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I. ELŐZMÉNYEK 

 

 Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 30.) 
önkormányzati rendelete a partnerség rendjének szabályairól 

 Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelete Medina község településképének védelméről; 

 Medina község településfejlesztési koncepciója, jóváhagyva a 46/2016. (VI. 29.) sz. 

kgy. határozattal; 

 Medina településszerkezeti terve, jóváhagyva a 83/2017. (XI. 24.) sz. kgy. 

határozattal;  

 Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XI. 29.) rendelete 

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról; 
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1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE 

 

Medina község Tolna megye középső részén fekvő kis település (lakosszáma 849 fő). 

A községben – a magyarországi vidéki települések túlnyomó többségéhez hasonlóan – a 
település fennállása óta foglalkoznak állattartással, ezzel kapcsolatban azonban társadalmi 
feszültségek mindeddig nem merültek fel. Ebből következően a hatályos településrendezési 
eszközök sem fogalmaztak meg különösebb korlátozó szabályokat az állattartás 
vonatkozásában. 

A község belterületétől (lakóterülettől) mintegy 140 méterre délnyugati irányban több 
évtizeddel ezelőtt egy tsz-major létesült, benne nagyüzemi szarvasmarha-tartó teleppel, de 
ezzel sem volt a község lakóinak problémája. 

A közelmúltban azonban az időközben megüresedett istállókat hígtrágyás technológiájú 
nagyüzemi sertésteleppé alakították át, és a telep területén belül egy új, nagyméretű, nyitott 
hígtrágya-tároló medencét is létesítettek. E telep bűzhatása olyan mértékű, hogy a lakosság 
körében folyamatos panaszokra, felháborodásra ad okot. A sertéstelep új, nyitott hígtrágya-
tároló medencéje a legközelebbi lakóépülettől (Szőlőhegy u. 7., 327 hrsz.) 180 méterre 
található. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdése 
értelmében „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem 
korlátozható” – ezért az Önkormányzat csak a számára jogszabályban biztosított eszközökkel 
tud élni. 

Ilyen eszköz az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 36. § (5) bekezdése: „Az állattartó építmények 
elhelyezésének feltételeit – a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a 
környezetvédelmi követelmények figyelembevételével – a helyi építési szabályzat állapíthatja 
meg.” 

Fent idézett felhatalmazással élve Medina Község Önkormányzata a Helyi Építési 
Szabályzatát ki kívánja egészíteni az állattartó, valamint az állandó emberi tartózkodásra 
szolgáló épületek közt betartandó védőtávolságok szabályainak megállapításával. 
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Medina hatályos településszerkezeti terve 
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Medina hatályos külterületi szabályozási terve 
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A Területrendezési Tervekkel való összhang igazolása 

(Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020. (X. 29.) ök. rendelete) 

A megye Szerkezeti Terve  

 

 

Medina község belterülete és a Szőlőhegy lakott területe települési térségbe, a külterület 
nagyobb része mezőgazdasági térségbe, kisebb hányada erdőgazdálkodási térségbe, a Sió-
csatorna vízgazdálkodási térségbe tartozik. A Sió töltésén térségi kerékpárút, a Sió és a Sárvíz 
között országos kerékpárút tervezett. 
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Országos övezetek  

3.1. Ökológiai hálózat övezete 

 
A község közigazgatási területének 

északnyugati része és a Sió-Sárvíz völgye  
ökológiai folyosó övezetébe tartozik 

3.2. Kiváló és jó szántók övezete 

 
A község területének nagy része a kiváló és 

a jó szántók övezetébe tartozik 

3.3. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

 
A közigazgatási terület északnyugati részének 

erdei és a sió-sárvíz közti terület erdők 
övezetébe, egyes kisebb területfoltok pedig 

az erdőtelepítésre javasolt területek 
övezetébe tartoznak 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete   

  

  

 

A közigazgatási terület északi része 
tájképvédelmi terület övezetébe tartozik 
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3.5. Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

 

A község területe nem tartozik a 
világörökségi és világörökségi várományos 

területek övezetébe. 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 
A község belterületének észak-keleti részét 
érinti a vízminőség-védelmi terület övezete. 

3.7. Nagyvízi meder övezete 

 

 

A Sió-csatorna medre nagyvízi meder 
övezetébe tartozik 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

 
A honvédelmi és katonai célú terület 

övezetével érintett.  
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Megyei övezetek 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 

 

A község területe nem tartozik az ásványi 
nyersanyagvagyon terület övezetébe 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

  

A község területének keleti részét érinti a 
rendszeresen belvízjárta terület övezete. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

 

A község a földtani veszélyforrás terület 
övezetébe tartozik 

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés 
támogatott célterületének 

övezete

 

A község nem érintett 
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3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

 

A község nem érintett 

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

 

A község érintett 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

(a megalapozó vizsgálattal összevontan) 

  

1.Környezetalakítás terve 

1.1. Településrendezési javaslat 

Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

A HÉSZ-módosítás nem jár a hatályos rendezési tervben szereplő településszerkezet 
területfelhasználási és meghatározó nyomvonalas elemeinek megváltoztatásával. 

