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1. A KIDOLGOZÁS FOLYAMATA
1.1.

Előzmények, tematika

Mór Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2016.(VIII.31) Kt. határozatával úgy döntött,
hogy a 176/2006. (VIII. 30.) számú határozatával jóváhagyott jelenleg hatályos településszerkezeti terv,
valamint a 23/2006 (IX. 5.) számú rendeletével elfogadott HÉSZ és szabályozási tervek helyett – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet előírásai alapján – új településfejlesztési koncepciót és új településrendezési tervet
készíttet.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) (43.§
(4)) alapján „a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott
olyan tervekre, illetve programokra, (…) valamint ezek módosításaira, amelyek kidolgozását jogszabály,
illetve országgyűlési, kormány- vagy helyi önkormányzati határozat írja elő, és amelyeket a (…) helyi
önkormányzati testület dolgoz ki vagy fogad el, (…) külön jogszabály alapján környezeti értékelést
magában foglaló környezeti vizsgálatot kell lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv, illetve program
nem terjeszthető elő.” A Kvt. 43.§ (7) bekezdés alapján a környezeti értékelés célja a terv, illetve
program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai
megvalósításának várható jelentős környezeti hatásainak beazonosítása, leírása és értékelése.
A 43.§ (5) bekezdés alapján külön jogszabály határozza meg azokat a terveket, illetve programokat,
amelyeknél a környezeti vizsgálat készítése kötelező, vagy szükségessége a várható környezeti hatás
jelentőségének meghatározása alapján dönthető el.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik az egyes tervek, illetve programokhoz kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségességéről. Jelen vizsgálandó terv – Mór egészére készülő új
településrendezési terv – a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó terv, így a környezeti
vizsgálat lefolytatása kötelező.

1.2.

A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás

A környezeti értékelés a településrendezési terv kidolgozásához kapcsolódik, a tervezési folyamat
hozzávetőlegesen párhuzamosan folyt iterációs jelleggel. Ennek következtében a környezeti értékelés
folyamán kapott eredmények befolyásolták az új településrendezési terv egyes elemeit. A tervbe
folyamatosan beépülő környezeti szempontok jelenthetik a garanciát a döntéshozók számára, hogy a
terv törekszik minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat és a fenntarthatóság, a
biodiverzitás és a klímavédelem alapvető céljait segíti elő.
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Jelen környezeti értékelés Mór új településrendezési tervének véleményezésre szánt dokumentációja
alapján készült. A környezeti értékelés készítését segítették a megalapozó és az alátámasztó
munkarészek.

1.3.
A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok
hatása a terv alakulására
A környezeti értékelés során a fő szempont Mór meglévő környezeti állapotának legalább szinten
tartása, illetve a lehetőségekhez mérten történő javítása.
Természet- és tájképvédelmi szempontból kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi területekre:
•

a Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 146/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelet által kijelölt, országos jelentőségű védett természeti terület;

•

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) és 28. § (4) bekezdések
értelmében ex lege védett lápterületek, továbbá egy földvár;

•

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natura2000 Kr.) által kihirdetett Natura
2000 hálózathoz tartozó HUDI20033 kóddal Móri-árok néven jelölt, HUDI20005 kóddal
Bársonyos néven jelölt, továbbá HUDI30001 kóddal Vértes néven jelölt kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület; ezeken kívül pedig a HUDI30001 kóddal Vértes néven jelölt
különleges madárvédelmi terület;

•

a település területét Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: MaTrT) meghatározott országos
ökológiai hálózat övezetének magterület és ökológiai folyosó övezetei is érintik;

•

az MaTrT által megállapított, továbbá a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
(továbbiakban MvM rendelet) 3. mellékletében lehatárolt tájképvédelmi terület övezete is
érinti a település közigazgatási területét;

•

a 11/2016. (IV.2.) ök. rendelettel védelem alá helyezett Vajal-forrás és Környéke és a
12/2016. (IV.2.) ök. rendelettel védelem alá helyezett Móri-víz Völgy helyi jelentőségű
védett természeti területek.

A környezeti értékelés során elsősorban védőfásítások tervezésére, mezővédő erdősávok tervezésére,
valamint a telek legkisebb zöldfelületi mutatójának háromszintű növényállománnyal való
kialakításának előírására kerültek javaslatok megfogalmazásra. A cél a beépítések mérséklése, ezáltal
az emberi egészség védelme. A környezeti értékelés még nagy hangsúlyt rakott a közhasználatú
zöldfelületek megtartására, valamint a belterületi részeken újak kijelölésére.
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1.4.
a környezet védelméért felelős szervek és az érintett
nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek,
szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő
figyelembevétele
A vonatkozó magasabb szintű jogszabály, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet biztosítja a terv széleskörű
véleményeztetését mind a szakhatóságokkal, mind a lakossággal, illetve a szomszédos települések
önkormányzataival is. A településrendezési terv módosítása során az érdekelt államigazgatási szervek,
az érintett területi és települési önkormányzatok is bevonásra kerültek.
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (X.4.) önkormányzati rendelete a
településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint
a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól biztosította a lakosság, az
ingatlantulajdonosok, a gazdálkodó szervezetek, a civil szervezetek, a vallási közösségek, valamint a
környezetvédelmi egyesületek bevonását a tervezési folyamatba. Ennek értelmében az önkormányzat
a hivatalos honlapon (www.mor.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a közterületen
elhelyezett hirdetőfelületen, az önkormányzat lapjában, vagy egyéb helyi lapban, valamint lakossági
fórumon tájékoztatja a partnereket és véleményezési lehetőségre hívja fel őket.
A beérkezett kérelmek és az önkormányzati fejlesztési szándékok gazdasági és lakóterületi fejlesztésre,
zöldterületek fejlesztésére, turisztikai és rekreációs jellegű fejlesztésekre, illetve egyéb területek
kijelölésére, bővítésére, rendezésére vonatkoztak. A környezeti értékelés készítése során figyelembe
veendő körülményt, szempontot a települési főépítész fogalmazott meg.
A településrendezési terv készítésével kapcsolatban a Korm. rendelet 1.§. (2) bekezdése a) pontjának
megfelelően Mór Város Önkormányzata megrendelte a környezeti értékelés elkészítését, a Korm.
rendelet 4. sz. mellékletének tartalmi követelményei alapján. Mivel a település teljes egészére készülő
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése esetében a Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerint kötelező a környezeti vizsgálat és értékelés elkészítése, a település
nem kérte ki az egyeztetési-elfogadási folyamat során az államigazgatási szervek előzetes véleményét
a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről, de tájékoztatást kért a környezeti vizsgálat elvárt
tematikájára vonatkozóan.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban a környezeti értékelésre vonatkozó érdemi észrevételek az
alábbiak szerint összegezhetők:
•

A

környezetvédelmi

és

természetvédelmi

hatáskörben

eljáró

Fejér

Megyei

Kormányhivatal környezetvédelem, természet- és tájvédelem egyeztetési szakterületet
érintően

a

településfejlesztési

koncepció

és

a

településrendezési

eszközök

felülvizsgálatával kapcsolatosan az alábbi szakmai véleményt adta (FE/KTF/864 - 2/2021.):
A tervkészítés során a Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörét érintően kiemelten kérem alkalmazni a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény, valamint a
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környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet előírásait, szempontjait. (...)
Környezeti vizsgálat:
Tekintettel arra, hogy Mór településrendezési terve a teljes közigazgatási területére készül, a
benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet (Rendelet) 1. § (2) bekezdés a.) pontja hatálya alá tartozik és így a környezeti
vizsgálat lefolytatása kötelező. A környezeti vizsgálatot a Rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja
alapján kell lefolytatni a Rendelet 2. számú melléklete által meghatározott szempontok szerint. (A
környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.).
Tájékoztatom, hogy a vizsgálati dokumentáció hiányában a Főosztály nem javasolja a
településrendezési terv felülvizsgálatának elfogadását.
Itt kívánom felhívni a figyelmet az EljR. 3. sz. melléklete 10.,11., 12., 37. pontjai alapján a készülő
terv alátámasztó munkarészében a fejlesztések beépítése során a hatályos tervhez képest a
változások átlátható bemutatásának szükségességére, mely változások környezeti hatásainak
bemutatására a Rendelet szerint készülő környezeti értékelésnek is ki kell térnie.
•

Mór Város új településrendezési tervének készítésével kapcsolatban küldött előzetes
tájékoztatójára vonatkozóan táj- és természetvédelmi szempontból az alábbiakat
állapította meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI/665-2/2021.):

A tervanyag elkészítését illetően az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) a) pontja illetve 1. sz. melléklete értelmében környezeti
vizsgálat lefolytatása kötelező. Ezen Korm. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a környezeti
értékelés általános tartalmi követelményeit. Az ezen melléklet szerint kidolgozandó környezeti
értékelést értelemszerűen a településrendezési eszközök módosításának jellegéhez, volumenéhez,
illetve a terület adottságaihoz, a tervezés léptékéhez igazítva kell készíteni, az alábbiak figyelembe
vételével. Táj- és természetvédelmi szempontból mindenképp fontosnak tartjuk a környezeti
értékelés során részletezni a terület jelenlegi táji és természeti adottságait; a tervezett
módosítások arra gyakorolt hatását, illetve a településrendezési eszközök módosításával
megteremtődő új területfelhasználás becsülhető átalakító hatásait, valamint a káros hatások
elkerülése érdekében a tervekben meghatározott előírásokat, korlátozásokat, a természeti és
tájképi értékek hosszú távú megőrizhetősége érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben a
módosítási szándékok a Natura2000 hálózathoz tartozó területekre jelentős hatással lehetnek,
kérjük a 275/2004. (X. 8.) Korm.r. 14. sz. mellékletében foglaltaknak a készülő környezeti
értékelésbe történő beépítését.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban egyéb – nem a környezeti értékelésre vonatkozó – véleményt
fogalmaztak meg az alábbi szervezetek:
•

Fejér Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, Székesfehérvár

•

Fejér Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi
Osztály, Székesfehérvár

8

MÓR
Településrendezési terv készítése

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

•

Fejér Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Székesfehérvár

•

Fejér Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Székesfehérvár

•

Fejér Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Székesfehérvár

•

BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Budapest

•

PMKH Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály, Gödöllő

•

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság, Székesfehérvár

•

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

•

a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

•

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály

•

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

•

VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály

•

Vértesi Erőmű Zrt.

•

Bakonyi Erőmű Zrt.

1.5.
a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok
forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az
előrejelzések
érvényességi
határai,
a
felmerült
bizonytalanságok
A környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése a településrendezési terv
készítéséhez felhasznált adatok begyűjtésével együttesen történt.
A településrendezési terv tervezése, ezen belül a környezetalakítási és tájrendezési alátámasztó
munkarész, illetve a Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés az alábbiakban felsorolt tervi
előzmények, továbbá az előzetes tájékoztatási szakaszban adott államigazgatási szervek véleménye és
adatszolgáltatásuk figyelembevételével készült.
A településrendezési terv készítésekor meghatározó, hogy az abban foglaltak összhangban legyenek a
magasabb rendű tervekkel, programokkal, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett
államigazgatási szervek, partnerek és közműszolgáltatók véleményével, a terv készítésében érdekelt
felek elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében. Fontos, hogy a terv élvezze az érintett lakosság,
a civil szervezetek támogatását is.
A felhasznált adatok forrása a következő volt:
•

Mór Város Önkormányzata 176/2006. (VIII. 30.) számú határozatával jóváhagyott jelenleg
hatályos Településszerkezeti terve;

•

Mór Város Önkormányzata 23/2006 (IX. 5.) számú rendeletével elfogadott jelenleg hatályos
HÉSZ és Szabályozási terv;
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a MaTrT és az abban meghatározott új Országos Területrendezési Terv (továbbiakban:
OTrT), illetve Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete Fejér
megye területrendezési tervéről (továbbiakban: FmTrT);

•

MvM rendelet;

•

Mór Város Településfejlesztési Koncepciójához készült Megalapozó Vizsgálat (jóváhagyva a
372/2017 (XII.13.) Kt. határozattal);

•

VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály adatszolgáltatása;

•

VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály/Vértes Erőmű Zrt./Bakonyi Erőmű Zrt.
adatszolgáltatása;

•

Nemzeti Földügyi Központ adatszolgáltatása;

•

földhivatali adatszolgáltatás az átlagosnál jobb minőségű termőföldekről;

•

Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített
kiadás, Budapest, 2010.
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2. A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK
RÖVID ISMERTETÉSE
A településtervezési folyamat során nem kerültek kidolgozásra tervváltozatok. A végleges terv
összeállításáig a magasabb szintű terveknek való megfelelés és a település zöldfelületi arányának minél
nagyobb mértékű biztosítása érdekében készültek tervváltozatok, melyek közül a táj jellegének
megőrzését és az élhető települési környezetet leginkább szem előtt tartó változat került kiválasztásra,
amely leginkább megfelel a magasabb szintű jogszabályokban előírtaknak.

