözés  

A nem megfelelő beavatkozással a pozitív hatások helyett talajaink termőképességét jelentősen 
tudjuk csökkenteni, melyet azután csak hosszú évek munkájával lehet helyre hozni.  

A helytelen, egysíkú tápanyag visszapótlás következménye egyrészt a talaj makro- és mikroelem 
arányának megváltozása, ami hosszú távon a talaj fizikai állapotát is megváltoztatja, másrészt a 
nem pótolt elemek koncentrációjának és a humuszt alkotó anyagok mennyiségének csökkenése 
és ezzel a termőtalaj termőképességének visszaesése.  

Környezetvédelmi szempontból további káros hatás és veszélyeztető tényező a műtrágyázásból 
és vegyszeres védekezésből eredő talaj és talajvízszennyezés.  
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Medina közigazgatási területének kb. ¾-e szerepel a zonális agrárkörnyezeti programok között, 
elsősorban vízvédelmi célterületként. A közigazgatási terület nyugati részét kis mértékben érinti 
talajvédelmi célterület, míg a nyugati szélen egy széles sáv (kb. a terület ¼-e) nem érintett.  

 

 

 

 

Zonális agrárkörnyezeti program célterületei: 

 

  Nem célterület 

  Vízvédelem 

  Talajvédelem 

  Élővilág és vízvédelem 
 
(Forrás: Tolna Megye Környezetvédelmi Programja) 

 

 

 

 

 

Az ökonómiai és ökológiai szempontok együttes érvényesítése révén Európában a 
mezőgazdasági termelésben a környezetkímélő „integrált termesztés” gyakorlata alakult ki. 
Hosszabb távon – a környezetvédelmi prioritások, valamint az élesedő piaci verseny és a 
fokozódó fogyasztói elvárások hatására is – az ennek való megfelelés alapvető követelmény 
lehet. Ez a célprogram az integrált termesztési eljárások felvállalását segíti elő. Különböző 
szakmai követelmények vonatkoznak a szántóföldi kultúrákra, a zöldségtermesztésre és az 
ültetvényekre (szőlő, gyümölcs). A programban részt vevők vállalják az integrált termesztés 
előírásainak betartását. 

A talajvédelmi zonális célprogram a sérülékeny, érzékeny talajok megóvását szolgálja az érintett 
területek gazdálkodási rendszerének szabályozásával, talajvédelmi célú korlátozásával, az 
eróziót és a deflációt, a talaj savanyodást és a talajok szennyeződését megelőző, mérséklő 
agrotechnika, valamint az ezek vállalását ösztönző kompenzációs kifizetések alkalmazásával.  

A mezőgazdasági műveléssel kapcsolatba hozható vizes élőhelyek szintén nagy jelentőségűek. 
Kedvező hatásuk van termelési, környezeti és ökológiai (természetvédelmi), valamint tájvédelmi 
szempontból. Ezért lényeges védelmük és fejlesztésük ezen célprogramon keresztül. Alapvetően 
6 típusba sorolható e célprogram alkalmazása: árterek, egyéb természetes vizes élőhelyek, 
halastavak, nádgazdálkodás, rizstelepek és termelésből kivont területeken vizes élőhelyek 
kialakítása (pl. belvízzel veszélyeztetett területek). Ezek a felsorolt területek nemcsak 
kiterjedésük miatt igen jelentősek, hanem az élővilág számára fontos vizes élőhelyek, emellett és 
ennek figyelembevételével egyúttal fontos területei a vizekhez kötődő, több haszonvételű, 
hagyományos extenzív mezőgazdálkodási rendszereknek.  

 



MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULM ÁNY 

 

          55/84     EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2008. JÚNIUS  

A zonális programok az alábbi agrár-környezeti intézkedések megvalósítására adnak lehetőséget: 

� extenzív, védelmi célú termelési módok alkalmazása, 

� szántó-gyep konverzió, 

� természetvédelmi célú gazdálkodás, 

� őshonos állatok külterjes tartása, 

� élőhely-rekonstrukció (pl. vizes élőhelyek) és fenntartás, 

� biotóphálózat kialakítása, 

� egyes fajok élőhelyeinek fejlesztése,  

� tájvédelmi célú gazdálkodás, 

� tájrekonstrukció, 

� vízfolyások parti sávjának védelme, 

� talajvédelmi módszerek alkalmazása stb. 

 

Medina térségében az ökológiai adottságok a gazdálkodási tradíciók és tapasztalatok alapján 
többségében kedvezőek, és a területek jelentős részének környezeti tűrőképessége, a 
„stressztűrése” nagy. Ez főként az igen jó adottságú – a zonális programokban célterületként 
nem szereplő, de agráralkalmassági mutatókban igen jó (talajértékszám 70-90) - szántóföldekre 
jellemző a hegyháti részen. Ezen a területen olyan mezőgazdálkodás a cél, melynek legfontosabb 
összetevőit, feladatait az alábbiakban foglalható össze: 

� értékes beltartalmú, szermaradvány mentes termékek előállítása; 

� a meg nem újítható nyersanyagok és energiaforrások takarékos felhasználása; 

� a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elkerülése; 

� a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása; 

� a vidék kulturális és agrár kulturális értékeinek megőrzése; 

� elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb ember számára. 

 

Bár a kistérségben több helyen (főként Szekszárd környékén), Medinán sincs kijelölt, 
prognosztikus ásványvagyonnal rendelkező terület. A jelenlegi ismeretek szerint bányászati 
kutatást sem terveznek a termőterületeken.  

A távvezetékek (pl. földgáz) fektetése azonban nagy valószínűséggel érinthet termőföldet. A 
talaj védelme érdekében feltétlenül fontos bármilyen vezeték, nyomvonalas létesítmény építése 
esetén a humusz réteg külön deponálása, és az építés befejezése után az eredetihez megközelítő 
állapot visszaállítása. 

 

Mind a bel-, mind a külterületen a talajra a legnagyobb környezeti kockázatot a helytelenül 
elhelyezett szilárd és folyékony hulladékok jelentik.  

Az egyes földrajzi területekre vonatkoztatott felszíni szennyeződés érzékenység geológiai, 
hidrogeológiai alapokra helyezve határozza meg az emberi jelenléttel összefüggő 
területhasználat kapcsolatát, különös tekintettel a hulladékok lehetséges elhelyezésére. A 
terepszinten, vagy annak közelében előforduló képződmények geológiai adottságai, sajátosságai 
közül kiemelten kezeli, hogy a folyékony vagy oldott állapotú szennyeződések mekkora veszélyt 
jelentenek a különböző földtani közegekre. Mekkora a kockázata annak, hogy a szennyező 
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anyagok a felszín alá kerüljenek és nagyobb területeken jelenjenek meg a felszín alatti első 
vízadó rétegben (mint közvetítő elemben) szétterülve. Tehát a szennyeződés érzékenység 
meghatározása a felszíni eredetű szennyeződésekkel szembeni létező természetes - mindenütt 
jelen lévő, de eltérő mértékű - földtani védelemről tájékoztat a terepszinten és annak közelében 
található rétegek eredeti állapotának ismeretében. Elsősorban a víz mélységi helyzete, továbbá az 
oldott anyagok felvételének lehetősége, vagyis a rétegekre egyenként jellemező szivárgási 
tényező értéke határozza meg a kategóriákba való sorolást. Előbbiekhez járulóan utal még az 
egyes területrészleteken a felszín alatti első vízszint típusára, helyzetére, mozgásának irányára. 

Az előbbiekből következik, hogy részletes környezetföldtani ismeretek szükségesek minden 
hulladékféleség költségkímélő és környezetkímélő lerakásához, elhelyezéséhez. Lerakónak csak 
olyan területrész választható ki, amely pontosan ismert földtani felépítés mellett egyértelműen 
tisztázott hidrogeológiai viszonyokkal rendelkezik. A meglévő természetes helyzet ismeretében a 
szükséges mértékű mesterségesen védelmet is ki kell építeni. 

Medina területének legnagyobb hányada – a vastagabb kifejlődést mutató löszterületek, valamint 
a szilárd kőzeteknek felszínhez közeli előfordulásai - a felszíni szennyeződésekre nem érzékeny 
kategóriába tartozik. E területeken a jellemző rétegek az agyagok, márgák, vulkáni eredetű 
kőzetek, amelyek dombsági, vagy hegyvidéki területeken fordulnak elő. Felszíni eredetű 
szennyeződések koncentrált elnyelődésére nincs lehetőség. A legnagyobb természetes - földtani - 
védelemmel rendelkező területeket sorolták e kategóriába. A képződmények szivárgási tényezője 
("k-tényező") kisebb, mint 10-5 cm/sec.  

Felszíni szennyeződésekre erősen érzékeny egységek mindazon területek, ahol karsztosodott 
szilárd kőzetek mutatkoznak a felszínen esetleg felszínhez közel, vagy olyan laza porózus 
üledékek találhatók a terepszinten, melyek egyben jó vízvezető és víztartó tulajdonsággal 
ismeretesek. Az oldott állapotú szennyeződések ilyen természeti helyzetben rövid idő alatt 
eljuthatnak a közvetítő elemet jelentő felszín alatti első vízszintig. Vagyis koncentrált elnyelődés 
esetén gyorsan elindulva nagyobb területegységeket és védett víztípusokat is veszélyeztethetnek 
a felszíni eredetű szennyeződések. A jellemző szivárgási tényező ("k-tényező") nagyobb mint 10-
3 cm/sec. Ilyen adottságú összefüggő kiterjedt területek Medinán a Sió-Sárvíz mentén, valamint 
keskeny sávokban a kisebb vízfolyások időszakos vízmosások mélyedéseiben találhatóak, ahol a 
laza településű szemcsés üledékek jelelmzőek.  

A felszíni szennyeződésekre bármilyen mértékben érzékeny területeken a korábban létesített, 
műszaki védelem nélküli lerakókat fokozatosan fel kell számolni, hogy a további 
környezetterhelés megszűnjön. 

Ezért, és a föld védelme miatt különösen fontos ezen szennyezések megszüntetése, az illegális 
hulladéklerakás megakadályozása. 
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2.2.6. HULLADÉK 

 

2.2.6.1. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 

 

Medinán a települési szilárd hulladékot szervezett formában gyűjtik, amelyet a szekszárdi 

székhelyű és a Szekszárdi Önkormányzat tulajdonában lévő Alisca-Terra Kft. szállít el hetente 

Szekszárdra.  

Lomtalanítás évente kétszer történik. A község rendelkezik hulladékgazdálkodási tervvel 
(regionális), valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó előírásokat helyi önkormányzati 
rendeletben szabályozták. A rendelet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, továbbá 
teljes körűen szabályozza a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elhelyezésére és elszállítására 
vonatkozó feltételeket, és ennek gyakorlati megvalósítása a lehetőségeken belül eleget is tesznek.  

Szelektív hulladékgyűjtés is megvalósult a községben, amit szintén a közszolgáltató végez. 
Jelenleg 3 hulladékgyűjtő sziget található a településen, 2 Medinán, 1 Medina-Szőlőhegyen.  

 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtő edények a görögkeleti 
templom közelében. 