 

1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései  

1.2.1. Településszerkezeti változások bemutatása 

A hatályos településrendezési tervben meghatározott településszerkezet nem változik. 

 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 

A HÉSZ módosítása nem irányul új beépítésre szánt terület kialakítására, ezért új véderdő 
vagy zöldterület kialakítása nem szükséges. 

A tervezett módosítás a területrendezési tervi előírásokkal nem ellentétes.  

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

A tervezett HÉSZ-módosítás a Településfejlesztési koncepció „2.2. Részcélok és a 
beavatkozások területi egységeinek meghatározása” c. fejezet „Környezetvédelem, 
természetvédelem, épített környezet védelme” bekezdésen belül az alább megfogalmazott 
célkitézéssel áll összhangban: 

e) A porterheléssel és bűzös tevékenységgel járó gazdasági tevékenységek területi 
védőtávolságának biztosítása szükséges településrendezési eszközökkel. 
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2. Szakági javaslatok 

2.1. Tájrendezési javaslat 

A HÉSZ-módosítás nem irányul a tájkép és településkép megváltoztatására, a védett 
természeti értékeket nem érinti.  

  

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A HÉSZ-módosítás nem irányul a tájkép és településkép megváltoztatására, a védett 
természeti értékeket nem érinti.  

 

2.3. Közlekedési javaslat 

 A HÉSZ-módosítás nem érinti a település közlekedési rendszerét. 

 

2.4. Közművesítési javaslat 

 A HÉSZ-módosítás nem érinti a település közmű-ellátását. 

 

2.5. Környezeti hatások és feltételek 

A tervhez a környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez készült előzetes anyag 
arra a végeredményre jutott, hogy a tervezett fejlesztés nagyságrendje és jellege részletes 
környezeti értékelés kidolgozását nem teszi szükségessé. (L. a ………….. ök. határozatot).   

 

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

A HÉSZ-módosítása által a hatályos településrendezési tervben meghatározott 
településszerkezet nem változik. 

  

2.7. Szabályozási koncepció 

A HÉSZ-módosítás során olyan épületek közti védőtávolságok meghatározása szükséges, 
ami megfelelő garanciát nyújt az élhető települési környezet minőségére, de nem 
lehetetleníti el a lakóterületektől megfelelő távolságra külterületen nagyüzemi állattartó 
tevékenység folytatását.  

 

2.8. Beépítési terv 

A HÉSZ-módosítás nem jár konkrét beruházási szándékkal, ezért beépítési terv készítése 
nem indokolt.  
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f) Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (………..) önkormányzati rendelete   

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  

(tervezet) 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 
a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 

1. § 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének Medina község Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) a következő 15/A. §-sal egészül 

ki:   

„15/A. § 

Az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit a HÉSZ 5. melléklete tartalmazza.”   

 

2. § 

E rendelet 1. melléklete képezi a HÉSZ 5. mellékletét. 

 

3. § 

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

 Vén Attila Dr. Herczig Hajnalka 
 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Medina, 2021. ………………………..  

    Dr. Herczig Hajnalka  
                                                                                                                              jegyző 
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1. melléklet Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2021. (……) 
önkormányzati rendeletéhez 

 

Védendő épületektől1 betartandó védőtávolság    

kis létszámú állattartó telep2 esetén  méter 

istálló, ól (sertésól kivételével), állat-kifutó, karám  10 

sertésól 5 férőhelyig 10 

sertésól 6-100 férőhelyig 100 

nyitott, almos trágyatároló 50 

nagy létszámú állattartó telep3 esetén  

nagy létszámú állattartó telep épülete4 1000 

hígtrágya-tároló medence 1000 

1 Védendő épület: rendeltetése szerint állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület (különösen lakó-
, üdülési-, egészségügyi-, szociális-, oktatási-nevelési-, hitéleti-, irodai-, vendéglátó-, kereskedelmi-, 
lakossági ellátást biztosító szolgáltatási-, sport-, szabadidő-eltöltési, rekreációs rendeltetések) 

2 Kis létszámú állattartó telep az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet 1. sz. függelék 5. pontjának meghatározása szerint: amelyben a 4. pontban meghatározott 
számú állatnál kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is. 

3 Nagy létszámú állattartó telep az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet 1. sz. függelék 4. pontjának meghatározása szerint: olyan állattartó telep, amelyen az 
elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább  

- 30 ló, (vagy szamár, öszvér), 

- 50 szarvasmarha,  

- 200 juh, kecske,  

- 100 sertés,  

- 2000 broiler baromfi,  

- 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.),  

- 50 strucc, (vagy emu) 

- 50 anyanyúl és szaporulata,  

- 50 prémesállat. 