2.1.
A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése,
kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából
fontos részeket
A terv célja Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2006. (VIII. 30.) számú határozatával
jóváhagyott jelenleg hatályos Településszerkezeti tervének, valamint a 23/2006 (IX. 5.) számú
rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet előírásai alapján.
A településszerkezeti változásokat a magasabb rendű területrendezési terveknek való megfeleltetés,
az önkormányzati változtatási szándékok, valamint a tulajdonosi és vállalkozói igények generálták. A
tervezés során összesen 493 db településszerkezeti elem módosítására került sor. A módosítások –
Mór hosszú távú településfejlesztési céljait szolgálva – jellemzően gazdasági-, illetve lakó célú
fejlesztésekre, a visszavont fejlesztési elképzelések átvezetésére, védelmi célú zöldfelületi és
zöldterületi fejlesztésekre és a hagyományos tájhasználatnak megfelelő külterületi területfelhasználási
mód kialakítására irányulnak.
A tervezés során a szerkezeti módosítások jellegük szerint az alábbi fő kategóriákba sorolhatók:
I.

Új beépítésre szánt terület kijelölése:
I.1. Gazdasági célú fejlesztés
• A gazdasági célú fejlesztések jellemzően Általános mezőgazdasági területből (Má) Különleges
mezőgazdasági üzemi területbe (K-Mü) történő átsorolásokat jelentenek, amelyek
legfőképpen a talajlezárások révén, valamint a megnövekvő levegő- és zajterhelés révén
hatnak a környezeti állapotra.
• Környezeti szempontból számottevő változás, hogy a 81. sz. főút nyugati oldalán fekvő
gazdasági terület észak felé bővítésre kerül, ahol tervi szinten erdőterület, a valóságban
javarészt szántó területek általános gazdasági területté minősülnek át, mely levegő- és
zajterhelést okozhat a későbbiekben (I-1/4, I-1/5, I-1/9, I-1/15).
• A jó termőhelyi adottságú szántók övezetét érinti a tőrös pusztai mezőgazdasági üzemi terület
bővítése (Má->K-Mü), ami környezeti oldalról negatív (I-1/2).
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Negatív változás, hogy jelentősebb zöldfelületek kerülnek zöldterületből vagy erdőterületből
gazdasági vagy különleges mezőgazdasági üzemi területbe (I-1/9, I-1/11, I-1/12, I-1/19).
Összesen 19 db elemet, kb. 30 hektáron érint a módosulás.

I.2. Lakócélú fejlesztés
• Olyan lakócélú fejlesztések, melyek jellemzően korábban út, mezőgazdasági terület vagy
erdőterület besorolásúak voltak. Alapvetően környezeti szempontból nem jelentenek
számottevő változást, kis mértékben lehet a burkolt felületek arányának növekedésével, így a
talajlezárás kedvezőtlen hatásaival számolni.
• Negatív változás, hogy az Erzsébet téren eddigiekben zöldterületnek jelölt zöldfelület
településközpont vegyes területbe kerül át (I-2/6). A település egyik központi részén kiemelten
fontos lenne a közhasználatú zöldfelületek megléte.
• Összesen 9 db elemet, kb. 3 hektáron érint a módosulás.
I.3. Visszavont fejlesztés
• Korábbi fejlesztések (pl.: út) visszavonása következtében kijelölt gazdasági vagy különleges
területek (pl.: Gksz, K-If). Környezeti szempontból nem okoznak változást, ugyanis az
útfejlesztés hasonló, vagy rosszabb környezeti hatást váltott volna ki, mint a jelenleg kijelölt
építési övezet.
• Egy területen korábbi zöldterület kerül átminősítésre lakóterületbe (I-3/7). Ugyanakkor a
terület nem alkalmas közhasználatú zöldfelület kialakítására, így környezeti szempontból
elhanyagolható hatással bír.
• Összesen 8 db elemet, kb. 3 hektáron érint a módosulás.
I.4. Valós területhasználatnak való megfelelés
• A valós területhasználatnak megfelelően történt, valamint a kertvárosias lakó és
településközponti vegyes övezetekbe sorolt tömbökbe beékelődött kertes mezőgazdasági
területek megszűntetésével megvalósult átminősítések. Jellemzően Kertes mezőgazdasági
övezetből (Mk) Kertvárosias lakóterület építési övezetbe (Lke) és településközponti vegyes
építési övezetbe (Vt) való átsorolást, kisebb részt közlekedési közút területből (Köu)
településközponti vegyes építési övezetbe (Vt) és különleges beépítésre szánt garázs övezetbe
(K-G) való átsorolást jelentenek. Környezeti szempontból minimálisan a burkolt felületek
növekedését idézhetik elő, ugyanakkor ez elenyésző mértékű hatást vált ki.
• Összesen 15 db elemet, kb. 2 hektáron érint a módosulás.
II.

Beépítésre szánt területből beépítésre szánt területté átminősítés:
II.1. Gazdasági célú
• Gazdasági célú átsorolások, melyek beépítésre szánt területet másik beépítésre szánt
területbe minősítenek át. Sok esetben ipari gazdasági terület került Különleges mezőgazdasági
üzemi területbe (K-Mü), vagy egyéb gazdasági terület került Általános gazdasági területbe (Gá)
melyek jellemzően nem okoznak számottevő környezeti változást.
• Negatív változást jelentenek a kertes lakóterületből vagy egyéb különleges területből (Kü-O,
Kü-I) átsorolt Kereskedelmi, szolgáltató területek (Gksz), ahol növekedik a beépítés intenzitása,
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és a telek legkisebb zöldfelületi mutatója jellemzően 40-30 százalékponttal csökken (II-1/1314, II-1/16-19). Ezek együttes kiterjedése 8,38 hektárt tesz ki.
Semleges környezeti hatást eredményeznek azok az átsorolások, ahol jellemzően nem, vagy
csak alig változnak a beépítési és zöldfelületi mutatók: vegyes területekből Kereskedelmi,
szolgáltató területek (Gksz).
Összesen 24 db elemet, kb. 175 hektáron érint a módosulás.

II.2. Települési, lakó célú
• Alapvetően olyan változásokat jelent, amelyek települési, lakó célú területfelhasználást
eredményez. Környezeti szempontból jellemzően nem okoznak konfliktust, 1-2 helyen lehet a
beépítési paraméterek kedvezőtlen változásával számolni, de jellemzően olyan területen
történnek, ahol már jelenleg is nagyarányú a beépítés, számottevő változást nem okoz a
zöldfelületek arányában.
• Negatív változás a II-2/21. változás, ahol kertes lakóterületből kerül át a terület
településközpont vegyes területbe, így a zöldfelületi arány csökkenésével lehet számolni.
• Összesen 22 db elemet, kb. 12 hektáron érint a módosulás.
III.

Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté átminősítés
III.1. Különleges beépítésre szánt területek különleges beépítésre nem szánt területté történő
visszaminősítése
• Olyan átminősítések, melyek alapvetően nem befolyásolják a terület funkcióját, de a korábbi
különleges beépítésre szánt területből különleges beépítésre nem szánt területekbe kerültek
át, így jellemzően javulnak a zöldfelületi mutatók.
• A III-1/11. változás esetében pozitív, hogy a korábbi beépítésre szánt különleges temetőterület
déli része erdőterületbe került át.
• Összesen 14 db elemet, kb. 54 hektáron érint a módosulás.
III.2. Visszavont fejlesztés
• Korábbi fejlesztések (pl.: móri elkerülő, lakófejlesztések) visszavonása következtében
jellemzően általános vagy kertes mezőgazdasági területek jönnek létre. Környezeti
szempontból jelentős pozitív változást idéznek elő, ugyanis a tervezett beépítésekhez képest
a természetközelibb felszínborítások maradnak meg a valós területhasználatoknak
megfelelően.
• Külön kiemelendő pozitív változás, hogy a 0981/2 hrsz-ú telket érintő III-2/20-22. változások
meglévő ipari gazdasági területet sorol erdőterületi övezetbe.
• Összesen 33 db elemet, kb. 62 hektáron érint a módosulás.
III.3. Védelmi célú erdősítés és zöldfelület fejlesztés
• Olyan változások, melyek erdőterületet vagy zöldterületet szabályoznak ki korábban lakóilletve gazdasági területnek jelölt területeken. Környezeti szempontból kedvező hatással
bírnak, ugyanis növekednek a zöldfelületek, valamint a közhasználatú zöldinfrastruktúra
elemek is.
• Összesen 3 db elemet, kb. 1 hektáron érint a módosulás.
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III.4. Útfejlesztéssel kapcsolatos átminősítés
• Útfejlesztés céljából kijelölt területek, melyek korábban lakóterületi, központi vegyes vagy
rekreációs és szabadidő központ (strand) besorolásban voltak. A módosítások jellemzően
semleges vagy enyhén negatív változásokat idéznek elő a várhatóan nagyobb mértékű burkolt
felületeknek köszönhetően.
• Összesen 6 db elemet, kb. 1 hektáron érint a módosulás.
IV.

Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté átminősítés
IV.1. Útfejlesztéssel kapcsolatos visszaminősítés
• A csoportba azok a területek tartoznak, melyek korábbi útfejlesztési elképzelések visszavonása
(pl.: móri elkerülő út, pusztavámi vasút déli oldalán korábban tervezett út) miatt a korábbi,
vagy a valós területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást kaptak (általános
mezőgazdasági terület, erdőterület, vízgazdálkodási terület). Jellemzően környezeti
szempontból ezek a változások pozitívak.
• Összesen 63 db elemet, közel 70 hektáron érint a módosulás.
IV.2. Valós területhasználatnak való megfelelés
• Olyan átsorolásokat jelöl a csoport, amelyek a valódi területhasználatnak felelnek meg.
Jellemzően sok terület került átsorolásra mezőgazdasági területből természetközeli, illetve
erdőterületbe, melyek környezeti szempontból pozitív változásnak tekinthetők.
• Sok korábbi erdőterület került át mezőgazdasági területbe, mely változás környezeti
szempontból negatívnak mondható. Ugyanakkor az átsorolás a valós területhasználat szerint
történt, így korábban sem volt erdős terület ezeken az erdőterületi övezeteken, hanem eddig
is jellemzően szántóföldként funkcionáltak. Így tényleges környezeti változás nem várható.
• Összesen 191 db elemet, kb. 500 hektáron érint a módosulás.
IV.3. Védelmi célú kijelölés
• Jellemzően mezőgazdasági területekből erdőterületekbe való átsorolásokat jelentenek. Kb 30
méter széles mezővédő erdősávok létrehozása céljából történtek az átminősítések, melyek a
mezőgazdasági területeket védik a szél- és vízerózió káros hatásaitól, és hozzájárulnak a
biodiverzitás fenntartásához a hálózatszerű élőhelyek megteremtésével, ugyanis ökológiai
folyosóként tudnak működni.
• Környezeti oldalról nagyon pozitív változásnak tekinthető, ugyanakkor fontos, hogy valódi
erdőtelepítések is történjenek a területeken.
• Összesen 68 db elemet, kb. 100 hektáron érint a módosulás.
IV.4. Zöldterületi átsorolások
• Olyan átsorolásokat jelentenek, amelyek jellemzően közlekedési területben lévő
zöldterületeket jelölnek. Itt a valós területhasználathoz igazodva zöldterületek kerülnek
kijelölésre. Környezeti szempontból pozitív változások, ugyanis hosszútávon biztosítják a
meglévő közhasználatú zöldfelületek meglétét.
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Visszavont fejlesztés, vagy a valós területhasználathoz való igazodás miatt zöldterületek
átsorolása is történt kertes lakóterületbe, mezőgazdasági területbe, vagy út övezetébe (IV-4/13).
A IV-4/13-as változás a I-2/5 változással jelölt lakóterületi fejlesztés közelében jelöl ki
zöldterületet, ami környezeti oldalról nézve pozitív változás.
Összesen 13 db elemet, kb. 4 hektáron érint a módosulás.

Egyéb fejlesztések
• Idegenforgalmi fogadóhely területének kijelölése céljából történt átminősítések. Jellemzően
beépítésre nem szánt területek kerültek kijelölésre, ahol kisebb mértékben lehet számítani a
zöldfelületek csökkenésére, így a talajlezárás káros hatásaira.
• Egy területen negatív változás várható (V-1/2.), ahol a korábbi erdőterület került át beépítésre
szánt különleges területbe (idegenforgalmi fogadóhely). A terület üzemtervezett erdőt is érint.
• Összesen 5 db elemet, több, mint 2 hektáron érint a módosulás.