 

 

 

 

 

A szelektív hulladékgyűjtés mellett a szilárd települési hulladék mennyiségének csökkentése 
érdekében a keletkező hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése kell hogy legyen az egyik 
fő cél a hulladékgazdálkodási törvény értelmében. Belátható, hogy falun ennek megvalósítása 
logikus kitűzhető cél lehet, megfelelő lakossági tájékoztatás és a feltételek biztosítása után. Erre 
jó ösztönző lesz várhatóan a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrejötte után a szilárd 
hulladék gyűjtésének és elszállításának várhatóan jelentősen megugró díja (ára). Ebben aktív és 
hatékony lakossági részvételre van szükség, mivel a hulladék szervesanyag tartalma jelentősen 
csökkenthető a könnyen bomló, magas szerves anyag tartalmú hulladék komposztálásával. 

Összességében a falukép alapján megállapítható, hogy a közterületek rendezettek, tiszták. 
Illegális hulladék lerakása csak kis foltokban, szórványosan fordul elő. A jelenlegi 
hulladékgyűjtési és elszállítási gyakorlatban az építési törmelékek elhelyezése okoz gondot. 
Ezeket több esetben a földutak szélén, vagy a földutak mélyedéseinek feltöltésére használják fel, 
bár ezt az önkormányzati rendelet tiltja. Sajnos az is előfordul, hogy vízmosások közelében, 
vagy a vízmosásokba helyezik el. Azonban az önkormányzat a lakosság feladatául írja elő az 
építési hulladék elhelyezését, de erre helyben nincs megoldás, az inert hulladék Szekszárdra 
történő szállításának költsége pedig a nem legális megoldások keresésére ösztönöz. A regionális 
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hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezése után várható erre, és az újra hasznosítható 
hulladékok széles körű gyűjtésére is megoldás.  

 

 

Bedózerolt építési törmelék nem kommunális 
hulladékkal vegyítve egy vízmosás szélén a 

szőlőültetvényekhez vezető út mentén 

 

Vízmosásba dobott kommunális hulladék 

 

 

 

2.2.6.2. VESZÉLYES HULLADÉK 

 

A településen veszélyes vegyi anyagot felhasználó, ill. ipari termelő tevékenységet végző üzem 
nem működik, így ipari eredetű veszélyes hulladék sem keletkezik. A mezőgazdasági 
vállalkozóknál keletkező veszélyes hulladék mennyiségéről és elhelyezéséről nincs adat. 
Ezeknek a hulladékoknak legnagyobb hányada vegyszerek csomagolási hulladéka lehet. Az 
önkormányzat eseti lakossági veszélyes hulladék begyűjtési akciót nem szokott szervezni, Így a 
háztartásból és háztáji jellegű mezőgazdasági (őstermelők) termelésből eredő veszélyes 
hulladékok nagy valószínűséggel a kommunális hulladék közé, vagy az illegális szeméttelepre 
kerülnek.  

Az orvosi rendelőben keletkező egészségügyi veszélyes hulladékot szervezett gyűjtés keretei 
között a SEPTOX Kft. szállítja el. 

 

 

2.2.6.3. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK 

 

A települési folyékony hulladék definíció szerint: „A szennyvízelvezető hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra 
alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek 
ürítéséből, a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint a gazdasági de nem 
termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik."  
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A települési folyékony hulladék elhelyezésének esetében nagy előrelépést jelentett és jelenthet a 
Szedressel közösen megépített szennyvíztisztító telep és a kommunális szennyvíz közcsatornán 
való gyűjtése és elvezetése. Azonban a 350 ingatlanból – bár 290 esetében már megépült a 
rácsatlakozási lehetőség – csupán 132 kötött rá a közcsatornára (37,7 %). Vagyis az ingatlanok 
2/3-ában változatlan, az eddig megszokott módon „szabadulnak” meg a települési folyékony 
hulladéktól.  

Manapság az élet természetes velejárója, hogy a víz a csapból folyik a háztartások zömében. A 
vezetékes víz elterjedésével arányosan nőtt az ivóvíz felhasználás, aminek mértéktelenségét és 
pazarlását a vízdíj emelkedése kissé visszaszorította. A háztartásokban az ivóvizet az iváson és 
főzésen kívül egyéb célra – mosás, mosogatás, takarítás, stb.. is felhasználjuk. Az ivóvíz a 
használat során szennyeződik, és több-kevesebb szennyezőanyag tartalommal távozik a 
háztartásokból a lefolyókon, WC-ken keresztül.  

Az ivóvízhasználat során keletkezett, különböző kémiai és biológiai anyagokkal szennyezett 
vizeket össze kell, vagy kellene gyűjteni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne 
szennyezzék környezetünket, a felszíni és felszín alatti vizeket.  

A 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet szerint a települési folyékony hulladékra vonatkozó 
szabályok a következők (15. § és 16.§): 

� Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó települési folyékony 
hulladékot a rendeletben, valamint az egyéb, külön jogszabályban meghatározott műszaki 
és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági 
előírások szerint köteles gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére jogosult 
hulladékkezelőnek átadni. 

� A települési folyékony hulladék termőföldön történő hasznosítására külön jogszabályban 
foglaltak irányadók. 

� A leürítő helyen elhelyezhető települési folyékony hulladék mennyiségét és minőségét, az 
ürítés módját és időpontját a jegyző a közcsatorna üzemeltetőjével történt egyeztetés 
alapján határozza meg. 

� Az illetékes vízügyi hatóság - a szakhatóságok véleményének figyelembevételével a 
jegyző véleményének kikérésével, valamint az üzemeltetővel történt egyeztetés 
lefolytatását követően - határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék 
elhelyezésére, az üzemeltető rendelkezésére álló szennyvíztisztító telepek közül melyik 
vehető igénybe. 

A települési folyékony hulladék kezelésének megvalósítása érdekében a települési 
önkormányzatnak közszolgáltatást kell biztosítania lakosai számára. Helyi rendeletben kell 
meghatározni a közszolgáltatást végző vállalkozót. 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 3/2005. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet nem szabályozza a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos eljárásokat. Erre vonatkozóan sincs helyi szabályozás, illetve ösztönzés, 
hogy a megépült közcsatornát minél nagyobb számban vegyék igénybe. 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
mellékletében foglaltaknak megfelelően, 80 liter/fő*nap fajlagos szennyvízkibocsátást 
figyelembe véve – 70 m3/d napi szennyvízkibocsátással, éves szinten mintegy 25.600 m3 
szennyvíz ártalommentes elhelyezésével kellene számolni Medinán. Ez jóval több, mint az 
ivóvíz fogyasztási adatokból számított érték. Az ingatlanoknak csupán 87 %-a kötött a vezetékes 
ivóvíz hálózatra, viszont – és az a meghatározó - az éves vízfogyasztás 26500 m3. Feltéve, hogy 
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az elfogyasztott ivóvíz mennyiségének kb. 80 %-ából képződik szennyvíz, a jelenlegi helyzetben 
jobban tükrözi a valóságot, hogy éves szinten ez Medinán megközelítőleg 21.200 m3 szennyvíz 
keletkezik.  

Ebből a mennyiségből csupán – az üzemeltetői adatok szerint – 13.500 m3 folyik a tisztító 
berendezésre, vagyis a keletkezett szennyvíz több mint fele. Ez arányaiban lényegesen több, mint 
a csatornára való rákötési arány, de nyilvánvalóan először a nagyfogyasztók kötöttek rá a 
szennyvízelvezető rendszerre. A „maradék” közel 8.000 m3 szennyvíz minden évben „eltűnik”, 
mint ahogy korábban az összes keletkezett szennyvíz nagy része eltűnt. Ez a szennyvíz valóban 
eltűnik hiszen nem határozható meg egyértelműen, hogy hová kerül. A szedresi telep szippantott 
szennyvizet nem fogad, így arról nincs információ, hogy a folyékony hulladék hová kerül. Nagy 
valószínűséggel feltételezhető, hogy a magasabb pontokon elszikkasztják, a vízfolyások 
közelében közvetlenül az élővízbe vezetik. 
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2.3. KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK 
 

A környezetvédelem célkitűzése a meglévő terhelések csökkentése mellett a kedvező helyzet 
megtartása, szennyezések kialakulásának megakadályozása. Ehhez a lakosság tájékoztatására, a 
környezeti tudat formálására is szükség van, mivel az egyik legfőbb szennyező forrás épp a 
lakossági hulladék, az illegálisan elhelyezett szilárd, és a szikkasztott folyékony hulladék. 

 

A levegőminőség megóvása, és további javítása érdekében: 

� Kiváló adottság, hogy ipari eredetű légszennyezés nem terheli a környéket. Ezen helyzet 
megtartása továbbra is kívánatos. 

� Utcai zöldsávok, fasorok telepítésével, zöldfelületek, és szilárd burkolatú utak 
kialakításával hatékonyan csökkenthető a közlekedésből származó por és 
levegőszennyezés. A növényzetnek, véderdőknek nagy szerepe van továbbá a 
szántóföldekről származó porszennyezés megkötésében, ezért a tájfásítás fontos feladat. A 
fásítás során allergén polleneket nem kibocsátó fajokat kell telepíteni. 

� A Piggy Farm nagy állattartó telep és a terményszárító, valamint a lakott terület közé a 
zavaró bűz mérséklése, valamint esztétikai okok miatt is indokolt takaró védőerdősáv 
telepítése legalább 50 m szélességben. 

� A parlagfű irtásáról mind bel-, mind külterületen gondoskodni kell. Ehhez a lakosság 
folyamatos tájékoztatása, valamint aktív bevonása is szükséges. 

 

A sugárzásokkal kapcsolatos előírások 

A Medina közigazgatási területén, a 037/10 hrsz.-on lévő radarállomás zavartalan működése, és 
egyben a nem ionizáló sugárzások esetleges káros hatások elleni védelem érdekében az érintett 
területen és környezetében új építmény csak a megfelelő védőtávolságok betartásával létesíthető. 
Ennek megfelelően: 

� A radarállomás 2000 m-es környezetében az épületek, építmények és műtárgyak 
legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 11 m-t. 

� A radarállomás 1500 m-es körzetében villamos szabadvezeték, 1000 m-es körzetében új 
építmény, műtárgy, távbeszélő szabadvezeték nem létesíthető. 

� A fenti előírásoktól való esetleges eltérés kizárólagosan a Honvédelmi Minisztérium 
engedélyével lehetséges. 

 

A felszíni vizek védelme: 

Mivel sok, és főként jelentős vízfolyás van a település környezetében, a meglévő vízfolyások és 
környezetük védelme fontos feladat. A két fő vízfolyás és környezete NATURA 2000 és az 
Országos Ökológiai Hálózatba tartozó terület, ezért védelmük kiemelten fontos. A legfontosabb 
feladatokat a természetvédelmi fejezetben ismertettük.  

 

� Vízgazdálkodási területként bejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra 
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes hatóság engedélyével szabad. 
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� A kijelölt ár- és belvízvédelmi szakaszokon mezőgazdasági tevékenység csak a 
földhasználók kockázatára végezhető.  

� A vízfolyások közelében talajjavításra tőzeget, vagy komposztot kell alkalmazni. 

� A mezőgazdasági területekről érkező szennyezés csökkentése érdekében a felszíni vizek 
mentén a védőzónák kialakítása, a szennyezések megszűrése érdekében a meglévő 
növényzet fenntartása – vagy a természetvédelmi elvek figyelembe vételével – fejlesztése 
folyamatosan végzendő feladat. Ezen felül szükséges: 

� Egyéb diffúz szennyezések feltárása, megszüntetése, 

� A csapadékvíz és felszíni vízelvezető rendszerek folyamatos tisztítása és karbantartása, 

� Illegális hulladék elhelyezések feltárása, megszűntetése és a továbbiakban 
megakadályozása. 