4 Nagy létszámú állattartó telep épülete az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 
28.) FM rendelet 1. sz. függelék 6. pontjában felsorolt építmények 

 



 

 

 

IV. 

TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 
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Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről 

Medina község településrendezési tervének 2021. évi módosításához 
(A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 2. számú mellékletet alapján) 

 

A HÉSZ kiegészítése az épületek közti legkisebb távolság szabályozásával 
 

Előzmények 
 

 Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III. 30.) 
önkormányzati rendelete a partnerség rendjének szabályairól 

 Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelete Medina község településképének védelméről; 

 Medina község településfejlesztési koncepciója, jóváhagyva a 46/2016. (VI. 29.) sz. 

kgy. határozattal; 

 Medina településszerkezeti terve, jóváhagyva a 83/2017. (XI. 24.) sz. kgy. 

határozattal;  

 Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XI. 29.) rendelete 

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról; 

 

Medina Község Önkormányzatának 41/2021. (VII. 13.) számú határozata értelmében ki 

kívánja egészíteni a település helyi építési szabályzatát az állattartó építmények 

elhelyezésének feltételeiről szóló szabályozással, mivel erre vonatkozó szabályokat a 

hatályos HÉSZ nem tartalmaz. 

A rendezési terv módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt 

előírások hatálya alá tartozik, tehát a várható környezeti hatás jelentőségének függvényében 

megvizsgálandó a rendezési terv módosításhoz részletes környezeti értékelés készítésének 

szükségessége. 
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Tájékoztató a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez  

(a Kr. 4.§ (3) szerint) 

 

1. TERVEZÉSI FELADAT 

   

Medina község Tolna megye keleti felének közepe táján, Szekszárdtól északra a Sió-

csatorna völgyében és a Tolnai-Hegyhát keleti lejtőin fekszik.  

 A község területén még több helyen foglalkoznak állattartással és a belterülettől 

délnyugatra a lakott területek közvetlen közelében nagyüzemi állattartó telep is működik. 

Az Önkormányzat szándéka, hogy a lakosságot irritáló és az elviselhetetlen bűz miatt 

számtalan panasz-bejelentést kiváltó állapotokon jogalkotási lehetőségeivel élve 

változtasson. 

  

 

2. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS A HATÁLYOS TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE 
 

Medina község területén még több helyen foglalkoznak állattartással és a belterülettől 
délnyugatra a lakott területek közvetlen közelében nagyüzemi léptékű sertéstelep is 
működik, melynek bűzhatása miatt számos bejelentés érkezett az Önkormányzathoz. Ennek 
nyomán az Önkormányzat 41/2021. (VII. 13.) határozatában „az állattartással, valamint az 
azzal kapcsolatos építmények kialakításával összefüggő szabályozás megalkotásáról” 
döntött. 

A településrendezési eszközök módosítása csak a Helyi Építési Szabályzat kiegészítését 
igényli, a hatályos Településszerkezeti tervet nem érinti. 

A tervezett módosítás a település egyéb lényeges területfelhasználási és szerkezeti 
elemeit, jövőbeli fejlesztési lehetőségeit, környezeti és örökségi értékeit érdemben nem 
befolyásolja, új közlekedési nyomvonalak kijelölését nem igényli. 

A HÉSZ-módosítás jogi hátterét képező, figyelembe veendő jogszabályok: 

1. Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése: „Az állattartó építmények elhelyezésének 
feltételeit – a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi 
követelmények figyelembevételével – a helyi építési szabályzat állapíthatja meg.” 

2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény 6. §:  

„(1) Állatot tartani csak jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. 
Az állati eredetű élelmiszer előállítása céljából az állattartáshoz olyan, jogszabály szerinti 
állattartó helyet kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési és állattartási technológiát 
kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok egészségének megóvását, valamint azt, 
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hogy az így nyert állati eredetű élelmiszer emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer-
előállításra alkalmas legyen. 

(2) Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét, 
nem károsíthatja a környezetet. 

(3) Az állat itatására csak az állat és közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető 
minőségű vizet szabad felhasználni. 

(4) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglalt kivételekkel tilos az állat tartása során 
- különösen az állat szaporodási vagy termelési eredményeinek növelésére - 
hormontartalmú, -hatású vagy más olyan anyagot felhasználni, amely az ember vagy az 
állat egészségére káros. 

(5) Állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, 
környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni. 

(6)   Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 

 

3. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról  

1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez:  

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 

1. Intenzív állattartó telep:  
a) baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára; 
b) baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára; 
c) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára; 
d) sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára. 

2. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek 

 11. Nagy létszámú állattartás: Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 
a) 40 000 férőhely baromfi számára, 
b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, 
c) 750 férőhely kocák számára. 

 

3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek 

6. Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)  

a) baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára 
b) baromfitelepnél 200 számosállattól tojók számára 
c) sertéstelepnél 500 számosállattól sertéshízók számára 
d) sertéstelepnél 150 számosállattól sertés kocák számára 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800046.tv#lbj30id8f4c
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e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 
számosállattól 

f) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 
területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat 
esetében 50 számosállattól 

 

Fenti jogszabályok tükrében az Önkormányzatnak ugyan nincs felhatalmazása az állattartás 

módjának és volumenének meghatározására, azonban az egyes épületek között betartandó 

távolságok mértékét a települési környezet védelme szempontjából meghatározhatja. Ezzel 

pedig közvetve biztosítani tudja a lakókörnyezet minőségét. 

 

  
3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A HÉSZ módosítása állattartó építmények elhelyezési feltételeinek meghatározására irányul, 

azaz nem egy konkrétan meghatározható helyszínre vagy esetre vonatkozik.  

Az állattartó épületek elhelyezési feltételei szabályozásának célja az egészségvédelem és a 

lakókörnyezet védelme. Az állattartó, trágyatároló- és trágyakezelő építmények lakó- és más, 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületektől való telepítési távolságának 

meghatározásával lehet a fertőzésveszély és a zavaró bűzhatások ellen kellő védelmet 

biztosítani. 

3.1. Talaj- és vízvédelem 

A földtani közeg (termőföld-termőtalaj, mederüledék, a kőzetek, ásványok, stb.) és a víz 

védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek 

biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, 

valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, 

a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

3.1.1. Felszíni vizek 

A trágyatárolók zárt kialakításának előírása a felszíni vizek minőségének védelmét 

kedvezően befolyásolhatja. 

3.1.2. Földvédelem, felszín alatti vizek 

 Tolna megye területrendezési terve szerint Medina községben csak a belterület észak-

keleti részén lévő vízmű-kutak védőövezete tartozik vízminőség-védelmi terület övezetébe.  
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bekezdése alapján az egyes létesítmények, tevékenységek megvalósításakor úgy kell eljárni a 

felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében, hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon; 

c)- 

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, 
nyilvántartásba és ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési 
intézkedések, illetve kármentesítés révén javuljon. 

 A talajt (termőtalajnak nem minősülő földtani közeget), illetve a felszín alatti vizeket ért 

szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KöM-

EüM-FVM-KHVM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. A tervezési területen 

talajszennyezésről nincs adat. A tervezett övezeti átsorolás és az ott megengedhető 

tevékenységek a talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre érdemi hatást nem 

gyakorolnak.  

3.2. Ásványvagyon, felszíni mozgások 

Tolna megye területrendezési terve szerint Medina község nem minősül ásványi 

nyersanyagvagyonnal rendelkező településnek, azonban földtani veszélyforrással érintett 

település. 

3.3. Természet- és tájkép-védelem 

Tolna megye területrendezési terve szerint Medina község területének egy jelentős része 

ökológiai folyosónak minősül, továbbá a terület túlnyomó része tájképvédelmi terület 

övezetébe tartozik. 

3.4. Levegőtisztaság-védelem 

A HÉSZ módosítás egyértelműen a település lakókörnyezetének bűzhatásoktól való 

védelmére irányul. 

3.5. Zaj elleni védelem 

A HÉSZ módosítás zajvédelmi kérdéseket nem vet fel.    

3.6. Épített környezet védelme 

A HÉSZ módosítás az épített környezet védelmét érintő kérdéseket nem érint. 
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4. SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

  

A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet (KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint megtörtént és az 

alábbi megállapítások történtek: 

 

4.1. A településrendezési-terv tervezett módosítása 

a) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény és Tolna Megye Területrendezési tervének előírásaival összhangban van; 

b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 

c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák 
merülnek fel; 

d) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

 

4.2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai 

a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 

b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 

c) az országhatáron nem terjednek át; 

d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 

e) csak az érintett területre korlátozódnak; 

f) országos védelem alatt álló területet nem érintenek;  

g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket 
feltételezhetően nem idézik elő. 

 

4.3. A tervmódosítással érintett terület 

a) a környezeti elemek, rendszerek, és a kulturális örökség szempontjából különleges 
elemeket nem érint, 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy 
azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 

c) a terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez 
jelentős negatív változást. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a Kr. 2. 

számú melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk szerint jelen 

tervezési feladat és tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  

 

Szekszárd, 2021. augusztus 

              

 Deák-Varga Dénes 
         tervező 