Szerkezeti terven nem jelölt, szabályozási tervi változások
• A szerkezeti terven nem kerültek jelölésre azok a kisebb területeket érintő változások, melyek
a környező építési övezetek / övezetek jelölését kapták meg („beolvadtak”). Ugyanakkor
környezeti szempontból több olyan változás is történt, melyek káros környezeti hatást
eredményezhetnek. Összesen 44 db elem, kb. 8 hektáron érintett az alábbiak szerint:
• Negatív változás, hogy 21 db területen zöldterületből (vagy erdőterületből) út övezete lett
kijelölve, így tervi szinten csökken a közhasználatú zöldfelületek mennyisége. Ezeken a
területeken jellemzően jelenleg valódi zöldterület található, néhol kevesebb, néhol több
rekreációs funkcióval. Érintett területek: SZ-1, SZ-3, SZ-7-10, SZ-12, SZ-16, SZ-18-19, SZ-24-25,
SZ-30-31, SZ-34-38, SZ-42-43.
• Olyan zöldterületek is átsorolódnak településközponti területbe, melyek jelenleg sem
funkcionálnak közhasználatú zöldfelületként, így jellemzően a valós területhasználatnak való
megfelelés történik.
• Az utakat érintő szabályozások során jellemzően lakóterület, gazdasági terület, vegyes
központi terület, vagy különleges terület került út övezetébe vagy fordítva. Környezeti
szempontból semleges hatások várhatóak ezeknél a területeknél.
A településszerkezeti tervlapon még fontos változás, hogy a tervezett elkerülő út nyomvonala kis
mértékben módosult. Ez környezeti oldalról pozitívnak tekinthető, ugyanis a város déli oldalán a lakott
területeket korábban kb. 400 m-re közelítette meg, míg a mostani módosítás következtében már 1300
m-re.
A vizsgált változásokat az 1. sz. tervlap mutatja be térképesen. Környezeti szempontból alapvetően az
alábbi csoportok érdekesek:
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Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté átminősítés - Zöldterületi
átsorolások

•

Egyéb fejlesztések

•

Szerkezeti terven nem jelölt, szabályozási tervi változások

A fenti csoportok által érintett változások értékelését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Fontos körülmény, ha a változás magasabb szintű jogszabály által meghatározott korlátozó tényezőt
érint: megyei területrendezési terv övezetei, természetvédelmi területek, átlagosnál jobb minőségű
termőföldek. A Településrendezési terv Alátámasztó javaslatának ’A településszerkezeti változások
területrendezési övezetekkel való összefüggései’ 1-3. sorszámú térképei ábrázolják a területrendezési
tervekkel való érintettségeket. A természetvédelmi területekkel való érintettséget az 1. sz. tervlap
mutatja be, amely a következő megyei övezeteket is ábrázolja: Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt
területek övezete, Tájképvédelmi terület övezete, Jó termőhelyi adottságú szántók övezete, Kiváló
termőhelyi adottságú szántók övezete, Vízminőségvédelmi terület övezete, Országos ökológiai hálózat
magterülete és ökológiai folyosója. A megyei területrendezési tervekkel való összhangot a 2.2-es
fejezet mutatja be. Az alábbiakban bemutatjuk a természetvédelmi területekkel való, illetve az
átlagosnál jobb minőségű termőföldekkel való érintettségeket:
•

Natura 2000 különleges madárvédelmi területek (SPA)

A Vértes Tájvédelmi Körzet határán lévő kopárság művelési ágú területet (IV-2/165), valamint a
különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területet (III-1/4, III-1/5) érinti a Vértes Natura 2000
különleges madárvédelmi terület (HUDI30001). A IV-2/165-ös változás erdőterületet sorol át
természetközeli területbe, a honvédelmi területek pedig korábbi különleges beépítésre szánt
területből kerülnek át különleges beépítésre nem szánt területbe, így környezeti konfliktust nem
okoznak a változások.
•

Natura 2000 különleges természetmegőrzési területek (SAC)

A Vértes Tájvédelmi Körzet határán lévő kopárság művelési ágú területet (IV-2/165), valamint a
különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területet (III-1/4, III-1/5) érinti a Vértes Natura 2000
különleges természetmegőrzési terület (HUDI30001). A IV-2/165-ös változás erdőterületet sorol át
természetközeli területbe, a honvédelmi területek pedig korábbi különleges beépítésre szánt
területből kerülnek át különleges beépítésre nem szánt területbe, így környezeti konfliktust nem
okoznak a változások.
A Móri-árok Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület (HUDI20033) az alábbi változásokat
érinti: IV-1/39, IV-1/40, IV-1/42, IV-1/46, IV-2/2, IV-2/4, IV-2/9-13, IV-2/139, IV-2/149, IV-2/150, IV2/151, IV-2/191. Mezőgazdasági területek kerülnek át erdő- vagy természetközeli területbe, valamint
út övezete kerül át vízgazdálkodási vagy mezőgazdasági területbe így környezeti konfliktust nem
okoznak a változások.
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A Bársonyos Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület (HUDI20005) az alábbi változásokat
érinti: IV-2/124-126. Mezőgazdasági területek kerülnek át erdő- vagy természetközeli területbe, így
környezeti konfliktust nem okoznak a változások.
•

Országos jelentőségű védett természeti terület

A Vértes Tájvédelmi Körzet területét érinti az annak határán lévő kopárság művelési ágú terület (IV2/165), valamint a különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területek (III-1/4, III-1/5). A IV-2/165ös változás erdőterületet sorol át természetközeli területbe, a honvédelmi területek pedig korábbi
különleges beépítésre szánt területből kerülnek át különleges beépítésre nem szánt területbe, így
környezeti konfliktust nem okoznak a változások.
•

Ex lege védett láp területe

Ex lege védett lápokat érintenek az alábbi változások: az Árki-erdőt érinti a IV-2/149-151. változás, míg
a Sikárost a IV-2/147-148. változás. Környezeti konfliktust nem okoznak, valamennyi érintett terület
természetközeli területbe került átsorolásra.
•

Átlagosnál jobb minőségű termőföldek

A átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez
kötött igénybevétel céljából lehet. Mór településen átlagosnál jobb minőségű a 2. minőségi osztályú
gyümölcsös, a 2-4. minőségi osztályú szántó, az 1-3. minőségi osztályú legelő és az 1-3. minőségi
osztályú rét művelési ágú termőföld. Mind a termőföld védelméről szóló törvény, mind az 1997. évi
LXXVIII. törvény 7.§. (3) bekezdése szerint a fenti minőségi osztályú földeknél rosszabb minőségű
termőföldeket kell elsősorban beépítésre szánt célra kijelölni.
A településszerkezeti terv a fentiek közül átlagosnál jobb minőségű termőföldeken új fejlesztésként
jelöl ki beépítésre szánt területet a Széchenyi utca keleti végében a 6612, 6634/1,2 hrsz-ú telkeken új
kertvárosi lakóterület kialakítása céljából közel 1,4 hektáron (I-2/5) és mellettük egy 0,11 hektáros
zöldterületet szabályoz ki (IV-4/13) továbbá Árkipusztán a különleges beépítésre szánt mezőgazdasági
üzemi terület bővítéseként 3,58 hektáron átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintve szintén új
beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre (I-1/1, I-1/10). Az új fejlesztések mindenütt már
meglévő lakó- és gazdasági területek mellett, helyhez kötött beruházásként valósulnak meg.
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2.2.
A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve
programokkal
A településrendezési tervek készítése során a 2019. március 15-től hatályos MaTrT, valamint a 2019.
június 22-től hatályos MvM rendelet előírásait, illetve Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Fejér megye területrendezési tervéről szóló 7/2020. (II.28.) rendeletében foglaltakat kell érvényesíteni.
Mór közigazgatási területét a 2019. március 15-től hatályos MaTrT szerkezeti terve szerint az országos
területfelhasználási kategóriák közül az alábbiak érintik:
•

erdőgazdálkodási térség

•

mezőgazdasági térség

•

vízgazdálkodási térség

•

települési térség

Mór közigazgatási területét a 2020. március 29-től hatályos FmTrT szerkezeti terve szerint a
területfelhasználási kategóriák közül az alábbiak érintik:
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•

erdőgazdálkodási térség

•

mezőgazdasági térség

•

vízgazdálkodási térség

•

települési térség

•

sajátos területfelhasználású térség
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1. ábra: A MaTrT szerkezeti terve
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2. ábra: A FmTrT szerkezeti terve
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A felsorolt magasabb szintű jogszabályokkal a tárgyi módosítások összhangban vannak:
•

a

mezőgazdasági

térség

területének

75%-a

mezőgazdasági

terület

települési

területfelhasználási egységbe került az alábbiak szerint:
mezőgazdasági térség (FmTrT)

3980,8 ha

100 %

mezőgazdasági terület

3362,11 ha

84,46 %

egyéb

618,69 ha

15,54 %

terület/nem

mezőgazdasági terület

•

a sajátos területfelhasználású térség területe különleges beépítésre szánt terület építési
övezetbe, illetve különleges beépítésre nem szánt terület övezetbe került.

Mór közigazgatási területét a 2019. március 15-től hatályos MaTrT szerint az országos övezetek közül
az alábbiak érintik:
•

ökológiai hálózat magterületének övezete

•

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

•

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

•

erdők övezete

•

honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések

Mór közigazgatási területét a 2019. június 22-től hatályos MvM rendelet szerint az országos övezetek
közül az alábbiak érintik:
•

jó termőhelyi adottságú szántók övezete

•

erdőtelepítésre javasolt terület övezete

•

tájképvédelmi terület övezete

•

vízminőség-védelmi terület övezete

Mór közigazgatási területét a 2020. március 29-től hatályos FmTrT szerint a térségi övezetek közül az
alábbiak érintik:
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•

ökológiai hálózat magterületének övezete

•

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

•

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

•

jó termőhelyi adottságú szántók övezete

•

erdők övezete

•

erdőtelepítésre javasolt terület övezete

•

tájképvédelmi terület övezete

•

vízminőség-védelmi terület övezete

•

honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések

•

ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések
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•

földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések

•

turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett települések

•

borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések

•

kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések

•

majorsági térség övezete által érintett települések

•

naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete

Országos ökológiai hálózat
Mór közigazgatási területét a hálózat magterülete, illetve ökológiai folyosója egyaránt érinti. Ökológiai
hálózat övezeteinek területén a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti. Új beépítésre szánt terület az ökológiai hálózat területén nem került kijelölésre.
A tervezés során az ökológiai hálózathoz tartozó területek pontosításra kerültek. A pontosítás a DunaIpoly Nemzeti Parktól adatszolgáltatásként kapott kontúrok és a valós telekhatárok közötti apró
eltérések összhangba hozását célozta, továbbá az ökológiai hálózat esetében az ökológiai funkciókat
ellátni nem képes valós területhasználat (intenzív szántóföldi művelés, meglévő beépítések, burkolt
felületek) miatt ökológiai hálózat csökkentését célozta. Ezzel ellentétesen az ökológiai hálózat
szomszédságában található ökológiailag értékes természetközeli területeket, erdőket és a hálózat
összeköttetését erősítő vízfolyások menti erdős-, gyepes területeket az ökológiai hálózat részeként
javasolták felvenni.
A pontosítás eredményeként az ökológiai hálózat övezetének területe növekedett a tervben. Az új
lehatárolás az eredeti adatszolgáltatásban szereplő kiterjedésnek a 101,6%-át teszi ki, amely változást
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a DINPI/665-8/2021 ügyiratszámú levelében elfogadhatónak
minősített. A változást a 2.1 sz. tervlap (Övezeti pontosítások – Ökológiai hálózat övezetei) mutatja be.
Környezeti szempontból az ökológiai hálózat változása pozitívnak tekinthető, az ökológiai folyosó a
funkcióját jobban el tudja látni, ugyanis a magterületek a mostani módosítás során összekötésre
kerültek. Ráadásul összességében növekszik a hálózat: az ökológiai folyosó 4,09 hektárral csökken, de
a magterület 49,95 hektárral növekszik, így összességében 45,86 ha a növekmény.
Az országos ökológiai hálózatot érintő tervi változásokról elmondható, hogy jellemzően beépítésre
nem szánt területből másik beépítésre nem szánt területbe kerültek átsorolásra. Az alábbi változások
érintettek:
•

magterületi érintettség: III-1/4, III-1/5, IV-1/18, IV-1/20, IV-1/39, IV-1/40, IV-1/42, IV-1/46,
IV-2/10, IV-2/11, IV-2/12, IV-2/124, IV-2/125, IV-2/126, IV-2/13, IV-2/149, IV-2/150, IV2/151, IV-2/164, IV-2/165, IV-2/177, IV-2/179, IV-2/180, IV-2/181, IV-2/191, IV-2/2, IV2/21, IV-2/22, IV-2/23, IV-2/24, IV-2/26, IV-2/27, IV-2/28, IV-2/29, IV-2/31, IV-2/32, IV-2/34,
IV-2/4, IV-2/67, IV-2/88, IV-2/89, IV-2/9
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ökológiai folyosó érintettség: III-1/2, IV-1/6, IV-1/27, IV-1/28, IV-1/26, IV-2/191, IV-2/6, IV2/5, IV-2/3, IV-2/18, IV-2/19, IV-2/16, IV-2/17, IV-2/15, IV-2/44, IV-2/45, IV-2/42, IV-2/43,
IV-2/41, IV-2/35, IV-2/58, IV-2/59, IV-2/57, IV-2/54, IV-2/55, IV-2/52, IV-2/53, IV-2/50, IV2/51, IV-2/49, IV-2/46, IV-2/47, IV-2/69, IV-2/68, IV-2/87, IV-2/92, IV-2/116, IV-2/141, IV2/139, IV-2/147, IV-2/146, IV-2/145, IV-2/150, IV-2/148, IV-2/159, IV-2/162, IV-2/163, IV2/170, IV-2/175, IV-2/187, IV-3/65