 

A felszín alatti vizek megóvása: 

A felszín alatti vizek mennyiségének, és jó minőségének (amennyiben még jó) megóvása a 
vízkészletek megőrzése, az egészséges környezet kialakítása, valamint a közegészségügyi 
szempontok érvényesítése miatt, valamint nem utolsó sorban talajvédelmi szempontból is 
elengedhetetlen. Ehhez szükséges feladatok:  

� Azokat az ingatlanokat, amelyek a meglévő szennyvízelvezető csatornahálózattal ellátott 
területen vannak, a szennyvízelvezető hálózatra rá kell kötni. Ennek érdekében az érvényes 
jogszabályi keretek között az ingatlantulajdonosokat kényszeríteni kell (pl. talajterhelési díj 
kiszabása). A rákötéssel egy időben a meglévő közműpótló berendezéseket szakszerűen fel 
kell számolni. 

� A szennyvízcsatorna hálózattal ellátott területeken, utcákban közműpótló berendezést, 
szennyvízgyűjtő aknát ideiglenes jelleggel sem szabad engedélyezni. A szennyvizek 
szikkasztását a település teljes közigazgatási területén meg kell tiltani. 

� Szennyvizek, trágyalé, egyéb folyékony szennyeződés a csapadékvíz elvezető rendszerbe 
való bevezetését nem szabad megengedni. Nyílt árokra, patakra, egyéb időszakos, vagy 
állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint felhagyott kutakba történő 
szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni.  

� A közcsatornával el nem látott területeken a szennyvizeket ellenőrzötten, zárt szennyvízgyűjtő 
medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani.  

� A nitrátszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében be kell tartani a 27/2006. (II.7.) 
kormányrendelet 6.§-a szerinti előírásokat, és a mezőgazdasági tevékenységet folytatónak 
mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági 
gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell 
végeznie. 

 

A talaj, ill. a föld védelme: 

A talaj védelme érdekében elsősorban be kell tartani a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
előírásait – különös tekintettel annak 6. fejezetére (A talaj védelme című fejezet). 

Medina környezetében talán a legfontosabb erőforrás a rendelkezésre álló jó minőségű 
termőföld. Ugyanakkor ezt a környezeti elemet veszélyezteti a legtöbb környezeti konfliktus is. 
A föld jó állapotban való megőrzése minél hosszabb távon kiemelt feladat, azonban az ezt célzó 
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programok rövidtávon gazdasági veszteséggel is járhatnak. A napi megélhetési gondok mellett 
ezen lehetőségek megvalósítása nagy nehézségekbe ütközhet. 

Mindezek miatt javasolt a talajhasználók együttműködése, közös programok kidolgozása, és 
azok figyelembe vételével a jövőbeni gazdálkodási gyakorlat kialakítása. A talajvédelmi 
szempontú zonális célprogram részletes kidolgozása lehet az első lépés a meghatározott cél 
irányába. 

Ennek legfontosabb alapelemei a következők lehetnek: 

� a vetésforgók használata, 

� okszerű talajművelés 

� talajvizsgálatokra alapozott talajerő-gazdálkodás, 

� rendszeres szerves trágya felhasználás, 

� szelíd növényvédelem, 

� a terület állateltartó képességének megfelelő állatlétszám kialakítása 

 

A programok kialakításánál feltétlenül figyelembe kell venni az elérhető pályázati lehetőségeket, 
a támogatott célokat. A talaj és termőföld védelme érdekében támogatható tevékenységek: 

� Domb- és hegyvidéki gyepek fenntartása 

� Talajvédő vetésforgó használata 

� Deflácó ellen védő vetésszerkezet alkalmazása 

� Szántók gyepesítése illetve erdősítése 

� Füves mezsgyék létesítése és fenntartása 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A kommunális szilárd hulladék gyűjtését  és elhelyezését a helyi rendeletben előírt szabályok 
betartásával kell végezni. Az illegális hulladéklerakást meg kell tiltani, és főként meg kell 
akadályozni. Az esetlegesen illegálisan lerakott szilárd hulladék megfelelő elhelyezéséről, és a 
lerakó rekultivációjáról gondoskodni kell.  
A szelektív hulladékgyűjtés is megkezdődött, jelenleg 3 hulladékgyűjtő sziget található a 
településen, 2 Medinán, 1 Medina-Szőlőhegyen. A lakossági fórumokon folyamatosan szóba 
kerül ennek fejlesztése, illetve használatának minél szélesebb körben való kiterjesztése. 

Ehhez fontos lépés a lakosság tájékoztatása, meggyőzése. Különösen figyelni kell a lakossági 
veszélyes hulladékok (akkumulátorok, elemek, olaj, stb) megfelelő gyűjtésére. E célból évente 
legalább egy alkalommal lakossági veszélyes hulladék begyűjtés javasolt. 

A csatornázatlan területeken a települési folyékony hulladék gyűjtésének és elhelyezésének 
megoldását ellenőrzötten kell kialakítani. 

A szerves hulladékok szelektív gyűjtését, és hasznosítását a háttéripar teljes kiépülése előtt, már 
most meg kel szervezni, feltételeit ki kell alakítani, és ezután el kell kezdeni. A házi 
komposztálások megkezdésének érdekében szükséges a lakosság tájékoztatása, oktatása és 
ösztönzése. 
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A települési rendezési terv megvalósítása esetén egyéb káros környezeti hatások 
valószínűsége: 

A terv megvalósításából nem származhatnak országhatáron átterjedő, sőt lokális káros környezeti 
hatások sem, mivel a terv egyik célkitűzése éppen az értékek megóvása, az adottságok, a 
környezetállapot javítása. A településrendezési terv javaslatai inkább a környezeti állapot 
javítása irányában hatnak. 
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3. KÖZMŰELLÁTÁSI JAVASLAT 
 

A beépíthető ill. beépítésre javasolt területek közüzemi víz-, villamosenergia, földgáz, 
csapadékvíz elvezető, továbbá hírközlési és kábel TV hálózattal való ellátását lehetőségképpen 
biztosítani kell, így szükség esetén további hálózatfejlesztést kell megvalósítani. A meglevő, 
közüzemi hálózattal ellátott utcákban lévő beépítetlen telkek nem igényelnek közterületi hálózat 
építést, a kiszolgálásukhoz csak bekötővezetékek megépítése szükséges. 

A víz-, szennyvíz és gázellátás infrastrukturálisan megfelelő, ugyanakkor a rákötési arány 
alacsony. A még nem csatlakoztatott épületek rákötését szorgalmazni, esetenként támogatni kell. 

 

3.1. VÍZELLÁTÁS 

3.1.1. JELENLEGI HELYZET 

 

Medina saját vízbázisról és közüzemi ivóvíz szolgáltató rendszerről ellátott település, melyet a 
Tevel-Závod-Szedres Víz Kft. működtet. 

Medinán az első, I. sz. kutat 1956-ban fúrták. Medina törpevízművének üzembe helyezési éve 
1969., ekkortól létezik vezetékes vízellátás a községben. A növekvő vízigények kielégítésére, és 
a biztonság növelése érdekében fúrták a III. sz. kutat 1982-ben. 

Az ivóvízellátó rendszer műtárgyai: a 2 db kút, térszíni víztároló medence, az ivóvízhálózat és 2 
db magaslati tároló medence. Mindkét kút egy közös védterületen helyezkedik el, ahol a kezelő 
épület és a 25 m3-es térszíni medence is található. A kutak védett vízadó rétegre telepítettek, így 
megfelelő műszaki állapotuk esetén szennyezés nem érheti azokat. Műszaki védelmüket, 
zártságukat azonban mindenképpen biztosítani kell a Sió csatorna közelsége miatt. Árvíz, belvíz, 
a talajvíz esetleges megemelkedése esetén se kerülhessen a kútaknákba, vagy a kutakba külső 
szennyezés. Vízkezelési technológia nem működik Medinán. A kitermelt víz a térszíni 
medencébe folyik, ahonnét átemelő szivattyú továbbítja a 2 db 25 m3-es magaslati tárolóba az 
ivóvíz hálózaton keresztül. 

 

 

A medinai kúttelep. A védterület rendezett, de a 
belterületen lévő kúttelep kerítésére ráférne némi 

karbantartás és festés. 
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Medina-Szőlőhegyen nincs kiépített ivóvíz vezeték. Itt néhány évvel ezelőttig egy darab 
mélyfuratú kút voltn, amelynek nyomócsövét egy útszéli, fedett helyen lévő közkifolyóba 
vezették. Az ebből a kútból kifolyó víz határérték feletti jelentős mennyiségben tartalmazott 
oldott vasat, ami a levegővel érintkezve a vízből sárgás-barna csapadék formájában kivált. Ez 
számtalan panaszt okozott az itt lakók körében. Időközben a korábbi kút helyett újat fúrtak, és 
jelenleg zajlik az ivóvízhálózat kialakítása, és az egész településre kiterjedő ivóvízminőség javító 
program megvalósítása is. 

Medinán a háztartásoknak csupán 82 %-a (286 lakás) csatlakozott az ivóvízvezetékre, amely 
arány jelentősen kisebb a megyei átlagnál (96 %). A vízjogi engedély alapján az engedélyezett 
vízkivétel 45 000 m3/év, melynek 96 %-át ki is termelik (43 275 m3). Ugyanakkor a mért 
ivóvízfogyasztás 26 500 m3/év, míg a vízértékesítés 21 905 (!)m3/év. Ez alapján az egy lakosra 
jutó fajlagos ivóvízfogyasztás – 82,7 l/fő*nap – ami a megyei átlag körüli érték. Az ivóvizet 
intézmények (5 db) és közületek (18 db) is felhasználja, így a lakossági ivóvíz felhasználás a 
számolt értéknél kisebb. Az ivóvízzel el nem látott lakosok és ingatlanok számáról az üzemeltető 
vízmű Kft.-nek nincs információja.  

A vízfogyasztás és a vízértékesítés közötti nagy különbség (közel 4500 m3/év) egyik alapvető 
oka, hogy Medina-Szőlőhegyen nincs vezetett ivóvíz, így ők a töredékét használják fel a 
közkúton szolgáltatott vízből, mint aki hálózaton kapja. Feltehetően egyéb víznyerő helyeket – 
így ásott kutakat is – igénybe vesznek.  

Minden esetre a vonatkozó jogszabályi előírások alapján (önkormányzati és vízügyi törvény) az 
önkormányzatnak kell eleget tennie azon kötelességének, hogy minden medinai lakos számára 
biztosítsa az egészséges ivóvizet. A 201/2001.- (XII.25.) Korm. rendelet értelmében azokon a 
területeken, ahol a lakosok létszáma az 50 főt meghaladja – így Medina-Szőlőhegyen is – a 
megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosításáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia 
– függetlenül attól, hogy bel- vagy külterület-e az ellátandó település rész.  

A kitermelt és az elfogyasztott ivóvíz mennyisége közötti nagy különbséget feltehetően az 
okozza, hogy a vízszolgáltatás során – a víz minősége és az ellátó rendszer később ismertetett 
állapota miatt – technológiai elemként a szokásosnál gyakrabban kell hálózatot és medencét 
mosni, fertőtleníteni. 

A belterületen az alacsony bekötési arány mögött a legtöbb esetben alapvetően szociális 
probléma áll. Ezekben az esetekben a vezetett víz fizikailag elérhető közelségben van – az 
utcában van vízvezeték – de az állampolgár anyagiak hiányában képtelen a vezetékre rákötni, 
vagy a vízdíjat kifizetni. A vezetett vízzel el nem látott lakások tulajdonosai a közelükben 
meghagyott közkifolyókról vehetnek vizet – ezt az önkormányzat az érintett település részeken 
biztosítja.  