Jellemzően olyan területek érintettek, melyek korábbi útfejlesztési elképzelések visszavonása miatt a
korábbi tervi állapotnak, vagy a valós területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást kaptak.
Jellemzően sok terület került átsorolásra mezőgazdasági területből természetközeli, illetve
erdőterületbe, melyek környezeti szempontból pozitív változásnak tekinthetőek. Az ökológiai
hálózatot még érintenek olyan átsorolások, melyek jellemzően mezőgazdasági területekből
erdőterületekbe kerültek át mezővédő erdősávok létrehozása céljából. Ezen területek a
mezőgazdasági területeket védik a szél- és vízerózió káros hatásaitól, és hozzájárulnak a biodiverzitás
fenntartásához a hálózatszerű élőhelyek megteremtésével, ugyanis ökológiai folyosóként tudnak
működni.
Az országos ökológiai hálózatot érintő változások összességében az ökológiai hálózat működését
elősegítő változtatásokat eredményeznek, a változtatások a természetesség irányába hatnak,
megfelelnek a táj- és természetvédelmi céloknak.
A módosított országos ökológiai hálózat elhelyezkedését az 1. sz. tervlap mutatja be.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók területe
Mór területét a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti. A MaTrT 28. §-a értelmében
a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetén új beépítésre szánt terület csak hatósági
engedéllyel jelölhető ki. Egyedül egy változás, a IV-3/24. sorszámú változás érinti kiváló termőhelyi
adottságú szántóterületet, ahol a terület besorolása mezőgazdasági területből erdőterületbe kerül át,
mezővédő erdősávok létrehozása céljából.
A tervezett módosítás az övezet területén nem hoz létre újonnan beépítésre szánt területet. A terv az
övezet előírásainak megfelel.

Jó termőhelyi adottságú szántók területe
Mór területét a Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti. Az MvM rendelet 2.§-a
értelmében a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetének területén javasolt kijelölni a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységeket (a településfejlesztési és településrendezési
célokkal összhangban), továbbá övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető. Az alábbi változások érintettek:
•
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Jellemzően olyan átsorolások érintettek, amelyek a valódi területhasználatnak való megfelelést
biztosítják. Emellett még érintettek olyan átsorolások, melyek jellemzően mezőgazdasági területekből
erdőterületekbe kerültek át mezővédő erdősávok létrehozása céljából.
A jó termőhelyi adottságú szántók övezetét a tőrös pusztai mezőgazdasági üzemi terület bővítése (I1/2) is érinti a 01033/5 hrsz-ú telken. A módosítás környezeti szempontból hátrányos, növeli a burkolt
felületeket és növeli a talajlezárás káros hatásait és enyhe mértékben, távlatban a légszennyezés és
zajterhelés növekedésével is lehet számolni, azonban a módosítás a kialakult állapotnak megfelelően,
kivett udvar művelési ágú, valóságban is raktározásra szánt üzemi udvarként használt területen valósul
meg. A szomszédos 01033/4 hrsz-ú telket érintő II-1/2. változás gazdasági területből hoz létre
mezőgazdasági üzemet, de környezeti oldalról ez semleges hatású.
A módosításokból eredő negatív hatás elenyészőnek tekinthető.

3. ábra: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete (FmTrT)

Erdők övezete
Mór területét az Erdők övezete érinti. Az MaTrT. 29.§-a értelmében az erdők övezetébe tartozó
területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, ahol figyelmen kívül hagyandók a törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek és az OTrT által kijelölt települési térség területei. Az
alábbi változások érintettek:
•

II-1/6, III-2/20, III-2/21, III-2/22, IV-1/13, IV-1/16, IV-1/20, IV-2/101, IV-2/102, IV-2/107, IV2/133, IV-2/149, IV-2/150, IV-2/151, IV-2/164, IV-2/170, IV-2/18, IV-2/184, IV-2/185, IV-2/191,
IV-2/2, IV-2/20, IV-2/21, IV-2/22, IV-2/23, IV-2/24, IV-2/26, IV-2/27, IV-2/28, IV-2/29, IV-2/3,
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IV-2/30, IV-2/32, IV-2/33, IV-2/34, IV-2/35, IV-2/41, IV-2/5, IV-2/51, IV-2/62, IV-2/67, IV-2/72,
IV-2/74, IV-2/84, IV-3/44, V-1/2
Jellemzően olyan területek érintettek, melyek korábbi útfejlesztési elképzelések visszavonása miatt a
korábbi, vagy a valós területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást kaptak. Emellett még érintettek
olyan átsorolások, amelyek a valódi területhasználatnak való megfelelést biztosítják. Jellemzően sok
terület került átsorolásra mezőgazdasági területből erdőterületbe, melyek környezeti szempontból
pozitív változásnak tekinthetőek.
A felsorolt változások közül egy területen történt beépítésre szánt területbe sorolás, a V-1/2. sorszámú
változásnál a 0241/1,2 hrsz-ú ingatlanok esetében. Itt a korábbi erdőterület különleges idegenforgalmi
fogadóhely építési övezetbe került, mely környezeti oldalról nézve káros hatású, azonban a 0241/2
hrsz-ú telek ’beép. ter.’ művelési ágú, a 0241/1 hrsz-ú telek szántó művelési ágú, előbbin meglévő lakó
és gazdasági épületek, utóbbin kertes művelés jellemző. A területen összefüggő fás állomány nem
található. A közelben ökológiailag értékes természeti területek találhatók, így a meglévő fás állomány
lehető legnagyobb mértékű megtartása fontos szempont.

A tervezett módosítások megvalósulása esetén a terv megfelel a MaTrT. 29.§-ában foglaltaknak, a
módosításokkal együtt az erdők övezetébe tartozó területek az új településrendezési tervekben
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe lettek sorolva. A megfelelést a 2.2. sz.
tervlap (Övezeti megfelelések – Erdők övezete) mutatja be.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Mór területét az Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti. Az MvM rendelet 3.§-a értelmében az
erdőtelepítésre

javasolt

terület

övezetének

területén

javasolt

kijelölni

az

erdőterület

területfelhasználási egységeket (a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban). Az
alábbi változások érintettek:
25

MÓR
Településrendezési terv készítése
•

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I-1/1, I-1/16, I-1/19, I-1/3, I-1/4, I-1/5, I-1/9, I-2/2, I-2/3, I-2/8, I-4/10, I-4/11, I-4/12, I-4/7, I4/8, I-4/9, II-1/1, II-1/15, II-2/15, II-2/17, II-2/22, III-1/14, III-2/23, III-2/29, III-2/30, III-2/33, III4/2, IV-1/1, IV-1/10, IV-1/11, IV-1/12, IV-1/2, IV-1/21, IV-1/22, IV-1/23, IV-1/24, IV-1/26, IV1/30, IV-1/31, IV-1/32, IV-1/33, IV-1/44, IV-1/51, IV-1/52, IV-1/54, IV-1/55, IV-1/56, IV-1/57,
IV-1/58, IV-1/59, IV-1/60, IV-1/62, IV-1/7, IV-1/8, IV-1/9, IV-2/1, IV-2/115, IV-2/117, IV-2/131,
IV-2/132, IV-2/137, IV-2/144, IV-2/145, IV-2/146, IV-2/154, IV-2/155, IV-2/156, IV-2/157, IV2/158, IV-2/160, IV-2/168, IV-2/169, IV-2/173, IV-2/174, IV-2/177, IV-2/178, IV-2/179, IV2/180, IV-2/181, IV-2/182, IV-2/183, IV-2/186, IV-2/188, IV-2/189, IV-2/190, IV-2/25, IV-2/30,
IV-2/31, IV-2/36, IV-2/41, IV-2/42, IV-2/44, IV-2/45, IV-2/46, IV-2/47, IV-2/48, IV-2/49, IV-2/50,
IV-2/51, IV-2/52, IV-2/54, IV-2/55, IV-2/56, IV-2/58, IV-2/59, IV-2/6, IV-2/60, IV-2/63, IV-2/64,
IV-2/65, IV-2/68, IV-2/69, IV-2/71, IV-2/73, IV-2/75, IV-2/76, IV-2/77, IV-2/78, IV-2/85, IV-2/86,
IV-2/88, IV-2/89, IV-2/90, IV-2/91, IV-2/97, IV-3/10, IV-3/11, IV-3/13, IV-3/14, IV-3/15, IV-3/16,
IV-3/19, IV-3/2, IV-3/27, IV-3/28, IV-3/3, IV-3/33, IV-3/34, IV-3/35, IV-3/36, IV-3/37, IV-3/38,
IV-3/39, IV-3/40, IV-3/41, IV-3/42, IV-3/43, IV-3/45, IV-3/46, IV-3/47, IV-3/48, IV-3/49, IV-3/50,
IV-3/51, IV-3/54, IV-3/55, IV-3/56, IV-3/57, IV-3/58, IV-3/59, IV-3/6, IV-3/60, IV-3/61, IV-3/62,
IV-3/64, IV-3/65, IV-3/67, IV-3/68, IV-3/7, IV-3/8, IV-3/9, IV-4/9, V-1/3, V-1/4, V-1/5

A módosítások többségében a valós területhasználathoz való igazodást segítik, valamint mezővédő
erdősávok kijelölését célozzák, mely környezeti szempontból pozitív változás. Olyan területek is
érintettek, melyek korábbi útfejlesztési elképzelések visszavonása miatt a korábbi tervi állapotnak,
vagy a valós területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást kaptak.
Kevés módosítás új beépítésre szánt területet hoz létre, vagy korábbi beépítésre szántból új beépítésre
szánt területet jelöl ki, ám ezen módosítások az övezetre vonatkozó előírásokkal nem ellentétesek.
Az MvM rendelettel összhangban a településrendezési tervben tervezett új erdőterületek elsősorban
– de nem kizárólagosan - az erdőtelepítésre javasolt területeken lettek kijelölve.
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4. ábra: Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (FmTrT)

Tájképvédelmi terület övezete
Mór területét az MvM rendelet 3. melléklete szerinti Tájképvédelmi terület övezete érinti. Az MvM
rendelet 4. §-ában foglaltak szerint az övezetben a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében a helyi építési szabályzatban és a
településképi rendeletben meg kell határozni a területhasználatra, az építés rendjére és az építmények
tájba illeszkedésére vonatkozó helyi szabályokat. Az alábbi változások érintettek:
•