A vízhálózat legnagyobb része NA 80-as és NA 100-as azbesztcement anyagú nyomócső, de 
jellemző a KM és acél nyomócső is. Az ivóvíz hálózaton 14 db közkút működik, a tűzcsapok 
száma: 28 db. 

Ivóvíz bekötést a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének megfelelő tartalmú 
terv alapján lehet elvégezni más közmű üzemeltetők előírásait is figyelembe véve. A nyomó 
vezeték megfúrását, és a bekötővezetéket, a vízórát követő elzáró szerelvényig csak a Vízmű 
Kft. készítheti el. A vízóra után a fogyasztó felöli oldalon, visszacsapó szelepet kell beépíteni, a 
vízóracserénél a fertőzés veszélyét kizárva kell a hálózatot megbontani. A vízóraaknák 
tisztántartásáról, vízmentességéről, lefedéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia. 

Vízhálózat bővítését, a szükséges rekonstrukciót a tulajdonos Önkormányzat megrendelésre, 
terveztetés és a hatósági engedélyek beszerzése után a Vízmű Kft. végzi. 
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A ivóvízellátó rendszer adatai, jellemzői: 

A településen 2 db mélyfuratú kút van. Az I. sz. kút talpmélysége 62,8 m, a III. sz. kúté 177,2 m. 
Az I. sz. kútból az üzemben kitermelhető vízmennyiség 90 l/min, a III. sz. kútból 140 l/min. 
Általában normál üzem és vízigény esetén egy kút üzeme is elegendő. Így a nagyobb hozamú. 
újabb kút üzemel folyamatosan, bár a vízminősége kedvezőtlenebb, mint az I. sz. kúté. 

A vízhálózat legnagyobb része NA 80-as és NA 100-as azbesztcement anyagú nyomócső, de 
jellemző a KM és acél nyomócső is. Az ivóvíz hálózaton 14 db közkút működik, a tűzcsapok 
száma: 28 db. 

A III. sz. kútból kitermelt víz vas tartalma határérték körüli, a vas koncentrációja időnként 
meghaladja az ivóvízre vonatkozó határértéket a hálózatban is. A III. sz. kútban az ammónium 
mennyisége is magasabb, megközelíti a 2 mg/L értéket. Bár az átmeneti határértéket nem, de a 
201/2001. (XII.25.) Korm. rendeletben szereplő EU direktíva alapján megállapított 0,5 mg/L-es 
határértéket igen. Az ivóvíz oldott sótartalma közepes sótartalmú vizekre jellemzőnél kissé 
alacsonyabb. A víz alacsony keménysége miatt a szolgáltatott víz lágy, így vízkőkiválásra nem 
hajlamos. A kitermelt víz hőfoka meghaladja a 20 oC-ot. Ezen vízminőségi jellemzők miatt a 
szolgáltatott ivóvíz hajlamos az ún. másodlagos szennyeződésre a hálózatban, aminek 
következménye, hogy nem megfelelő műszaki állapot és szolgáltatási körülmények esetén a 
szolgáltatott ivóvíz kémiai, de főként mikrobiológiai jellemzői miatt kifogásolt lehet.  

Az I. számú kút vizének ammónium és vas koncentrációja jelentősen határérték alatti. 
Keménysége közepes, ami fogyasztás szempontjából kedvezőbb. 

Az I. sz. kútból kitermelt víz nem gázos, a III. sz. kút metán tartalma miatt ’B’ fokozatú gázos 
víz. Gáztalanításra nincs szükség. A trícium vizsgálatok alapján mindkét védett vízadó 
berendezés. A kutak belső védőövezettel védettek. A füvesített védterületek drótfonatos 
kerítéssel lekerítettek. A kerítés épségét, a védterület zárhatóságát folyamatosan biztosítani kell. 
Medina nem szerepel a 201/2001. (XII.25) Korm. rendelet mellékletében az Országos 
Vízminőség-javító program települési listáján. 

A kutak alapállapot vizsgálata alapján a vizsgált paraméterek, mikroszennyező anyagok a 
rendeletben előírt határértékeket nem lépik túl, így a kitermelt víz az ivóvíz minőségi 
követelményeinek eleget tesz. 

A kitermelt víz vastartalma határérték közeli, időnként meg is haladja azt. A szolgáltatott víz 
vastartalma ingadozó, időnként csekély, jóval határérték alatti, gyakran jelentősen meghaladja a 
kútvízben lévő koncentrációt is.. Mivel vízkezelés nincs, ez arra utal, hogy a vízben lévő vas a 
levegő oxigénjének hatására a hálózatban és a tároló medencében kiválik, és leülepedik. Ekkor a 
hálózati víz vastartalma alacsony. Nagyobb vízfogyasztás esetén – mikor nincs idő a 
leülepedésre, a hálózati víz vastartalma magasabb, amennyiben a korábban leülepedett részeket 
is magával szállítja, jelentős is lehet. A lerakódások felkeveredésekor a szolgáltatott víz 
zavarossá válhat, ami lakossági panasz előidézője lehet. A szolgáltatott víz a benne lévő vas- és 
ammónium, valamint a magasabb, 20 oC feletti hőmérséklet miatt – hajlamos lehet az ún. 
másodlagos mikrobiológiai szennyeződésre. A rendelkezésre álló hatósági (Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv) és önellenőrző (Vízmű) vizsgálati adatai szerint az elmúlt években a 
hálózati víz mikrobiológiai kifogásoltsága jelentősen meghaladta – az országosan amúgy sem túl 
jó szinten lévő – megyei átlagot. Coliform jelenléte miatt 28 vizsgálatból 13-szor (46,4 %), az 
összes telepszám (22 oC-on vizsgált) vonatkozásában 53 vizsgálatból 45 esetben (85 % !!!!!) volt 
kifogásolt minőségű a szolgáltatott ivóvíz. Amikor a hálózatban lévő víz mikrobiológiai 
szempontból nem felel meg a vízminőségi követelményeknek az ivóvíz medencék és a hálózat 
rendkívüli fertőtlenítése szükséges. A tisztítási és fertőtlenítési beavatkozások következtében 
átmenetileg a víz íze és szaga kellemetlenné válhat, de ez a hiba elhárítása után gyorsan 
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megszűnik. Azonban ilyen gyakoriságú kifogásoltság esetén – tekintettel a nagymértékű 
közegészségügyi kockázatra - szükséges a vízellátó rendszer műszaki felülvizsgálata. Ugyanis a 
kifogásoltság nagy számát vagy az okozza, hogy az elmúlt évtizedek alatt a rendszerben 
összegyűlt lerakódások már nem tisztíthatóak ki megfelelő mértékben, így szennyezés esetén (pl. 
csőtörés után) a rendszer már nem mosható és fertőtleníthető ki hatékonyan. Így visszatérően 
rendszeres lesz a mikrobiológiai kifogás. Azonban az is előfordulhat, hogy a vízellátó hálózat 
egyes műtárgyai használódtak el, a vízellátó rendszer már nem zárt, és folyamatosan 
szennyeződik valamely ponton. Bármi is az ok, a vízellátó rendszer részletes és alapos műszaki 
felülvizsgálata szükséges. Ennek eredménye alapján lehet meghatározni a szükséges 
beavatkozásokat, rekonstrukciókat. Mivel az azbesztcement és a vascsövek – főként több 
évtizedes használat után – már nem tisztíthatóak jól, a hálózatrekonstrukció előbb-utóbb 
elengedhetetlenné válik. Ehhez a szükséges ütemtervet ki kell dolgozni, az anyagi forrásokat elő 
kell teremteni. 

 

3.1.2. FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

 

A községi vízellátó rendszer műtárgyai (kutak, víztároló medence) nem fekszenek sérülékeny 
környezetben.  

„Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 47/2005. (III.11.) Korm. 
rendelettel módosított 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt települések 
között Medina nem szerepel, de a vízminőségi paraméterek alapján nem is lenne indokolt. A két 
kútból kitermelt víz nem tartalmaz olyan paramétert, ami veszélyeztetné a megfelelő 
vízszolgáltatást. A jó minőségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő ivóvíz mégis nehezen 
biztosítható a meglévő rendszerről, főként a III. sz, kút vizének kedvezőtlen minősége, valamint 
a vízszolgáltató rendszer nem megfelelő műszaki állapota miatt.  

A település vízvezeték hálózata – legalábbis a régebben, a törpevízmű létesítésével egyidőben 
megépített – elhasználódott, ill. a lerakódások miatt panasz kiváltója lehet. Emiatt szükséges 
lenne ivóvíz hálózat rekonstrukciós, valamint hálózat tisztítási tervet előkészíteni, majd 
végrehajtani. A hálózatrekonstrukciók során, az átépítendő vezetékeket korszerű 
műanyagcsövekre javasolt kicserélni, nemcsak vízszolgáltatási biztonság és közegészségügyi 
okok miatt. A közterületi AC 50 és 80 mm átmérőjű vezetékek helyett KM-PVC 100 mm 
átmérőjű vezetékek építendők az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően. 

A tervezett és a rekonstrukciót igénylő vezetékekre a tűzcsapok telepítésekor illetve cseréjekor 
már csak föld feletti tűzcsapokat szabad szerelni. A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 
méternél közelebb kell elhelyezni. 

A fentiek mellett az egyik legsürgetőbb feladat Medina-Szőlőhegy ivóvízellátásának megoldása, 
a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek igénybevételével. Mindezeket figyelembe véve 
készült el, és kapott vízjogi létesítési engedélyt 2011-ben Medina vízminőség javító programja. 
Ebben szerepel víztisztítási technológia (vas-és mangántalanítás), hálózati rekonstrukció 
megvalósítása, továbbá a víz kivezetése Medina-Szőlőhegyre. A vízminőség javítását célzó 
pályázatot megnyerték. A kivitelezés folyamatban van.. 

 

3.2.SZENNYVÍZKEZELÉS, ELVEZETÉS 
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3.2.1.JELENLEGI HELYZET 

 

Medina szennyvízgyűjtő és elvezető rendszerét 2004-ben helyezték üzembe. Az 
szennyvíztisztító Szedres község közigazgatási területén épült meg a két község beruházásában.  

A szennyvízcsatorna hálózaton a NA 200-as KG PVC csőből készült gravitációs gerincvezeték 
hossza 5.049 fm, az NA 100-as KM PVC nyomóvezeték hossza 2.520 fm. A szennyvizek 
továbbítására és átemelésére 4 db szennyvízátemelő műtárgy létesült. Medinán a keletkező és 
elvezetett szennyvíz évi mennyisége 13.500 m3/év.  

A csatornahálózatba bejuttatott szennyvizet a szedresi eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító 
telepen tisztítják meg. A tisztított víz befogadója a Sárvíz csatorna. 

A szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadására nem alkalmas. A települési 
szippantott szennyvízzel kapcsolatosan egyéb, felmérésen alapuló adatok nem állnak 
rendelkezésre. Amint a települési folyékony hulladék kapcsán becsültük, kb. 8000 m3 az 
szennyvíz mennyiség, amelyet évente feltehetően elszikkasztanak, vagy közvetlenül élővízbe 
vezetnek. A szennyvízelvezetés hiánya ill. a csatornára való csatlakozás elmaradása miatt a talaj, 
a felszíni- és felszín alatti vizek szennyeződnek. A szennyvíz a talajba és azon keresztül a 
talajvízbe kerül. Ez is jelentős mértékben hozzájárult az első vízadó réteg (talajvízre telepített 
ásott kutak) nitrátosodásához. 