I-1/15, I-1/16, I-1/19, I-1/4, I-1/5, I-1/6, I-1/7, I-1/8, I-1/9, I-2/1, I-3/4, II-1/13, II-1/14, II-1/15,
II-1/19, II-1/23, II-1/5, II-2/1, III-1/11, III-1/12, III-1/13, III-1/14, III-1/2, III-1/4, III-1/5, III-1/8, III1/9, III-2/1, III-2/18, III-2/20, III-2/21, III-2/22, III-2/23, III-2/24, III-2/25, III-2/26, III-2/27, III2/29, III-2/30, III-2/31, III-2/32, III-2/8, III-2/9, IV-1/1, IV-1/10, IV-1/11, IV-1/12, IV-1/13, IV1/15, IV-1/16, IV-1/17, IV-1/2, IV-1/25, IV-1/26, IV-1/27, IV-1/28, IV-1/29, IV-1/31, IV-1/32, IV1/52, IV-1/54, IV-1/57, IV-1/59, IV-1/63, IV-1/7, IV-1/8, IV-1/9, IV-2/1, IV-2/100, IV-2/101, IV2/102, IV-2/103, IV-2/104, IV-2/105, IV-2/106, IV-2/107, IV-2/108, IV-2/109, IV-2/110, IV2/116, IV-2/117, IV-2/120, IV-2/121, IV-2/122, IV-2/123, IV-2/124, IV-2/125, IV-2/126, IV2/127, IV-2/128, IV-2/129, IV-2/130, IV-2/131, IV-2/133, IV-2/136, IV-2/137, IV-2/138, IV2/140, IV-2/142, IV-2/144, IV-2/145, IV-2/146, IV-2/147, IV-2/148, IV-2/149, IV-2/15, IV-2/150,
IV-2/151, IV-2/152, IV-2/153, IV-2/154, IV-2/16, IV-2/162, IV-2/163, IV-2/164, IV-2/165, IV2/167, IV-2/168, IV-2/17, IV-2/170, IV-2/171, IV-2/172, IV-2/173, IV-2/174, IV-2/175, IV-2/176,
IV-2/177, IV-2/178, IV-2/179, IV-2/18, IV-2/180, IV-2/181, IV-2/182, IV-2/183, IV-2/184, IV2/185, IV-2/186, IV-2/187, IV-2/188, IV-2/19, IV-2/190, IV-2/191, IV-2/2, IV-2/20, IV-2/21, IV2/22, IV-2/23, IV-2/24, IV-2/25, IV-2/26, IV-2/27, IV-2/28, IV-2/29, IV-2/3, IV-2/30, IV-2/31, IV-
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2/32, IV-2/34, IV-2/35, IV-2/4, IV-2/41, IV-2/42, IV-2/43, IV-2/47, IV-2/5, IV-2/50, IV-2/51, IV2/52, IV-2/53, IV-2/54, IV-2/55, IV-2/56, IV-2/57, IV-2/58, IV-2/59, IV-2/6, IV-2/60, IV-2/61, IV2/62, IV-2/63, IV-2/64, IV-2/65, IV-2/66, IV-2/67, IV-2/68, IV-2/7, IV-2/70, IV-2/71, IV-2/72, IV2/73, IV-2/74, IV-2/75, IV-2/76, IV-2/77, IV-2/78, IV-2/79, IV-2/8, IV-2/80, IV-2/81, IV-2/83, IV2/84, IV-2/85, IV-2/86, IV-2/88, IV-2/89, IV-2/90, IV-2/91, IV-2/92, IV-2/93, IV-2/94, IV-2/95,
IV-2/96, IV-2/98, IV-3/1, IV-3/10, IV-3/11, IV-3/12, IV-3/2, IV-3/27, IV-3/28, IV-3/29, IV-3/30,
IV-3/31, IV-3/32, IV-3/35, IV-3/36, IV-3/37, IV-3/41, IV-3/43, IV-3/44, IV-3/45, IV-3/50, IV-3/54,
IV-3/55, IV-3/56, IV-3/57, IV-3/58, IV-3/59, IV-3/6, IV-3/60, IV-3/61, IV-3/62, IV-3/63, IV-3/64,
IV-3/65, IV-3/68, IV-3/7, IV-3/8, IV-3/9, IV-4/9, V-1/1
A módosítások során az övezeten belül új beépítésre szánt területek kijelölése történt, valamint
meglévő beépítésre szánt terület átminősítése másik beépítésre szántba, de jellemzően olyan
változások érintik az övezetet, melyek a valós területhasználathoz való igazodást segítik, valamint
mezővédő erdősávok kijelölését célozzák, mely környezeti szempontból kiemelten pozitív változás.
Olyan területek is érintettek, melyek korábbi útfejlesztési elképzelések visszavonása miatt a korábbi
tervi állapotnak, vagy a valós területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást kaptak.
Az új településrendezési terv készítése során az övezet rendelkezései figyelembe lettek véve. A tervi
módosítások az általános tájképvédelmi elvekkel nem ellentétesek. A településrendezési terv az új
fejlesztések tájba illesztését a helyi építési szabályzatnak és a településképi rendeletnek való
megfelelésen keresztül biztosítja.

5. ábra: Tájképvédelmi terület övezete (FmTrT)
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Vízminőség-védelmi terület övezete
Mór területét a Vízminőség-védelmi terület övezete érinti. Az MvM rendelet 5.§-a értelmében a
„vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani”. Továbbá az „övezetben
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető”.
A Vértes Tájvédelmi Körzet határán lévő kopárság művelési ágú területet (IV-2/165: E -> Tk), valamint
a különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területet (III-1/4, III-1/5: Kü-H -> Kb-Hon) érinti a
vízminőség-védelmi terület övezet.
A tervi elemek között bányászati tevékenységgel összefüggő módosítás nem található. A tervezett
tevékenységek nincsenek jelentős hatással a felszíni- és felszín alatti vizek minőségére.

A

vízvédelemmel érintett területek lehatárolását az új terv kijelölte és a vonatkozó szabályokat a helyi
építési szabályzat tartalmazza.

6. ábra: Vízminőség-védelmi terület (FmTrT)
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Honvédelmi és katonai célú terület övezete
A MaTrT 32. § előírása szerint a Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeken
az övezetet a településrendezési tervekben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A
HM Hatósági Főosztály adatszolgáltatása alapján 2 ingatlan érintett az övezettel.
A Kü-H -> Kb-Hon jelű változással érintett 2 ingatlan tartozik az övezetbe, mely az adatszolgáltató
kérelmének megfelelően különleges terület maradt (III-1/4, III-1/5).
A honvédelmi és katonai célú terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű ingatlanok nem
érintettek az erdők övezete által és különleges beépítésre nem szánt honvédelmi terület övezetbe
kerültek. A terv az övezet előírásainak megfelel.

7. ábra: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által értintett települések (FmTrT) és HM Hatósági Főosztály
adatszolgáltatása: Honvédelmi és katonai célú övezet

Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Az MvM rendelet 8. §-ának előírása szerint az Ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési
tervekben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A településrendezési tervekben csak
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
A VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály adatszolgáltatása alapján 4 terület is érintett Mór
területén. 4 változási kategóriát érint az övezet (I., II., III., IV.), ugyanakkor az MvM rendelet előírásaival
nem ütköznek a terv módosításai.
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8. ábra: Ásványi nyersanyagvagyon övezet által érintett települések (FmTrT) és a VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati
Osztály adatszolgáltatása: Ásványvagyon gazdálkodási övezet

Földtani veszélyforrás terület övezete
Az MvM rendelet 11. §-ának előírása szerint a Földtani veszélyforrás övezetében a településrendezési
tervekben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A területen új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési terv egyeztetési
eljárása során adott véleményében hozzájárul.
A VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály/Vértes Erőmű Zrt./Bakonyi Erőmű Zrt.
adatszolgáltatása alapján 2 terület is érintett Mór területén. 4 változási kategóriát érint az övezet (I.,
II., III., IV.), így új beépítésre szánt területek is kijelölésre kerültek a tervben (I-1/2, I-1/6, I-1/7, I-1/8, I1/18), azonban a VMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály tájékoztatása szerint az
alábányászottságból eredő földtani veszélyforrásból eredő káresemény valószínűsége elhanyagolható,
a bányatelkek területén kívül nem fordulhat elő. Az esetleges új beépítések esetén az engedélyezés
során a pontos helyszín ismeretében egyedileg kerül megvizsgálásra az esetleges földtani
veszélyeztetettség, emiatt a hatóság a településrendezési tervben korlátozások szerepeltetését nem
tartotta szükségesnek.
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9. ábra: Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések (FmTrT) és a VMKH Hatósági Főosztály,
Bányászati Osztály/Vértes Erőmű Zrt./Bakonyi Erőmű Zrt. adatszolgáltatása: Aláfejtések területe

Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet
Mór területe érintett a Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezettel. A FmTrT 9. §-a szerint
a Vértesi Natúrpark településein a településfejlesztési koncepciókat, az integrált településfejlesztési
stratégiákat és a településrendezési terveket a natúrpark létrehozási céljainak megfelelően kell
kidolgozni. Az azokban megfogalmazott előírásoknak támogatnia kell a natúrpark alapító
(felterjesztési) dokumentumában szereplő célkitűzéseket, továbbá biztosítania kell a natúrpark
természeti és kulturális, valamint táj- és településképi értékeinek védelmét.
A környezeti értékelés eredményei alapján kijelenthető, hogy a terv összhangban van az övezet
előírásaival.
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10. ábra: Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett települések (FmTrT)

Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet
A MaTrT 13. §-a alapján a borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető
beépítésre szánt területté. Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - sem minősíthető
beépítésre szánt területté.
A FmTrT 11. §-a szerint az övezetbe tartozó települések borszőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú
területeire, valamint a volt zártkerti (kertes mezőgazdasági) területeire a településrendezési terveket
olyan tartalommal kell kidolgozni, amely a szőlő- és borgazdálkodást és gyümölcstermesztést segíti és
ösztönzi, továbbá ezen területek beépíthetőségét csak az előbbi célok érdekében teszi lehetővé.
Kerülni kell a beépítésre szánt területek és a mezőgazdasági birtokközpontok kijelölését, kivéve, ha a
birtokközpont szőlészeti, borászati, kertgazdasági funkciót, illetve ehhez kapcsolódó lakó, szállás és
vendéglátó funkciót szolgál.
Az alábbi változások érintettek:
•

borszőlő termőhelyi kataszter I. osztály: I-3/8, II-2/12, II-2/22, III-2/29, III-2/30, III-2/31, III2/32, III-2/33, IV-1/3, IV-1/4, IV-1/47, IV-1/61, IV-2/132, IV-2/143, IV-2/165, IV-2/168, IV-2/20,
IV-2/98, IV-2/99, IV-3/67, IV-4/9, V-1/1, V-1/3, V-1/4, V-1/5

•

borszőlő termőhelyi kataszter II. osztály: III-2/10, III-2/11, III-2/12, III-2/13, III-2/14, III-2/15, IV1/49, IV-1/50, IV-2/127, IV-2/133, IV-2/176, IV-2/178, IV-2/72, IV-4/1
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gyümölcsültetvény kataszter: III-2/2, III-2/3, III-2/4, III-2/5, III-2/6, III-2/7, IV-1/5, IV-2/119, IV2/30

A szőlő termőhelyi kataszter területén több új beépítésre szánt terület is kijelölésre került, azonban a
Móri Borvidék Hegyközség választmánya hozzájárult a más célú hasznosításhoz és a területek szőlő
termőhelyi kataszteri besorolásának megszűntetéséhez. A gyümölcs termőhelyi kataszteri területen új
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

11. ábra: Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések (FmTrT) és a Nemzeti Földügyi Központ
adatszolgáltatása: Szőlő termőhelyi kataszter

12. ábra: FMKH Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály adatszolgáltatása: Gyümölcs termőhelyi és
gyümölcsültetvény kataszter területei
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Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet
Mór területe érintett a Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezettel. A FmTrT 12. §-a szerint a
kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezetbe tartozó települések településfejlesztési koncepcióit és
az integrált településfejlesztési stratégiáit, valamint településrendezési terveit a település jellemző
kulturális örökségének megőrzésére és fejlesztésére tekintettel, a turisztikai értékek, vonzerők
bemutathatóságát is figyelembe véve kell kidolgozni.
A környezeti értékelés eredményei alapján kijelenthető, hogy a terv összhangban van az övezet
előírásaival.

13. ábra: Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések (FmTrT)

Majorsági térség övezete
Mór területe érintett a Majorsági térség övezettel. A FmTrT 13. §-a szerint a Majorsági térség övezetbe
tartozó települések mezőgazdasági területein és különleges mezőgazdasági üzemi területein a
településrendezési terveket olyan tartalommal kell kidolgozni, amely a termőföldvédelem,
környezetvédelem, valamint az épített örökségi és táji értékek figyelembevétele mellett segíti és
ösztönzi - különösen a mezőgazdasági funkcióhoz, tevékenységekhez kapcsolódó - fejlesztéseket és
beépítéseket.
A környezeti értékelés eredményei alapján kijelenthető, hogy a terv összhangban van az övezet
előírásaival.
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14. ábra: Majorsági térség övezete által érintett települések (FmTrT)

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete
Mór területe érintett a Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezetével.
A FmTrT 15. §-a szerint a településrendezési terveket úgy kell kidolgozni, elkészíteni, hogy a naperőmű
létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezet területét érintően - a háztartási méretű
kiserőművek kivételével - naperőmű ne legyen létesíthető.
Új napelemes kiserőmű céljára igénybe vehető terület nem került kijelölésre, így a terv összhangban
van az övezet előírásaival.
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15. ábra: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete (FmTrT)

2.3.
A változatok közötti választás indokai, a választást
alátámasztó vizsgálat rövid leírása
A településtervezési folyamat során nem kerültek kidolgozásra tervváltozatok. A végleges terv
összeállításáig a magasabb szintű terveknek való megfelelés, az ökológiai hálózat bővítése, a település
zöldfelületi arányának minél nagyobb mértékű megőrzése és a mezőgazdasági fásítások biztosítása
érdekében készültek iterációs jelleggel folyamatosan a tervváltozatok, melyek közül a táj jellegének
megőrzését és az élhető települési környezetet leginkább szem előtt tartó, de az önkormányzati,
tulajdonosi és vállalkozói igényeket is legjobban kielégítőváltozat került kiválasztásra.
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3. A TERV KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÖVETKEZMÉNYEI
3.1.
A terv összevetése a nemzetközi, országos és helyi szinten
kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
Móron az önkormányzat fejlesztési céljai és a tulajdonosi, vállalkozói igények mellett jellemzően a
magasabb szintű terveknek való megfeleltetés és a kialakult tájhasználathoz való igazodás igénye
eredményezte a változásokat. A terv kifejezett célja a nagykiterjedésű erdők és a mezőgazdaságilag
művelt területek megtartása, a természetközeli állapotú területek, vizes élőhelyek védelme mellett a
tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának biztosítása. A tájrendezési javaslat az alábbi 3 fő
célkitűzést fogalmazza meg:
•

A természeti adottságok kiemelt védelme

•

A termelési adottságoknak, a termőhely minőségének megfelelő művelés alkalmazása

•

A kedvező táj- és településképi arculat kialakítása

Móron az erdőterületek nagysága a mezőgazdasági területek közel kétharmadát teszik ki. A
településrendezési terv zömében már meglévő erdőterületeket, üzemtervezett erdőként
nyilvántartott területeket szabályoz erdőgazdasági területként, de a tájrendezési javaslatokkal
összhangban új erdőterületek kijelölését is tartalmazza, elsősorban mezővédő erdősávok formájában.
A természeti, ökológiai értékek és a tájjelleg védelme érdekében az állóvizek környezetében a fás,
ligetes területeket a terv erdőként és legelőként őrzi meg, illetve jelöl ki új tervezett erdőterületeket
és a nagyobb számban megtalálható nádas, mocsaras területeken – továbbá egy sziklakibúvásos,
sziklagyepes területen - természetközeli területeket.
A tervezés során az ökológiai hálózathoz tartozó területek pontosításra kerültek. A pontosítás
eredményeként az ökológiai hálózat övezetének területe növekedett a tervben. Az új lehatárolás az
eredeti adatszolgáltatásban szereplő kiterjedésnek a 101,6%-át teszi ki. A változást a 2.1 sz. tervlap
(Övezeti pontosítások – Ökológiai hálózat övezetei) mutatja be.
Számottevő változás a természetközeli területek, illetve a különleges beépítésre nem szánt területek
viszonylatában fedezhető fel (melyek zömmel korábban különleges beépítésre szánt terület
visszaminősítésével jöttek létre). Mindkét terület esetében több, mint 50hektárral nőtt a területek
nagysága. Kedvezőtlen, hogy az új terv 4,84 ha zöldterületet szüntet meg, ezzel szemben csak 1,83 ha
új zöldterületet hoz létre a településszerkezeti tervben. A településszerkezeti terven megszűnő 4,84
ha zöldterület azonban leginkább csak tervi szinten jelenik meg, hiszen ezek a területek – a
továbbiakban közlekedési területként szabályozva – a valóságban megőrzik a közterületek, utak menti
keskeny zöld sáv jellegüket és növényborítottságukat. A város meglévő, településszerkezeti
szempontból valóban jelentős zöldterületei változatlan formában megőrződnek. A zöldterületi
megfelelést a 2.3. sz. tervlap mutatja be.
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Összességében a tervezett változtatások következtében a közigazgatási területen a korábbi
településszerkezeti tervben elhatározott területfelhasználásokhoz viszonyítva a biológiai aktivitásérték
265,88 egységgel nő.
A továbbiakban ismertetjük a nemzetközi, országos és helyi szinten kitűzött környezetvédelmi és
természetvédelmi célkitűzéseket, ahol aláhúzással jelöljük azokat a célokat, melyekkel – a fent leírtak
alapján – Mór településrendezési tervének módosítása összhangban áll.

EU 8-dik környezetvédelmi cselekvési programja (javaslat)
Az unió környezetvédelmi politikáját az 1970-es évek közepe óta meghatározott időszak alatt elérendő
és kiemelt célkitűzéseket meghatározó cselekvési programok irányítják. 2013 novemberében fogadta
el az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a hetedik környezetvédelmi cselekvési programot
(Jólét, bolygónk felélése nélkül), mely 2020-ig szólt.
A Tanács 2019. október 4-én jóváhagyta a leendő nyolcadik környezetvédelmi cselekvési programról
szóló következtetéseket, amelyben felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy nagyratörő és célzott
programot a 2021–2030-as időszakra vonatkozóan. Az Európai Bizottság 2020. október 14-én
benyújtotta a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát. A javaslat alapján az Európai Unió
Tanácsa megindíthatja a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, hogy a programot elfogadják.
A program-javaslat iránymutatással szolgál az európai környezetvédelmi és éghajlat-politika
alakításához és végrehajtásához a 2030-ig tartó időszakban. A javaslat támogatja az Európai Zöld
Megállapodás környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseit. Lehetőséget nyújt az EU egészének,
hogy megismételje elkötelezettségét a hetedik környezetvédelmi cselekvési program 2050-es
jövőképe iránt: biztosítani akarjuk a jólét mindenkinek, miközben a bolygó határain belül maradunk.
A nyolcadik cselekvési program-javaslat célja, hogy felgyorsítsa az átmenetet egy klímasemleges,
erőforrás-hatékony és regeneráló gazdaság felé annak alapján, hogy az emberi jólét kulcsa az
egészséges ökoszisztémák működése. A következő hat kiemelt célkitűzéssel rendelkezik:
•

az üvegházhatású gázkibocsátás 2030-ra vonatkozó céljának és az éghajlat-semlegesség
2050-ig történő elérése;

•

az alkalmazkodóképesség növelése, az ellenállóképesség erősítése és az éghajlatváltozással
szembeni sérülékenység csökkentése;

•

előrelépés a regeneratív növekedési modell felé, a gazdasági növekedés elválasztása az
erőforrások felhasználásától és a környezet pusztulásától, valamint a körforgásos
gazdaságra való áttérés felgyorsítása;

•

a szennyezésmentességre való törekvés megvalósítása, ideértve a levegőt, a vizet és a talajt
is, valamint az európaiak egészségének és jólétének védelme;

•

a biológiai sokféleség védelme, megőrzése és helyreállítása, valamint a természeti tőke
(nevezetesen a levegő, a víz, a talaj és az erdő, az édesvíz, a vizes élőhelyek és a tengeri
ökoszisztémák) fejlesztése;
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a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos környezeti és éghajlati nyomás csökkentése
(különösen az energia, az ipari fejlesztés, az épületek és az infrastruktúra, a mobilitás és az
élelmiszer-ellátás területén).

5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (tervezet)
Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nemzeti
Környezetvédelmi Programok jelentik. A 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti
Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, emiatt szükségessé vált a 2021-2026 közötti időszakra
szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) kidolgozása.
Az NKP-5 feladata, hogy az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési
céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködésből és EU-tagságból adódó
kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz
szükséges feladatokat és eszközöket.
Az NKP-5 összhangban van az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló nyolcadik környezetvédelmi
cselekvési programjának tervezetével és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégiával. Az NKP-5 egyúttal a 2021–2027 közötti időszakban rendelkezésre álló
környezetügyi célú európai uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is
szolgálja.
A program a következő célkitűzéseket fekteti le:
•

Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés
hatásainak csökkentése.

•

Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata.

•

Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos
működésének erősítése.

•

A környezetbiztonság javítása.

Jelenleg az NKP-5 stratégiai környezeti vizsgálati eljárása folyik, annak lezárulta után tudja elfogadni az
Országgyűlés.

Nemzeti Tájstratégia (NTS)
Az NTS a hazai tájak megőrzésével kapcsolatos célkitűzéseket fogalmazza meg a 2017-2026-os
időszakra. Az NTS egyik alapfeladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése annak
érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából az
érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. A stratégia az egyezmény
szellemiségének megfelelően a védelemkezelés-tervezés hármas eszközrendszerét alkalmazva
határozza meg a célokat és feladatokat.
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Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
o

Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározása

o

A tájhasználat változásának nyomon követése

o

A táji adottságokon alapuló tájhasznosítás integrálása a döntési mechanizmusokba

o

Komplex tájszemlélet integrálása a kutatásokba

Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás
o

Kompakt, klímabarát, értékőrző települések

o

Tájba illesztett infrastruktúrák

o

Táji adottságokon alapuló termelési funkciók

o

Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók

o

Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók

A tájidentitás növelése
o

Fogékonyság, társadalmi felelősségvállalás növelése

o

A társadalmi részvétel növelése

o

A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztése

Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (NBS)
A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájának célja a
biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának
megállítása Magyarországon 2020-ig, valamint állapotuk lehetőség szerinti javítása. A stratégia céljai:
•

Hazánk védett természeti területeinek és értékeinek megőrzése, természetvédelmi
helyzetük javítása, valamint az Európai Unió madárvédelmi és élőhely-védelmi irányelvének
teljes körű hazai végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése

•

A táji diverzitás, a zöldinfrastruktúra és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és
helyreállítása

•

A biológiai sokféleség megőrzésében a mezőgazdaság szerepének növelése

•

Fenntartható erdő- és vadgazdálkodás, valamint a vízi erőforrásaink védelme és
fenntartható használata

•

Az inváziós idegenhonos fajok (özönfajok) elleni küzdelem

•

Hazánk szerepvállalásának erősítése a biológiai sokféleség világszintű csökkenésének
megállításában, továbbá a biológiai sokféleség védelmi megállapodásokból fakadó
kötelezettségek hazai végrehajtása

Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030
Magyarország területének mintegy egyötödét erdő borítja, melyek óriási szerepet játszanak a CO2
megkötésben, így hozzájárulnak az ÜHG-kibocsátás csökkentéshez, de adaptációs funkciót is
betöltenek mikro-, mezo- és makroklimatikus hatásaik révén. A Nemzeti Erdőstratégia az ország
erdőterületeit érintően megfogalmazza az aktuális feladatokat, kihívásokat és azokra megoldási
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lehetőségeket vázol fel. Emellett a gazdálkodás és az erdei ökoszisztémák dinamikus folyamatainak
összehangolása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások megvalósítása is a kiemelt feladatai közé
tartozik.
Móron az erdőterületek nagysága a mezőgazdasági területek közel kétharmadát teszik ki. A
településrendezési terv zömében már meglévő erdőterületeket, üzemtervezett erdőként
nyilvántartott területeket szabályoz erdőgazdasági területként, de a tájrendezési javaslatokkal
összhangban új erdőterületek kijelölését is tartalmazza, elsősorban mezővédő erdősávok formájában.
A stratégia céljai a következők:
•

Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távon való biztosítása
többcélú, fenntartható erdőgazdálkodással, az erdők multifunkcionális szerepének egymás
közötti megfelelő, területenként különböző arányának kialakítása mellett.

•

Energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a megújuló energiahasznosítás, a klímaváltozási
folyamatok hatásainak csökkentése, megelőzése érdekében. A biomassza alapú megújuló
energiahasznosítás döntően térségi szintű szervezése és közösségi alapú fejlesztése.

•

Az erdészeti feltáró hálózat fejlesztésének támogatása, az erdők jobb elérése érdekében,
figyelemmel a folyamatos erdőborítás fenntartása melletti kíméletes erdőgazdálkodás, a
piacra jutás, az erdők védelme és a lakosság kulturált rekreációjának egyidejű biztosítására.

•

Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő biztosítása, az erdei
biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas természetességű
erdőkben.

3.2.
Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése,
illetve figyelembevétele a tervben
Mór Városi Önkormányzatának döntése alapján a terv környezetvédelmi szempontú alátámasztására
a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott általános tartalmi követelmények
figyelembevételével a környezeti értékelés elkészítésére, illetve a környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatására is sor kerül.
A tervezett fejlesztések és a megvalósításukhoz szükséges településrendezési terv felülvizsgálat
tervezete a környezet- és természetvédelmi célok, követelmények és elvárások figyelembevételével
készült. A környezeti értékelés szempontjából fontos módosításokat a 0 fejezetben részletesen
ismertetjük.
Mór településrendezési tervének tervezési folyamata, ezen belül a környezetvédelmi alátámasztó
munkarész, illetve a Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés az 1.5. fejezetben felsorolt tervi
előzmények és egyéb források, továbbá az előzetes tájékoztatási szakaszban adott államigazgatási
szervek véleménye és adatszolgáltatásuk figyelembevételével készült. A tervezett fejlesztések kapcsán
beépítési tanulmányterv és értékelhető konkrétumokat tartalmazó engedélyezési tervek nem álltak
rendelkezésre.
42

MÓR
Településrendezési terv készítése

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A terv célként fogalmazza meg a települési élet- és környezetminőség javítását, a környezetbiztonság
erősítését, a természeti erőforrások és értékek megőrzését, a fenntarthatóság szempontjának
kiemelését. A települési élet- és környezetminőség, a környezetbiztonság javítása az emberhez méltó,
egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítását jelenti. A cél elérése érdekében
javasolja a vízfelületek környezetének megőrzését, a zöldfelületek fejlesztését, a vizek és a szántók
közti puffer növényzóna kialakítását a növényvédő szerek bemosódásának megakadályozására, a vizek
minőségének megőrzésére. Továbbá a vízfolyások, tavak környezetének visszafogott rekreációs
fejlesztését, a zöldterületek bővítésével, minőségi fejlesztésével, a természeti területek utakkal való
feltárásával, az értékek bemutatásával. A tervben ezt a célt szolgálják a területfelhasználás
változtatását eredményező módosítások, új zöldterületek és korlátozott használatú mezőgazdasági
területek.
A terv a levegő-, por és zajszennyezés csökkentése érdekében kijelöli a település belterületét elkerülő
utat, mely megépülése után sikerrel csökkentheti a zaj- és levegőterhelést, amit jelenleg a 81-es főúton
áthaladó forgalom okoz.
Szintén környezetvédelmi célokat szolgálnak az újonnan kijelölt mezővédő erdősávok, szántóföldi
fasorok