 

 

 

Szedres – Medina közös eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep 

 

 

 

 

 

3.2.2. FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

Amint a korábbi részletes elemzésekből kiderült, az egyik legnagyobb környezeti konfliktus, ill. 
a talajt, talajvizeket és az élő vízfolyásokat veszélyeztető tényező Medinán a nem megfelelő 
módon gyűjtött és elvezetett kommunális szennyvizek jelentik.  
A közcsatorna a településen megépült, de 2008-ban az ingatlanok alig több mint egyharmada 
csatlakozott a közműre. Az azóta eltelt időben, a törvényi szabályozások következtében kötelező 
talajterhelési díj bevezetésének következtében mindenki rácsatlakozott a közcsatorna hálózatra. 

 

Fel kell mérni a közcsatornára nem csatlakozott ingatlanok esetében egyenként az ivóvíz 
fogyasztására vonatkozó mennyiségi adatokat, jelenlegi szennyvíz-elhelyezési gyakorlatukat. Az 
illegális elvezetéseket (pl. élővízbe, csapadékvízgyűjtő árkokba) azonnal fel kell számolni és 
meg kell tiltani. 
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Medina – Szőlőhegyen – amely Medina belterületétől is messze esik – irreális elvárás jelenleg a 
közcsatorna megvalósítása. Itt a lehetőségekhez képest olyan környezetvédelmi megoldást kell 
alkalmazni, amely nem jelent közvetlen kockázatot a szőlőhegyi lakosok környezetére. Ha a 
helyi talaj-, talajvíz és beépítettségi adottságok lehetővé teszik, valamint a környezetvédelmi 
előírások nem tiltják a szikkasztás is megengedett. Ha ezen feltételek nem oldhatók meg, akkor 
van szükség vízzáró medencék alkalmazására. Házi szennyvízszikkasztó és 500 m3/év alatti 
szennyvízmennyiség esetén a zárt tároló építéséhez a jegyző engedélye szükséges. 

Minden esetre arra kell törekedni, hogy a keletkezett szennyvíz minél nagyobb hányadát 
ellenőrzött körülmények között gyűjtsék és tisztítsák, ill. ártalommentesen juttassák a 
környezetbe.  

 

3.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 

3.3.1. JELENLEGI HELYZET 

Medina környezetében jelentős vízfolyások találhatóak. A község közigazgatási területe a Sió-
csatorna vízgyűjtő területéhez tartozik. A vízfolyások kezelője belterületen az Önkormányzat, 
külterületen a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A hegyháti részen több kisebb vízfolyás, 
időszakos vízfolyásként funkcionáló árok, vízmosás található. Medina belterületéről és közvetlen 
környezetéből a helyi morfológiai adottságok miatt a csapadékvizek a Sió-csatorna felé folynak. 

A csapadékvíz elvezető árkok az utcák többségében megépültek. A beépített terület felszínére 
hulló vizek nagy részét közvetlenül (a körülötte lévő nagyobb zártkertekből ill. zöldfelületekről), 
valamint a csapadékvízgyűjtő nyílt árkokon keresztül közvetett módon a Sió-csatorna fogadja. A 
csapadékvíz elvezető árkok nyílt szelvényűek. Az árkokat rendszeresen tisztítják, növényzetét 
rendszeresen vágják. Nagyobb esőzések után, főként a Sióhoz közeli részeken, a csapadékvíz 
elvezető árkok hordalékkal feltelnek, ill. a finom lösztől iszappal telítődnek. Emiatt rövid akár 
rövid idejű, de nagy intenzitású csapadék lehullása esetén is a mélyebb részeken lévő árkok 
időnként kiönthetnek, a rendszeres tisztítás ellenére is.  

 

 

A Hőskert szélén, a Sióhoz futó, nyílt szelvényű csapadékvíz elvezető 
árok nagy esőzés után a lerakott iszappal félig megtelve. 

 

 

 

3.3.2. FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

 
� A település egészének csapadékvíz-elvezetését nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve 

folyóka kombinációjával kell megoldani. 
� A település belterületén és a külterület beépítésre szánt részein belül a csapadékvíz-

csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait 
tartalmazó vizet tilos bevezetni. 
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� Beépítésre újabb területet kijelölni csak a terület vízrendezésének műszaki megoldását 
alátámasztó munkarész elkészítése után lehet. 

� Közcsatornába a csapadékvíz bevezetését meg kell tiltani. 
� A csapadékvíz elvezető hálózatot, illetve annak részelemeit a vízügyi hatóság által 

jóváhagyott, engedélyezett vízrendezési terv alapján kell kialakítani, módosítani vagy 
bővíteni. 

� A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő parkoló 
felületekről az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a 
befogadó csatornába. 

� A belterületi vízrendezést csak a külterületi kapcsolódásokkal összhangban lehet elvégezni. 
� A meredek szakaszokon az árkok burkolása javasolt. A burkolt árkok könnyebben tisztán 

tarthatók. 
� A csapadékvíz nagy részét befogadó Sió-csatorna mentén a partélektől számított 6-6 m-es 

vízgazdálkodási területet szabadon kell hagyni. E területen csak gyepgazdálkodás 
folytatható. A karbantartási sávok nem építhetők be, legfeljebb olyan tevékenység 
végezhető rajtuk, amely a szakfeladatok elvégzését nem akadályozza. 

� A vízelvezető hálózattal szállított csapadékvíznek az élővíz befogadóba bevezetése előtt 
hordalékfogó műtárgy elhelyezése szükséges. 

� A kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett 
gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak környezetvédelmi 
műtárgyon (olaj-iszapfogó) keresztül vezethető a befogadóba. 

� Az építési tevékenység, illetve a földhasználat során figyelembe kell venni a vízjárta, illetve 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek hasznosításáról szóló 46/1999. (III.18.) Korm. 
rendeletben foglaltakat. 

� A település csapadékvíz hálózatában összegyülekező vizet be kell vezetni a felszíni 
befogadóba, a termőföldön történő elszikkasztása tilos. 
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4. LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
 

A foglalkoztatás miatt meg kell őrizni a település ipari mezőgazdasági területeit, de további 
területnövelés nem indokolt már csak a táj- és természetvédelmi szempontok miatt sem. 

Medina földrajzi fekvése, valamint természeti adottságai is jó lehetőséget mutatnak a turizmus, 
ill. az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére. A település vonzerejét elsősorban szép 
fekvése, természeti értékei, a jó levegő és a csend jelentik. A természeti értékek bemutatása, ill. 
elérése érdekében a község körüli turista utak fejlesztése is célszerű. Medina és Medina- 
Szőlőhegy fejlesztésének összehangolásával a turisztikai vonzerő növelhető.  

A településfejlesztési koncepcióban a következő fő fejlesztési irányokat határozták meg:  

„Javítani kell a lakásellátottság színvonalát, bővíteni kell a területi választékot. Mivel a teljes 
közműhálózat kiépítése megtörtént, a rendszerekre csatlakozott lakások számának növelése 
további feladat. Ugyanis csupán a lakásoknak 2/3- a (266) használ vezetékes vizet, a 
szennyvízhálózatra 116 lakás van bekapcsolva, és kevesebb, mint 1/3 –ad (111) lakásban 
használnak gázt. A lehetőségek igénybevétele elengedhetetlen ahhoz, hogy új munkahelyek 
teremtődjenek – idegenforgalom, falusi turizmus, stb. terén. Az újabb építési telkek kijelölésével, 
azok más településeken már jól bevált esetleges kedvezményes megvásárlásával fiatalok 
letelepedését lehetne ösztönözni, akár a közeli Szekszárdról is. A családi gazdaságok mellett EU-
s pályázati pénzből új munkahelyeket kell teremteni, ösztönözni kell a fiatalokat arra, hogy saját 
vállalkozásokat kezdjenek kiépíteni, elsősorban a szőlészet, valamint a falusi vendéglátás 
területén.” 

Mindennek alapfeltétele a meglévő természeti adottságok megőrzése mellett a településen az 
egészséges, tiszta környezet kialakítása. Ennek érdekében pedig elengedhetetlen a korábban már 
meghatározott feladatok szakfeladatok végrehajtása. 

A települési környezet tisztaságának a megőrzése és javítása érdekében szükséges a település 
közterületeinek folyamatos fenntartása, megfelelő karbantartási és felújítási tervek kidolgozása. 

A megfelelő színvonalú hulladékkezelés fenntartása és bővítése érdekében a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerhez való kapcsolódás elengedhetetlen. A szelektív 
hulladékkezelés széles körű elterjesztése és bővítése ennek a feladatnak szinte alapfeltétele. 

A település belterületén és külterületén a csapadékvizek megfelelő elvezetését egyaránt 
biztosítani kell, hogy ne alakuljanak ki elöntés veszélyes és lefolyástalan területek. Üzemeltetési 
feladatként jelentkezik a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerek szükség szerinti kitisztítása, a 
hulladék elszállítása, a rendszeres fenntartás biztosítása. 

A település teljes területén a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását meg kell mielőbb 
oldani. Ez jelenti a mennyiségi és minőségi előírások és elvárások teljesülését is. Az egészséges 
ivóvízzel való ellátás érdekében megtörténtek a szükséges műszaki felülvizsgálatok. Az 
ivóvízminőség javító program keretében beadott pályázat sikeres volt. A nyertes pályázat alapján 
megvalósítás elkezdődött. 

El kell érni, hogy a községben keletkező szennyvizek teljes mennyiségét megfelelő szinten 
ártalmatlanítsák. Ehhez a csatornára való rákötési hajlandóságot kell elsősorban növelni, de a 
csatornázatlan területekről is ellenőrzött módon kell a keletkező szennyvizeket elszállítani. 

A település tiszta levegőjének, és a csendes környezet megőrzése érdekében a levegő 
szennyezőanyag terhelését és a zajkibocsátást növelni nem szabad. Törekedni kell e települési és 
a település környi zöldfelületek állagának megőrzésére, ill. fejlesztésére. 



MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULM ÁNY 

 

          73/84     EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2008. JÚNIUS  

5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN A KÖRNYEZETI HATÁST 
KIVÁLTÓ TÉNYEZ ŐK, A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, 
VALAMINT EZEK KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEINEK 
ELŐREJELZÉSE 
 

A településrendezési tervben a tervezett változtatások megvalósulása esetén a várható környezeti hatások, 
valamint ezek környezeti következményeinek előrejelzése, illetve környezetterhelés változások várható 
alakulása a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, a zaj- és légszennyezés terhelés, a települési 
hulladékkezelés és a természeti értékvédelem esetében került megvizsgálásra. 

 

A terv megvalósulása esetén a talajt ér ő környezeti hatások 

 

A terv megvalósulása esetén a talajt ér környezeti hatásokat a területhasználatok többféle 
oldaláról érdemes vizsgálni. 

Medina környezetében talán a legfontosabb erőforrás a rendelkezésre álló jó minőségű 
termőföld, és a vízfolyások. Ugyanakkor ezeket a környezeti elemet veszélyezteti a legtöbb 
környezeti konfliktus is. A föld jó állapotban való megőrzése minél hosszabb távon kiemelt 
feladat, azonban az ezt célzó programok rövidtávon gazdasági veszteséggel is járhatnak. A napi 
megélhetési gondok mellett ezen lehetőségek megvalósítása nagy nehézségekbe ütközhet. 