és

településszegélyek,

melyek

egyik

feladata

a

mezőgazdasági

porszennyezés

megakadályozása, a víz- és szélerózió káros hatásainak csökkentése, valamint a biodiverzitás növelése.
A terv célként tűzi ki a kereskedelmi, szolgáltató és ipari területek településtől való elválasztását,
melyet az új gazdasági területek kijelölésének helyes megválasztásával és a telken belüli kötelező
védőfásítással érintett, illetve természetközeliként fenntartandó területek kijelölésével valósít meg. A
takaró, védő növénysáv kialakítása minimum háromszintes, így megfelelő módon záródó - elsősorban
honos fajok alkalmazásával kialakított - növényállomány telepítése javasolt.
A terv célként fogalmazza meg a tervezett új beépítésekhez és esetleges későbbi fejlesztésekhez
kapcsolódó burkolatokról, tetőkről lefolyó vizek tisztítását (pl. olajfogó berendezés, szűrő beépítése) a
csapadékvíz-elvezető rendszerbe való bevezetés előtt. Az új fejlesztések során javasolja figyelembe
venni a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodási elveket, melyek önmagukban csekély jelentőséggel
bírnak ugyan, de összességükben komoly hatással lehetnek a település mikroklimatikus adottságaira.
A korábbi tervekben kijelölt és a jelenlegiben is megtartott különleges beépítésre nem szánt
napelemes kiserőmű terület hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható használatához. Új üzemi
létesítmények telepítésekor a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17.§ értelmében kötelezően
elvárandó, hogy azok a „legjobb technológia elvének” alkalmazásával működjenek.
A terv készítése során a tervezett változások, a településszerkezeti tervben meghatározott
területfelhasználások és azok rendszere a környezetvédelmi célok és elvárások figyelembevételével
kerültek meghatározásra.
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3.3.
A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
A jelenlegi környezeti helyzet bemutatásához felhasználtuk Mór Város Településfejlesztési
Koncepciójához készült Megalapozó Vizsgálatot (jóváhagyva a 372/2017 (XII.13.) Kt. határozattal).

Természeti adottságok
Mór a Dunántúli-középhegység nagytájon és a Vértes-Velencei-hegyvidék középtájon belül fekszik és
három kistáj is érinti. Keleten a Vértes lábánál a Vértes peremvidéke kistáj, a település észak-déli
tengelyén a Móri-árok kistáj, míg a nyugati területeken a Súri-Bakonyalja kistáj fekszik.
A Vértes peremvidéke kistáj alakrajzilag enyhén hullámos, tagolatlan hegylábfelszín, 20-30 m/km2
relatív relieffel jellemzett domborzattípus. Genetikai szempontból lenyesett, szálkőzeten képződött
pedimentek, valamint durva törmelékanyagból formálódott glacisok formacsoportjai uralják
geomorfológiai vonásait. Az Által-ér völgyére lejtő hegylábfelszín völgyekkel tagolt; az összeolvadt
törmelékkúpsorokat 1-2 m vastag futóhomok lepel magasítja. A Vértes D-i, a Zámolyi-medencére hajló
lejtője egységesebb, itt 10 km hosszú glacisfelszín formálódott. Éghajlatát tekintve mérsékelten hűvös
és mérsékelten száraz, évi 1940 óra körüli napsütés várható, a hőmérséklet évi átlaga 9,5 °C, a csapadék
évi összege 590-630 mm, az uralkodó szél ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 m/s
értéket. (Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített kiadás,
Budapest, 2010)
A Móri-árok kistáj belső területe a fő szerkezeti vonalak mentén két nagyobb, ÉNy-DK-i csapásirányú
peremi vonulatra tagolódik. A két nagy vonulatot (K-i és Ny-i) nagyjából az árok közepén (Kisbér-MórBodajk-Moha vonalában) kialakult árkos süllyedék választja el egymástól. A K-i és a Ny-i vonulat
egyaránt erősen aszimmetrikus felépítésű: felszínük sem egységes, hanem ÉNy-DK-i irányú
vetődésekkel és helyi jellegű süllyedékekkel részaránytalanul tagolva különböző nagyságú és
magasságú sasbércszerű formák sorozatából áll. Kialakításukban és formálásukban a szerkezeti
mozgások mellett a pleisztocén areális és lineáris eróziónak, valamint a deflációnak is szerepe volt. A
sasbércszerű vonulatok legmagasabb tetői kavicstakarós eróziós tanúhegyeket hordoznak, amelyek az
árok belsejének pleisztocén időszaki lepusztulása mértékéről tanúskodnak. A csoportosan kialakult
tanúhegyek a szerkezeti nagyformák mellett fontos tájalkotó formaként lépnek fel, és sajátos arculatot
adnak a sasbércszerű vonulatokra tagolt hordalékkúpos területnek. Éghajlatát tekintve É-on
mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, D-en mérsékelten hűvös-száraz a kistáj. A napfényes órák
száma évi 1950, általában 9,5-10,0 °C közötti az évi közép-hőmérséklet, D-en 550-580 mm a
megszokott évi csapadék, az É-i részeken ennél több (580-610 mm).

Az év minden szakában

leggyakoribb az ÉNy-i szél. Második helyen - kis átlagsebességekkel - a DK-i irányú áll. Az átlagos
szélsebesség kevéssel 3 m/s fölötti. (Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második
átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 2010)
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A Súri-Bakonyalja kistáj aprólékosan tagolt. Alacsonyabban fekvő területei mérsékelten tagoltak. A
magasabb fekvésű, közvetlenül a középhegységi fennsíkokhoz kapcsolódó térszínei erősen
felszabdaltak. Éghajlatát tekintve mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz és mérsékelten nedves
határán fekvő kistáj. É-on viszont már kifejezetten mérsékelten száraz. Évente 1950 óra körüli napfény
a valószínű, az évi középhőmérséklet a kistáj nagy részén 9,5 °C körüli. É-on az évi csapadék kevesebb
(600 mm), mint D-en (630 és 660 mm között). A nyári félévben É-on 350-370 mm, D-en kevéssel 380
mm fölötti eső a megszokott. Az ÉNy-i szélirány az uralkodó; az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s
fölötti. (Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített kiadás,
Budapest, 2010)
Maga a város a Móri‐árok peremén, a Vértes‐hegység lábánál helyezkedik el. A hegység előterében
induló Káposzta‐ér és Kút‐ér keresztülfolyik a városon. Észak‐északnyugat, déldélkeleti irányú, a
Vértesnél 200 méterrel alacsonyabb homokos dombsor húzódik a település keleti részén. A város
közigazgatási területén belüli Róka‐hegy, Vén‐hegy, Kecskehegy lejtői a Móri borvidék központi magja,
melyek közül a középső Vén‐hegy különíti el a városmagtól a keletre található Bányász‐telepet. A város
nyugati oldalán lévő halastavak az ipari terület bővülésének jelentenek határt. Összességében a város
morfológiai szerkezetét maga a Móri‐árok, az átfolyó patakok, és a környezetükből 70‐80 méterre
kiemelkedő dombok határozzák meg.
A mérsékelten vízhiányos kistáj a Gaja vízgyűjtő területéhez tartozik, amelynek legnagyobb mellékvize
a Mór–Bodajki‐vízfolyás. A vízfolyás menti területsáv és a vízfolyásra települt halastavak környezete
természetkímélő rekreációs zóna kialakítására alkalmas.
Mór területének különlegessége, hogy éghajlatában és tájképi megjelenésében is eltér Vértes és
Bakony földrajzi egységétől, és a térségtől délre elterülő Mezőföld egyes növényföldrajzi elemi is
megjelennek (Mezőföld észak‐nyugatra benyúlik a Móri‐árokba).
Az egykori cseres-tölgyes erdőknek csak csekély állományai maradtak vissza. Jellemzőek a gyertyános
kocsánytalan tölgyesek, és a karszttölgyesek.
A közigazgatási terület középső területén a Mór-Bodajki-vízfolyás (Móri-víz) és a Sövénykúti-patak
folyását kísérő szántó és gyepterületek dominálnak, míg a közigazgatási határ mentén a Bakony és a
Vértes erdő borította hegynyúlványai az uralkodóak, e kettő tájelem között megjelenő domboldalakon
kiterjedt gyümölcsös és szőlőterületek meghatározzák a táj képét.

Tájhasználat, tájszerkezet
Mór tájhasználatát, tájszerkezetét a Mór-Bodajki-vízfolyással és a délnyugati kitettségű,
szőlőművelésre kiválóan alkalmas dűlőivel egybeforrott adottságai egyértelműen meghatározzák,
történeti településszerkezete és táji környezete máig megőrizte a lakosság régi, szőlőművelésre és
bortermelésre épülő életmódját. A régi szőlőhegyeken mára eluralkodott a felhagyott, gyepes,
cserjésedő dűlők látványa, illetve a belterülethez közelebb eső szőlőhegyeken a beépítések fokozatos
megjelenése. A jellegzetes, északnyugat-délkelet irányú tagoltsággal megjelenő nagytáblás, széles,
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egybefüggő szántóföldi területek a Mór-Bodajki-vízfolyástól nyugati irányban, illetve a várostól délre
találhatók meg nagy kiterjedésben. A várostól keletre az erdők vonaláig, illetve északra egészen
Felsődobosig húzódnak a nagytáblás, kataszteri érintettségű, részben szántott, részben
gyümölcsösökkel ültetett mezőgazdasági területek.
A településen három nagyobb összefüggő területen összpontosulnak az erdőterületek: keletre a Vértes
hegységhez tartozó Árki és Vajali erdők, északra a Totoja és a Felsődobosi erdők, valamint nyugatra a
Bakony lábaihoz tartozó Tímári erdő. A dominánsan mezőgazdasági tájat több északnyugat-délkeleti
folyású vízfolyás tagolja: Timár-vízfolyás, Bodajki-határárok, Csókahegyi-vízfolyás, Mór- Bodajkivízfolyás, Káposzta-ér, Által-ér, Kút-ér, Sövénykúti-patak, amely vízfolyások mentén hosszabb-rövidebb
foltokban puhafás erdősávok húzódnak.

16. ábra: Jelenlegi felszínborítás, tájhasználat a CORINE 2018 alapján

A különböző művelési ágak heterogén módon helyezkednek el. A mozaikosság és a szegélyek hossza
átlagos szinten van. Az igazgatási területen belül nem magas a belterületi arány (936,7149 ha, 8,62%).
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A Corine 2018 felszínborítása alapján látszik, hogy Mór tájszerkezetét meghatározzák a mezőgazdasági
területek, valamint a nyugati, északi és déli erdőterületek. A lakott területtől nyugatra helyezkednek el
az ipari területek, melyek mellett a vizes élőhelyek húzódnak. Szembeötlőek a szőlőterületek, melyek
nagy foltokkal meghatározóak a lakott területtől keletre.
A következő tájhasználati konfliktusok állnak fent:
•

a helyi hulladéklerakás lehetőségének a megszüntetésével megnőtt az illegális lerakók
száma a környékbeli vízfolyások medrében;

•

az intenzív mezőgazdasági tevékenység folytatása révén kevés kivételtől eltekintve
megszűntek a hagyományos tájképi struktúrák;

•

a volt és jelenlegi iparterületek egy része különböző védettségi szintű területek közelében
vannak, az egykori és jelenlegi, tájra vonatkozó hatásai nem elhanyagolhatóak.

Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
A Natura2000 Kr. által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó HUDI20033 kóddal Móri-árok néven
jelölt, HUDI20005 kóddal Bársonyos néven jelölt, továbbá HUDI30001 Vértes néven jelölt kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület; ezeken kívül pedig a HUDI30001 kóddal Vértes néven jelölt
különleges madárvédelmi terület érinti a települést.
Mór város területén a Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 146/2007. (XII.
27.) KvVM rendelet által kijelölt, országos jelentőségű védett természeti területek találhatók. a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) és 28. § (4) bekezdések értelmében ex lege
védett lápterületek, továbbá egy földvár található.
A település területét a MaTrT-ben meghatározott országos ökológiai hálózat övezetének mag és
folyosó övezetei is érintik.
A MaTrT által megállapított, továbbá az MvM rendelet 3. mellékletében lehatárolt tájképvédelmi
terület övezete is érinti a település közigazgatási területét.
A természetvédelmi területek elhelyezkedését az 1. sz. tervlap mutatja be.
2009‐ben két terület is helyi védelmet kapott, amely eredeti rendeleteket 2016-ban az önkormányzat
újra alkotott:
•

a Móri‐víz és környéke: rétek, nádasok, éger‐füzesek kísérik a vízfolyást a Vértes és a Kelet‐
Bakony között. Ez, a talaj‐ és felszíni vízviszonyok miatt mezőgazdaságilag értéktelennek
mondható terület ökológiailag igen jelentős értéket képvisel, számos természetvédelmi
ritkaság található meg itt. Az élővilág számára élő‐, szaporodó‐, búvó‐ és táplálkozóhely,
természetközeli állapotban való megőrzése az intenzív mezőgazdaság övezte területen
rendkívüli fontosságú (34/2009. (XII.17.) Ök. rendelet a Móri -víz és környékének helyi
jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról).