A talajminőséget rontó talajhibák közül a legjelentősebb az erózió és a defláció. A helytelen 
talajhasznosítás eredményeként fokozatos minőségromlás következhet be, ezért a talajvédelemre 
nagy figyelmet kell fordítani. 

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) célkitűzéseivel összhangban, a település 
adottságainak megfelelő, ahhoz igazodó fenntartható mezőgazdasági földhasználat kialakítása a 
cél. Ezen belül a különféle földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási 
eljárások, rendszerek elterjesztése. 

A településrendezési eszközökkel csak kis mértékben befolyásolható a környezetbarát 
agrárgazdálkodási tevékenység kialakulása, a területek termőképességének megőrzése, illetve 
annak javítása. A településrendezési terv készítése során a környezetbarát gazdálkodás, valamint 
a mezőgazdasági területek terheléscsökkentése érdekében alkalmazható fontosabb elemek a 
következők: 

• Minél kevesebb zöldmezős fejlesztési terület kijelölése, vagyis mezőgazdasági területek 
beépítésre szánt területté történő átsorolásának visszafogása, 

• A mezőgazdasági területeken olyan differenciált szabályozás kialakítása, ami ösztönzi a 
versenyképes agrárgazdálkodási egységek kialakulását, őrzi a hagyományos gazdálkodási 
formákat és védi a természeti szempontból értékes területeket, 

• Az eróziós (és deflációs) károk kialakulásának csökkentése érdekében védő zöldterületek 
(erdősítések, mezővédő fásítások) telepítésének előirányozása. 

Az új fejlesztési területek visszafogott mértékű kijelölését, s ezáltal a mezőgazdasági 
termőterületek minél nagyobb arányú megőrzését a terv megvalósítja. Az új beépítésre szánt 
területek kijelölése nem nagy mértékű, de a megvalósulásuk esetén ezek a mezőgazdasági 
területeket nem csökkentik. 
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A beépítésre szánt területek kizárólag a meglevő belterületek, ugyanis az esetenként jelentkező 
lakásigényt a nagyszámú foghíjtelek kielégíti. 

Ezen kívül érdemes még kiemelni, hogy a helyi építési szabályzat kétféle módon is ösztönzi a 
termőterületek, illetve a termőréteg megőrzését. Egyrészt előírja, hogy övezetváltozás esetén, az 
adott terület igénybevételéig biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását, másrészt a 
földmozgatással járó építési- és tereprendezési tevékenységek végzése során a humuszos talaj 
deponálásáról és újrahasznosításáról gondoskodni kell. 

A termőterületek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb feladat a hosszú távon is 
fenntartható, versenyképes agrárgazdálkodás feltételeinek megteremtése. 

A terv fontosnak tartja - a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programmal összhangban - a 
környezeti szempontokat is figyelembe vevő agrárgazdálkodás elterjedését, az integrált zöldség-, 
szőlő- ill. gyümölcstermesztés, az ökológiai gazdálkodás terjedését, a gyepterületek és vizes 
élőhelyek ökológiai feltételeknek megfelelő hasznosítását, valamint a környezetbarát állattartás 
kialakulását. 

Ehhez tud ösztönzőleg hozzájárulni a mezőgazdasági területeknek a település adottságaihoz 
igazodó differenciált építésszabályozása. A természeti értékvédelmi és a hosszú távú 
településfejlesztési célok miatt korlátozott használatú területeken kívül eső mezőgazdasági 
területrészeken olyan szabályozást alkalmaz a terv, amely preferálja a nagyobb családi 
agrárgazdálkodási egységek megtelepedését, valamint agrárturizmus kialakulását. 

A versenyképes családi agrárgazdaságok többsége, a hazai és európai tapasztalatokból kiindulva, 
több 10 hektáros (min. 30, jellemzően 50-100 ha) összterületnagysággal működik. A terv 
megvalósulása esetén, a családi gazdasági területek kialakítása összességében 10 hektárt 
meghaladó birtoktest, vagy önállóan legalább 3 hektáros teleknagyság felett helyezhető el. Ez a 
szabályozás ugyan a versenyképes birtoknagyságnál kisebb birtoktest esetén is lehetővé teszi az 
építést, de az országos szabályozás (OTÉK) szerinti néhány ezer négyzetméteres, elaprózott 
gazdálkodási egységekkel szemben, a fejlődés szempontjából előremutató jellegű. 

Az erózió és a defláció elleni védekezés legfontosabb eszköze a megfelelő talajgazdálkodás. A 
terv szakági műleírása ugyan kiemeli ennek fontosságát, de a településrendezési eszközöknek 
erre nincsenek hatásai. A védekezésnek a rendezési terv szintű eszközei lehetnek a szélfogó 
erdősáv telepítés és a fásítás. Ennek korlátot szab, hogy a fásítás, illetve erdősítés csak közcélból 
rendelhető el, s ennek költségeit az önkormányzatnak kell állnia. 

Mivel a tervben önálló terület-felhasználásként, illetve övezetként nem tudnak megjelenni a 
mezővédő fásítások, ezért a környezeti vizsgálat során javaslatként fogalmazódott meg ennek 
szükségessége, a következő módon. A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt 
meghaladó szántó művelési ágú mezőgazdasági területeken, amelynek az uralkodó szél irányába 
eső határától 50 m-en belül erdő művelési ágú terület, vagy védőfásítás nem található, a terület 
minimum 2%-án többszintes védőfásítást (fák és cserjék együttes telepítését) lenne célszerű 
kialakítani, a teleknek az uralkodó szél irányába eső határa mentén. 

 

A terv megvalósulása esetén a vizeket ér ő környezeti hatások 

A terv megvalósulása esetén a vizeket érő környezeti hatások nagymértékben összefüggnek a 
beépítésre szánt területek területi és infrastrukturális változásaival. 

A környezeti hatások leginkább a viziközmű ellátottság mennyiségi és minőségi alakulásán, a 
csapadékvíz elvezetésen, a felszíni vizek használatán és hasznosításán, valamint a folyékony és 
szilárd hulladékok kezelésén mérhetők le. 
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(Az EU irányelveknek megfelelő magyar jogszabályokban előírt határidők szerint, a vizek jó 
állapotát 2015-ig kell elérni az ehhez szükséges intézkedési programok végrehajtásával. Egyes 
intézkedéseket ennél előbb kell végrehajtani akkor, ha a Víz Keretirányelvben /VKI/ hivatkozott 
irányelvek az intézkedések megtételére korábbi időpontot határoznak meg.) 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel összhangban – Medina az „érzékeny” területi kategóriába 
tartozik. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) 
kormány rendelet mellékletének ’B’ része alapján, a település nitrát érzékeny területen fekszik. 

A 123/1997 Korm. rendelet előírásainak megfelelően ki kell jelölni a vízbázisok védőterületeit. 
A vízbázis sérülékenysége esetén a területhasználati korlátozásokat a településrendezési tervben 
is érvényesíteni kell. 

Üzemelő vízbázis esetén a védőidomot, védőterületet 2007. júliusáig ki kellett volna alakítani.  

 

A település területén a csatornahálózat kiépítetett, a szennyvíz-ártalmatlanítás a csatornára való 
rákötési hajlam növekedésével megoldottá válik. Eddig az ingatlanok alig több mint egyharmada 
csatlakozott a közműre, elsődleges feladat a csatlakozási hajlandóság növelése. Erre számos 
eszköz áll az önkormányzat rendelkezésére, melyből talán a leghatékonyabb lehet a talajterhelési 
díj bevezetése. 

 

Általánosnak mondható problémát jelent a nyári száraz, meleg időjárás, ami a felszíni vizek 
vízminőségét is befolyásolja. A természetes vízkészletek apadása mellett a befogadókba vezetett 
használt vizek relatív nagyobb mennyisége miatt, a szárazabb időszakban általában növekszik a 
vizekben a sótartalom, valamint a tápanyag túlkínálatok miatt a vízterületek algásodása és 
szerves anyag szennyezettsége. 

A felszíni vizekbe csak a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében megadott 
határértékeknek megfelelő minőségű csapadék víz, és szennyvíz vezethető. 

Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz és szennyvíz, (habár ez utóbbi szikkasztását a helyi építési 
szabályzat kizárja) nem eredményezheti a földtani közegben a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-
FvM együttes rendelete szerint a „B” szennyezettség határérték túllépését. 

A terv megvalósulása esetén várhatóan csökken a felszíni és felszín alatti vizek terhelése. A helyi 
építési szabályzat többféle előírással él ennek érdekében. Ezek közül a legfontosabbak: 

- a belterületeken a szennyvizek közcsatornába való elvezetésére, valamint 

- a település teljes területén a szennyvizek szikkasztásának tilalmára vonatkozó előírások. 

A felszín alatti vizek védelme érdekében az ivóvíz nyerőhelyek, valamint a sekélymélységű házi 
vízigényt kielégítő kutak környezetében a különböző építmények elhelyezésnél differenciált 
védőtávolságokat ír elő a terv. 

A felszíni vizek védelme érdekében a terv további előírásokat is alkalmaz: 

• A vízgazdálkodási övezetbe tartozó felszíni vízfolyások folyamatos karbantartását és 
tisztítását, 

• A vizes élőhelyek védelme érdekében a természetes és természetközeli állapotú partok 
megőrzését, 
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• A felszíni vizek partmenti területsávjában a vizekre és a vízben élő szervezetekre 
veszélyes vegyi anyagok alkalmazásának tilalmát, 

• A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) megfelelő előtisztítását és minőség 
ellenőrzését, a befogadóba engedés előtt. 

Jelenleg a településen nincs tervezett víztározó, se zöldtározó. A településrendezési terv a 
felszíni vizek hasznosításában nem tervez alapvető változásokat. 

 

Extrém csapadékos időjárás esetén viszont a belvízi öblözetekben a belvíz által borított területek 
nagysága okozhat problémát. 

 

A település domborzati adottságai, felszíni és felszín alatti vizei indokolttá teszik egy átfogó 
települési szintű vízgazdálkodási (vízfolyás-rendezési és belterületi vízrendezési) terv készítését. 
Ennek megléte nem előfeltétele a településrendezési terv készítésének, de a két terv erősítheti 
egymást. 

A belterületi vízrendezéssel szorosan összefügg a befogadó kisvízfolyások karbantartása, az 
ökológiai szempontokat figyelembe vevő rendezése, fenntartása. Fontos a környezetvédelem és 
vízrendezés összehangolása a mederrendezésben, valamint a partmenti területek kialakításában 
és hasznosításában. A fenntartósávok műszaki és az ökológiai folyosók környezet és 
természetvédelmi érdekeit összevetve. 

A fejlesztési javaslatok, területrendezési elvek meghatározásánál figyelembe vettük a Víz 
keretirányelv (2000/60/EK) célkitűzéseit, valamint a települést érintő Sió tervezési alegység 
vízgyűjtő gazdálkodási tervében foglalt célkitűzéseket és intézkedéseket, elsősorban a 
vízminőség-javító program megvalósulása keretében, valamint a meder melletti viszonyok 
rendezési javaslataival. 

 

A terv megvalósulása esetén a zaj- és légszennyezés  terhelés várható 
alakulása 

A terv megvalósulása esetén a zaj- és légszennyezés terhelés várható alakulása nagymértékben 
függ a terhelés szempontjából védendő területek és a terhelést okozó területhasználatok 
egymáshoz viszonyított helyzetétől és a terhelés időbeli alakulásától. A zaj- és légszennyezés 
terhelés szempontjából, a település területén a különböző területhasználatok közül a közúti 
közlekedés a legmeghatározóbb. 

A település területén található gazdasági objektumok számottevő légszennyezéssel járó ipari 
tevékenységet nem folytatnak. 

A lakossági gázellátási program gyorsütemű megvalósításának eredményeként a településen a 
hőenergia termelés során jelentős mértékben csökkent a kén-dioxid és a szilárd légszennyező 
anyag kibocsátás. 

 

A közlekedési eredetű légszennyezésben jelenleg a Medinába vezető út forgalma által okozott 
terhelés a meghatározó. Az út jelentéktelen gépjárműforgalma a szomszédos területeken 
számottevő légszennyezés és porterhelést nem okoz. 

A településen tervezett beépítésre szánt területi fejlesztésektől oly mértékű forgalmi változások 
nem várhatók, melyek a meglévő légszennyezés terhelést számottevően befolyásolnák. 
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Zaj- és rezgésártalmak elleni védelem 

A településen a zajterhelés legjelentősebb –szinte egyetlen- forrása a közúti közlekedés. A 
település útjainak helyi forgalma, a közlekedési területek melletti laza beépítésű területrészeken 
számottevő zaj- és rezgésterhelést nem okoznak. 

Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású ipari-gazdasági telephely, vagy 
szórakozóhely nem működik. 

A beépítésre szánt területi fejlesztések következtében nem várhatók olyan mértékű forgalmi 
változások, melyek a meglévő közlekedési eredetű zajterhelést jelentősen befolyásolnák. 

A közlekedési eredetű légszennyezés terheléshez hasonlóan, a zaj- és rezgésterhelés némi 
növekedése a közlekedéshálózati fejlesztésektől várható, határérték túllépés azonban nem 
feltételezhető 

 

 

A terv megvalósulása esetén a települési hulladékke zeléssel összefügg ő 
környezeti hatások 

 

A település minden lakott területrészén ki kell alakítani a szervezett szelektív hulladékelszállítást. 
Az új beépítésre szánt területek kialakításával egyidejűleg e területeken is gondoskodni kell a 
szervezett hulladékgyűjtéséről és elszállításról. A kisebb illegális hulladék elhelyezéseket fel kell 
számolni, majd a területet rekultiválni kell. 

A települési szilárd hulladékok gyűjtése során, a veszélyes és újrahasznosítható komponensek 
szelektív gyűjtésének arányát növelni kell. Ehhez meg kell teremteni a szelektív hulladék gyűjtés 
infrastrukturális feltételeit, a gyűjtőedényzet beszerzés, az elszállítás és hasznosítás feltételeinek 
kialakításával. A vonatkozó tervben egy gyűjtősziget kialakítása szerepel, ami e célnak megfelel. 

A településen évente keletkező - ipari, mezőgazdasági, és szolgáltató tevékenységből származó - 
termelési veszélyes hulladék mennyisége nem jelentős. A településen található dögkút és régi 
szeméttelep lezárása megtörtént. A gazdasági területeken keletkező minimális veszélyes 
hulladék tárolása átmenetileg engedélyezhető, a megfelelő technológia alkalmazásával. A 
szelektív gyűjtés biztosítása elsősorban a lakossági szektorban szükséges. 

 

 

A terv megvalósulása esetén a természeti értékvédel mi területeket ér ő 
környezeti hatások 

A település területének kis része áll természeti védelem alatt, melyek döntő hányadát az országos 
ökológiai hálózat területei teszik ki. 

A környezeti vizsgálat tárgyát képező településrendezési tervben új beépítésre szánt terület az 
országos ökológia hálózat területén nem tervezett, külterületi fekvése és erdőterületi besorolása 
fennmarad. A természeti területek elsősorban a kisvízfolyásokhoz és vízmosásokhoz 
kapcsolódnak. 

A patakvölgyek rendezése, illetve a medreket érő bármilyen beavatkozás a természetvédelmi 
szempontok elsőbbségének szem előtt tartásával végezhető. A tervezett tározótó 
természetvédelmi érdekekkel egyeztethető, védett területet nem érint.  
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5. A várhatóan fellépő környezetre káros hatások csökkentésére 
vonatkozó intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése 
 

A tervezett területváltoztatási szándékok következtében várhatóan fellépő környezetre káros 
hatások elkerülésére, illetve csökkentésére, a terv a következőkben felsorolt fontosabb 
intézkedéseket alkalmazza. 

Gazdasági terület kijelölések és a különleges területek esetében Új ipari - gazdasági terület 
kijelöléseket és az OTÉK besorolás szerinti „környezetükre jelentős hatást gyakorló különleges 
területek” kijelölését a településrendezési terv nem tartalmazza. A meglevő major területe marad 
fenn termelő telephelyként. Ennek takarása kevésbé környezeti hatásai miatt, inkább vizuális 
okokból szükséges. 

- Javasolt védőzöld területek, zöldsávok kialakítása. A védőzöld funkciójú területek 
kialakításának a tervben háromféle alkalmazási módja lehet. Az önálló övezetként megjelenő 
véderdők, a telekhatárok mentén többszintes védőzöld kialakítására vonatkozó előírások, 
valamint az övezeten belüli beültetési kötelezettségű területek. A káros környezeti hatások 
csökkentését célzó védőzöld kijelölési intézkedések közül a tényleges megvalósulás tekintetében 
az önálló övezetbe sorolás a leghatékonyabb, majd ezután következik a beültetési 

kötelezettség és az övezeti előírások. 

A védőzöld területek kialakításokra vonatkozó intézkedési lehetőségek közül a terv elsősorban a 
helyi építési szabályzat övezeti előírásaiban megjelenő, a telekhatárok mentén többszintes 
védőzöld kialakítására vonatkozó előírásokat alkalmazza. 

 

Lakóterületek (és vegyes területek) esetében 

A terv elsősorban a meglevő lakóterületek rendezését irányozza elő. A lakóterületi besorolás 
káros környezeti hatásainak csökkentésére a tervben alkalmazott megoldások: 

- Lakókörnyezet minőségi javítása. Erre többféle intézkedési megoldás együttesét alkalmazza a 
terv, ezek közé tartozik a viszonylag nagyobb méretű beépíthető teleknagyság előírása és a 
telken belüli viszonylag magas zöldfelületi arány. A lakóterületek és ehhez kapcsolódóan 
általában a közterületek minőségét javítják az utcafásításra vonatkozó előírások. 

- Csatornahálózatra való rákötés. Az erre vonatkozó intézkedéseket az építési szabályzat 
tartalmazza, amely a csatornázatlan ingatlanoknál előírja a csatorna megépítésétől számított 
legkésőbb 90 napon belüli rákötést, ehhez társul még a szennyvíz szikkasztásra vonatkozó 
tilalom. 

Az intézkedés következtében egyrészt nõ a település szennyvizeit kezelő tisztító kapacitás 
kihasználtsága (gazdaságosabb lesz az üzemeltetése), valamint csökken a felszíni és felszín alatti 
vizek terhelése. 

- Kommunális hulladékok kezelése. Az építési szabályzatban lévő, erre vonatkozó 
legfontosabb intézkedések a szervezett gyűjtésnek és elszállításnak a tervezett területekre való 
kiterjesztését, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését irányozzák elő. 

A hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat magasabb rendű jogszabályok írják elő. A 
tervezett új területhasználatok esetében a terv ezt abban az értelemben terjeszti ki, hogy az új 
területek igénybe vételével egyidejűleg a kommunális hulladékkezelést is meg kell oldani. A terv 
ezen felül ösztönzi a szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körű kiterjesztését. 
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A terv a településrendezési eszközökkel összefüggő hulladékkezelési kérdéskört megfelelően 
kezeli. 

Mezőgazdasági területek esetében 

A mezőgazdasági területeket ért terhelések környezeti hatásainak csökkentésére a tervben 
alkalmazott megoldások: 

- A mezőgazdasági területek differenciált szabályozásával a versenyképes agrárgazdálkodási 
formák megtelepedésének elősegítése, a térségre jellemző gazdálkodási formák megőrzése. 

A mezőgazdasági területekre építésszabályozás szempontjából a legnagyobb veszélyt az jelenti, 
ha a hagyományos tájhasználattól idegen, a gazdaságosan működtethető területnagyságnál jóval 
kisebb területnagyság esetén lehetővé válik az építési tevékenység. 

A helyi építési szabályzatban a mezőgazdasági területekre vonatkozó előírások hatékonysága 
abban áll, hogy az agrárgazdálkodás, mint elsődleges használat fejlesztése mellett, az esetleges 
másodlagos szempontok (például a tájvédelem) és a potenciális fejlesztési elképzelések által 
érintett területek megőrzését is biztosítja. 

Közlekedéshálózat fejlesztés esetében 

A település meglevő belső és tervezett átmentő forgalma által okozott környezetre káros hatások 
elkerülésére, illetve csökkentésére, a terv a következőkben felsorolt fontosabb intézkedéseket 
alkalmazza: 

- Kiszolgáló (lakó-) utca hálózat fejlesztése. A település belső úthálózati rendszerének 
részeként, a fejlesztési területekhez kapcsolódóan új úthálózati elemek kerülnek kialakításra, ami 
a meglevő kiszolgáló utakhoz kapcsolódóan a fejlesztési területek igényei szerint a szükséges 
szabályozási szélességgel alakítható ki. 

- Átmenő és településközi közúthálózati kapcsolat fejlesztése. Új településközi kapcsolat 
kialakítása a szomszédos települések irányában, jelenlegi földutak a külterület szakaszainak 
kiépítésével. 

Értékvédelem 

Általánosságban jellemző, hogy úgy az épített, mint a természeti értékek állapotára, esetleg a 
fennmaradására a környező területhasználatok potenciális kockázatot jelentenek. A terv nem 
tartalmaz olyan tervezett új elemeket, amelyek ezt a kedvezőtlen folyamatot erősítenék, de a már 
meglévő káros hatások csökkentésére a terv a következőkben felsorolt fontosabb intézkedéseket 
alkalmazza: 

- Épített örökség védelme. Az erre vonatkozó intézkedéseket az építési szabályzat tartalmazza, 
míg a tervlapokon lehatárolásra, illetve kijelölésre kerültek a helyi védelem alatt álló 
építmények, régészeti lelőhelyek és településkép védelmi területek. Mindemellett ki kell emelni, 
hogy a tervhez kapcsolódóan kulturális örökségvédelmi hatástanulmány is készült, ami 
részletesen feltárja a védendő értékeket, és meghatározza a védelmük érdekében szükséges 
feladatokat. A településrendezési eszközök során lehatárolt értékvédelmi területek, valamint 
ezekhez kapcsolódó előírások pozitív hatása nem kétséges, de a hosszabb távon értékelhető 
eredménye a végrehajtás hatékonyságán múlik. 

- Természeti értékek védelme. A természeti értékek védelmére vonatkozó intézkedések, illetve 
a helyi építési szabályzatban lévő előírások, a védelem típusától függően, többnyire az illetékes 
Nemzeti Park Igazgatóság bevonását írják elő. A tervlapokon lehatárolásra, illetve kijelölésre 
kerültek a helyi védelemre javasolt természetvédelmi területek, valamint az ökológiai hálózat 
elemei. 
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A településrendezési eszközök során lehatárolt természeti értékvédelmi területek, valamint 
ezekhez kapcsolódó előírások pozitív hatásúak, de az eredményességük az alkalmazásuk 
hatékonyságától nagymértékben függ. 
 
 

6. Más tervekkel, programokkal összefüggő környezeti szempontú 
intézkedési javaslatok 
 

A településrendezési tervvel több olyan másik terv és program is kapcsolatban áll, amelyeknél a 
településrendezési terv környezeti szempontú intézkedéseit figyelembe kell venni. Ezek közé 
tartoznak többek között a településrendezési eszközök, területrendezési tervek, valamint a 
települési környezetállapottal foglalkozó egyéb tervek és rendeletek, mint például a települési 
környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv, vízrendezési tanulmányterv, helyi 
értékvédelmi tanulmány, stb. 

Településrendezési eszközök 

A településrendezési eszközök, egy egymásra épülő tervezési folyamat részét képezik, ezek 
sorban a következők: településfejlesztési koncepció, szerkezeti terv, szabályozási terv és építési 
szabályzat. Ezeknek egymással összhangban kell lenniük, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
szabályozási terv nem készülhet, csak a szerkezeti tervvel összhangban, míg szerkezeti terv, csak 
a fejlesztési koncepcióval összhangban. Abban az esetben, ha a tervezési folyamatban hátrébb 
sorolt tervekben eltérő elképzeléseket kívánnak megfogalmazni, akkor a sorban előrébb lévő 
terveket is módosítani kell. 

Így a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a településrendezési eszközök között az összhang 
biztosított, vagyis e tervek közti környezeti szempontú intézkedések átvitele a tervezési 
folyamat során kötelezően megoldott. 

Területrendezési tervek 

Alapállapotként a magasabb rendű tervekben, vagyis az országos és a megyei területrendezési 
tervekben foglaltaknak, valamint az ezekhez kapcsolódó környezeti szempontú intézkedésnek 
kell a településrendezési tervet megfeleltetni. Ez a megfeleltetés rendszerint a településszerkezeti 
terv szintjén meg is történik, s mivel szabályozási terv csak a szerkezeti tervvel összhangban 
készülhet, ezért ez tovább öröklődik. 

A területrendezési tervekből átveendő legfontosabb környezeti szempontú intézkedések közé 
tartoznak, a különböző természeti értékvédelmi, ökológiai hálózati lehatárolások, valamint a 
különböző táj- és környezetvédelmi övezeti előírások. 

A településrendezési tervnek jóval kisebb a visszahatása a területrendezési tervekre. Mivel a 
településrendezési terv összhangban készül a területrendezési tervvel, ezért többnyire csak a 
tervezési kereteken belüli változások visszavezetése történik meg a magasabb rendű 
tervekben. 

A településrendezési terv által megfogalmazott, azon legfontosabb környezeti szempontú 
intézkedések, amelyeket a területrendezési tervek felülvizsgálata során figyelembe kell venni, a 
következők: 

- Országos ökológiai hálózat pontosított lehatárolásának egyeztetése és átvezetése 

- „Települési térség” részét képező területek tervezett lehatárolásának egyeztetése és átvezetése 
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- Vonalas létesítmények, mint például a közlekedés hálózat fontosabb elemei pontosított 
nyomvonalának egyeztetése és átvezetése 

- Környezetvédelmi határvonalak (védőterületek, védőövezetek) pontosított határának 
átvezetése. 
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7. Javaslatok monitorozásra és egyéb szükséges intézkedésekre 
 
A monitorozás alapvetően egy kiinduló állapot („alapállapot”) és az állapotváltozások során 
létrejövő új állapot megfigyelésére, összehasonlítására és az ebből levonható következtetések 
megfogalmazására szolgáló folyamat. A települési környezet összetettsége és az ezt vizsgáló 
mérések hiányában, a településrendezési terv környezeti hatásainak és a változás folyamatának 
leírására a számszerűsítésén alapuló technikák nem alkalmazhatók. Ezért inkább a leíró jellegű 
elemzés és a tendenciák megállapítására irányuló értékelés alkalmas a koncepcionális vagy tervi 
felülvizsgálatok monitorozási eszközeként. 
A monitorozásnak a településrendezési terv, azon belül is elsősorban a tervezett elemek 
megvalósulása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokat kellene vizsgálnia, de 
emellett célszerű a már meglévő elemek változását is figyelemmel kísérnie. 
A monitorozás kiinduló állapotaként a jelen terv jóváhagyásának idejére eső környezeti állapotot 
kellene tekinteni. Mivel környezeti alapállapot felvétel nem feladata sem a településrendezési 
tervnek, sem a rendezési tervhez készülő környezeti értékelésnek, ezért a monitorozás 
kimenetele, vagyis a változások nyomon követése, és annak majdani eredménye kérdéses. 
A települési szintű környezeti alapállapot felvétel, mért adatok hiányában még a települési 
környezetvédelmi programban sem szokott szerepelni, s a közeljövőben ilyen állapotfelvétel 
várhatóan nem is fog készülni. 
Általában jellemző a hazai helyzetre, hogy települési szintű, de még településrész szintű 
környezet állapot felmérések sem készülnek, mivel ennek nincsenek meg az anyagi (és többnyire 
a tárgyi és személyi) feltételei. 
 
A tervben lévő monitorozási előírások értékelése 
Amennyiben a települési környezet fejlődését nagy időtávlatban értelmezzük, úgy az egyes 
időközönként készülő településrendezési tervek a fejlődés monitoringjaiként, míg a 
tervezett módosítások az erre adott válaszokként, illetve beavatkozásokként is 
értelmezhetők. 
A településrendezési terv nem tartalmaz a várható környezeti hatások monitorozására vonatkozó 
külön előírásokat, vagy javaslatokat. 
Ellenben a tervezési területen elhelyezhető építményekkel, valamint az elvégezhető építési 
munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 
során, a magasabb rendű jogszabályok előírásainak megfelelően, számos ellenőrzési 
mechanizmus be van építve, amelyek közvetve az esetleges káros környezeti hatások 
mérséklését szolgálják. 
 
A tervben lévő monitorozásra alkalmas elemek 
Általánosságban megállapítható, hogy nem a településrendezési tervben kijelölt területeknek van 
környezetre gyakorolt hatása, hanem az ott folytatott tevékenységnek. A különböző területeken 
folytatott tevékenységek környezetterhelési kibocsátásainak szabályozása és ellenőrzése 
többnyire környezetvédelemi hatósági feladat, ezért kérdéses, hogy a monitorozás 
eredményeként esetlegesen fellépő káros környezeti hatások mérséklése településrendezési, vagy 
inkább környezetvédelmi (technológiai) kérdés, mivel szinte minden tevékenység 
környezetterhelése az alkalmazott technológiától függően lehet kisebb, vagy nagyobb mértékű. 
A vizsgálat alá vont településrendezési terv megvalósulása esetén nem 
prognosztizálhatók olyan mértékű káros környezeti hatások, amelyek a 
környezeti elemek rendszeres mérésein alapuló monitorozást szükségessé 
tennék. 
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Ellenben a tervhez kapcsolódóan megfogalmazhatók olyan általános, a környezetállapot 
változását nyomon követő monitorozások, amelyek lehetővé teszik az adott környezet jobb 
megismerését, a valós tendenciák nyomon követését, az esetleges problémák jelzését és 
előrejelzését, s szükség esetén segítséget nyújthatnak az esetleges beavatkozásokhoz. 
Amennyiben az önkormányzatnál lehetőségei (anyagi, tárgyi és személyi feltételei) megengedik, 
akkor eseti jelleggel az alábbiakban felsorolt célokból javasolt további mintavételezéseket 
végezni: 

• Az övezetekben, az előírt zöldfelületi arány betartásának ellenőrzése (helyszíneléssel, 
légi fotók felhasználásával). 

• A mezőgazdasági területek differenciált szabályozása mennyire felel meg a helyi 
gazdálkodói igényeknek, ösztönzőleg hat-e a működőképes méretű családi gazdálkodási 
egységek kialakulására, a táj jókarban-tartására. 

• A település zöldfelületi rendszerének mennyiségi és összetételbeli változásának 
vizsgálata földnyilvántartási adatok, zöldfelület-gazdálkodási (fenntartási) adatok, és légi 
felvételek felhasználásával. 

• Belterületen közterületi faállomány (fasorok és közparkok) állapotfelmérése és 
állapotváltozás vizsgálata. 

• A közparkokban kialakított rekreációs és portolási funkciók kihasználtságának 
vizsgálata, a változó igények felmérése. 

• Csapadékvíz elvezető- és feszíni víz- rendszer állapotának folyamatos ellenőrzése. 
• Csúszásveszélyes területek állapotának folyamatos ellenőrzése. 
• Természeti és művi értékeket veszélyeztető folyamatok figyelemmel kísérése. 

 
Amennyiben az előzőekben felsorolt témakörök bármelyikének vizsgálatát jogszabályok írják 
elő, akkor a vizsgálatokat természetesen ezekkel összhangban kell végezni. 
A tervhez kapcsolódó általános környezetállapot változás esetleges monitorozása során célszerű 
a már meglévő monitoring rendszereket igénybe venni, és csak szükség esetén végezni 
kiegészítő méréseket. 
Az állapotváltozás vizsgálatok, monitorozások eredményeit célszerű összefoglaló jelentések 
formájában, meghatározott időszakonként önkormányzatnak tárgyalnia, s ezek eredményéről a 
lakosságot, illetve az érintetteket tájékoztatnia. Az állapotváltozás vizsgálatok eredményeinek 
ismeretében felállíthatók prognózisok, amelyek alapján szükség esetén intézkedési tervek 
készíthetők. 
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Összefoglaló 
 

A környezeti vizsgálat készítésének tárgya Medina településrendezési terve (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat készítése).  

A környezeti értékelés tematikájának meghatározása elsősorban a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
4. számú mellékletében szereplő általános tartalmi követelmények alapján készült. Mivel a 
településrendezési terv készítése során nem kerülnek kialakításra önállóan dokumentált 
alternatívák, ezért az átfogó környezeti értékelés a településrendezési terv közigazgatási 
egyeztetési anyagával együtt kerül dokumentálásra. 

A tematika kialakításánál alapelv volt, hogy az értékelés csak a településrendezési terv, azon 
belül is elsősorban a tervezett változtatások várható környezeti hatásait értékeli. Nem vállal és 
nem vállalhat fel olyan feladatokat, melyeket más tervezési feladatok során kell megoldani. 

A környezeti értékelés a különböző terület felhasználások várható környezeti hatásainak és 
következményeinek leíró jellemzésénél a feltételezett változási irányokat (tendenciákat) vette 
alapul. 

Az értékelés során megtörtént a terv rövid összevetése a fontosabb tervek (területrendezési 
tervek, környezetvédelmi programok) környezet- és természetvédelmi céljaival, valamint a 
közösségi szinten kialakított ökológiai hálózattal. Ennek összegzése, hogy a településrendezési 
terv nem ellentétes a releváns tervekben foglalt előírásokkal, illetve környezeti irányelvekkel. 

Feltárásra kerültek a terv megvalósítása esetén a környezeti hatást kiváltó tényezők, a várható 
környezeti. Megállapításra került, hogy a településrendezési terv, a tervezés adta kereteken belül, 
a településszerkezet, az övezeti rendszer, illetve a szabályozási előírások differenciált 
kialakításával, a várhatóan fellépő környezetre káros hatások csökkentésére megfelelő 
intézkedéseket adott. 

Meghatározásra kerültek a más tervekkel, programokkal összefüggő környezeti szempontú 
intézkedési javaslatok. A településrendezési terv megvalósulása esetén nem prognosztizálhatók 
olyan mértékű káros környezeti hatások, amelyek a környezeti elemek rendszeres mérésein 
alapuló monitorozást szükségessé tenné 