•

a Vajal‐forrás és környéke: amelynek természetközeli állapota mély fekvésének
köszönhetően megmaradt. Az itteni, viszonylag kis kiterjedésű nádasban őshonos,
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hatalmas szürke nyár matuzsálemek, valamint szintén idős füzek állnak. Számos állatfajnak
nyújt menedéket az intenzív mezőgazdasági termeléssel övezett terület (35/2009. (XII.17.)
Ök. rendelete a Vajal-forrás és környékének helyi jelentősségű védett természeti területté
nyilvánításáról).

Zöldinfrastruktúra
A települési zöldinfrastruktúra az Európai Unió által bevezetett új fogalom, melynek középpontjában a
zöld- és kékinfrastruktúra-elemek ökoszisztéma szolgáltatásán alapuló társadalmi, egészségügyi,
ökológiai, környezeti, és gazdasági haszon áll. Jellemzően a település zöld- és vízfelületei alkotják, de
az olyan alternatív zöldfelületi megoldásokat is beleértjük, mint a zöldfalak és zöldtetők.
A zöldinfrastruktúra kiemelt elemei a közcélú zöldfelületek, melyek a lakossági rekreáció meghatározó
színterei. Jellemzően ilyenek a közkertek, közparkok. A zöldinfrastruktúra elemeket lineáris
zöldfolyosók köthetik össze, ezáltal biztosítva a hálózatszerűséget (fasorok, utak menti zöldsávok stb.).

17. ábra: A zöldinfrastruktúra hálózat (Forrás: biodiversity.europa.eu)

A zöldinfrastruktúrának számos előnye van: az esztétikai hatásokon túl a levegő, a víz, a hó, a talaj
műszaki szempontból káros mozgásainak akadályozásában is részt vesz, valamint a közlekedési
eredetű terhelések mérséklésében (pl. porszűrő képességével, a légszennyezés csökkentésében a CO,
CO2, O3 adszorbeálásával) játszik szerepet.
A település területén található erdők jó állapotúak, többségük lombos és gazdag aljnövényzettel
rendelkezik. A település határában a PMKH Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti
Osztálya 2957,61 ha üzemtervezett erdőt tart nyilván.
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A település nagy kiterjedésű mezőgazdasági területekkel rendelkezik. A sík fekvésű területeken
szántóterületek uralkodnak, amelyeket a vízfolyások, árkok és utak mentén gyep és erdőfoltok
tagolnak. Csökkenő tendenciát mutatnak, de még számottevő kiterjedésűek a gyümölcs és
szőlőterületek. A térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, különös
tekintettel a szőlő és bortermelésre. A Mór-Bodajki-vízfolyás mentén meglévő szántóterületek a
településtől északra hajdani erdőirtások nyomán keletkeztek. A Mór-Bodajki-vízfolyás, a Sövénykútipatak és a hozzájuk kapcsolódó vízfolyások és árkok mentén elhelyezkedő réti talajtípusokon réteklegelők foglalnak helyet. A gyepterületek az ökológiai folyosó részei. A rét-legelő hasznosítású területek
aránya nem jelentős a településen. A gyepterületeken elindult a térségre jellemző intenzív
önerdősülés.
Mór város területén belül, a városközpontban jelentős kiterjedésű zöldfelületek vannak. A város
magjában lévő Szent István park sűrű, fás terület, száz évvel ezelőtt azonban még tágas piactérként
működött. „Erdősítése” főképp a 20. század második felére tehető, de szegélyein lévő fasorok már a
század első évtizedeiben megjelentek.
A város területén további jelentős kiterjedésű terek, parkok (pl. Erzsébet tér, Milleneumi park, a
Lamberg‐kastély belső kertje, a lakótelepek közti jelentős zöldfelületek) találhatók. Nagy kiterjedésű
természeti terület a város testébe ékelődő, szőlőföldekkel és pincékkel tűzdelt Vén‐hegy. Jelentős
zöldfelület található a 81‐es út és a városszövet között is.
Egyéb zöldfelületi intézmények a temetők, a lőtér, a beépítésre szánt és nem szánt idegenforgalmi
fogadóhelyek, a turisztikai fejlesztési területek (strand, borászatok zöld környezete, Wekerle Sándor
rekreációs és szabadidőközpont), a napelemes kiserőmű területe, valamint a fásított közterek. A
beépítésre szánt területek közül településközponti, vagy intézményi vegyes terület övezetébe sorolva
az alábbi jelentősebb zöldfelületi intézmények találhatók Mór településen: Perczel Mór Szakképző
Iskola és Kollégium kertje, Radnóti Miklós Ált. Isk., Petőfi Sándor Általános Iskola, Gárdonyi Géza
Általános Iskola kertje, Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola és Óvoda, Erzsébet téri Óvoda,
Kapucinus templom kertje, Lamberg kastély kertje.
Móron fasorokat elsősorban a központban találunk, az utcák általában ritkán fásítottak. Elterjedtek a
látványos, a településkaraktert erősítő, nyírt ostorfa fasorok, a ritkán fásított területeken elszórtan dísz
és

gyümölcsfákat

egyaránt

találunk.

Az

utcafásítás

a

megfelelő

teret

biztosító

utcakeresztmetszetekben a városképet kis befektetéssel hatékonyan javító eszköz.

Talajvédelem
Mór város közigazgatási területén belül 4 talajtípus található: agyagbemosódásos barna erdőtalaj
(79%), redzina talajok (10%), réti talajok (7%), barnaföldek (Ramann féle barna erdőtalajok) (4%). Az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok a magasabb fekvésű területeken találhatók. A szántóterületek
talaja javarészt kedvezőtlen vízgazdálkodású homoktalaj. Legnagyobb elterjedésűek a löszön kialakult
réti
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Termékenységüket a felszín közeli talajvíz korlátozza. Mór város külterületének talaja alkalmas a
gyümölcs és szőlőtermesztésre.
Mór területén igen nagy arányban találhatunk jó minőségű termőterületeket. A településen a
mezőgazdaságilag hasznosított terület a teljes közigazgatási terület 56%-át teszi ki, amelyből az
átlagnál jobb minőségű termőterület a mezőgazdaságilag hasznosított terület 44%-a. A településen
nem számottevő kiterjedésben találhatók kiváló termőhelyi adottságú (6,5ha) és jó termőhelyi
adottságú (59,07ha) szántóterületek a közigazgatási határ déli határa mentén a Tőrösi erdei dűlőben.
További védettséget jelentenek az I. és II. osztályú szőlő termőhelyi kataszteri területek, amelyek
szintén érintik a települést 1057,81 és 382,2 hektáron, összesen igen jelentős, 1440,01 hektárnyi
területen. Emellett 797,76 hektáron II. osztályú gyümölcs termőhelyi kataszteri területek is érintik a
települést. A kataszteri érintettségű területek összesen Mór közigazgatási területének 21%-át teszik ki.
Móron az elmúlt évekből több esetben is ismert jelentős – a földtani közeg és felszín alatti vizet érintő
szennyezettséget okozó – káresemény. A településen korábban az alábbi területeken volt folyamatban
kármentesítési eljárás:
•

Agrárház Kft. Mór, Csókakői u. 1. sz. alatt talajvíz szennyezés (ammónia és nitrát
szennyezés) – lezárt

•

Rába Mór 0243 hrsz-ú telephelyén szénhidrogén szennyezés miatt – lezárt

•

Színesfémgyártó Kft. – lezárt

•

Polgármesteri Hivatal Mór települési hulladéklerakó területén talaj és talajvíz szennyezés –
kármentesítési monitoring folyamatban

A jelenleg folyamatban lévő kármentesítések keretében aktív beavatkozás nincs, kizárólag
kármentesítesi monitoring zajlik, amelyek a közeljövőben várhatóan le is zárulnak, továbbá az érintett
területek vonatkozásában tartós környezeti kár nem került megállapításra, ezért ezzel kapcsolatban
védőtávolságok és egyéb védelmi intézkedések megjelenítése a településrendezési tervben nem
indokolt.
Mór közigazgatási területén a korábbiakban az alábbi tájrehabilitációt (rekultivációt) igénylő területek
voltak találhatók:
•

Galambkúti-erdő-dűlő (volt kommunális hulladéklerakó)

•

Pusztavám IV. felszíni bányaterület

•

Tőrösi erdei meddőhányó

A felsorolt területek tájrehabilitációja megtörtént, új tájrehabilitációt igénylő terület nem található
Móron.
Mór területén az alábbi bányatelkek találhatók:
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•

Mór I. homok – 413/1997

•

Mór II. homok – 3305/2002

•

Pusztavám VI. szén – 10814/1998 – befejezett termelés (bezárt, de nem megszüntetett)
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Megszüntetett bányatelek:
•

Balinka I. szén - 220-2/1994 – befejezett termelés (bezárt)

•

Pusztavám IV. – rekultivációs terv készült rá

Védendő földtani értéknek tekinthető a megkutatott ásványi nyersanyagvagyonként nyilvántartott
Mór (0572/1-5, 0576/51-52, 0643/3-4,0681 hrsz.) – kavics lelőhely. Mór teljes közigazgatási területe
földtani veszélyforrással érintett terület, azonban a VMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
tájékoztatása szerint az alábányászottságból eredő földtani veszélyforrásból eredő káresemény
valószínűsége elhanyagolható, a bányatelkek területén kívül nem fordulhat elő.

Felszíni és felszín alatti vizek és vízgazdálkodás
A város a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területnek minősül, valamint a település kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik.
A Móri árok ősfolyója az Őssárvíz volt, mely a Kárpátok nyugati része felől lefolyó vizet vezette a
Mezőföldön keresztül az Alföld felé. Jelenleg jelentősen csökkent a terület vízhálózata: a felszínre jutó
víz mennyiségét nagyban csökkentette a bányászati tevékenység, melynek révén sok forrás apadt el.
Legjelentősebb vízfolyás a Móri‐víz, a vízfolyást tápláló források száma 17 db. Jelentősebb források,
vízfolyások, felszíni vízfelületek: Velegi víz, Által‐ér, Sövénykút‐patak, Káposzta‐ér, Magyarkút‐árok,
Szárazréti‐árok, Dobosi‐alsó‐árok, Dobosi felső‐árok, Szőke‐hegyi‐vízfolyás, Vájós‐kút, Kút‐ér illetve a
móri halastavak túlfolyása, Jenő‐kút, Koplalói források, Látó‐hegyi tó túlfolyása, Hét‐kúti forrás,
továbbá a Móri halastavak.
A település közigazgatási területét érinti a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület
övezete (Csókakő felől a Vajali erdőben), ahol bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A vízminőségvédelmi területet teljes
egészében védett erdők borítják, így a felszín alatti vizek szennyezése nem várható.
Móron a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. melléklete szerint nitrátérzékeny területek is találhatók. A
mezőgazdasági gyakorlatot folytatóknak be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásait.
A település területén vízbázis, hidrogeológiai védőidom nem helyezkedik el. A Móri víz környezetét
időszakosan vízzel borított területként tartják számon.
A településen a vízszolgáltatás feladatát a Fejérvíz Zrt. látja el (a város és a térség településeinek közös
tulajdonában lévő gazdasági társaság), aki az ivóvizet Bodajk közigazgatási területén lévő 3 db
mélyforrású karsztkútból nyeri. A kutak Mór mellett további 8 település vízellátást biztosítják.
Vízhálózat kiépítettsége a településen 100%.
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A település közigazgatási területét érinti egy ivóvíz gerincvezeték, azaz a kistérségi rendszer szállító
vezetéke, mely a már említett bodajki kutakból a városba (és az ellátott többi településre) szállítja a
szükséges vízmennyiséget.
A szennyvíz‐elvezetésről és ‐kezelésről szintén a Fejérvíz Zrt. gondoskodik. A településen elválasztott
rendszerű szennyvízcsatorna–hálózat üzemel, amelyre az ingatlanok jelentős része rá van kötve. A
hálózattal összegyűjtött szennyvizek a település déli részén, a Móri-víz mellékága mellett üzemelő
szennyvíztisztító telepen kerülnek kezelésre. A tisztított szennyvíz befogadója a Káposzta ér. A
település egyéb belterületen (Felsődobos) és külterületi lakott területein (Árki puszta, Felsődoboz
külterülete, Tímár puszta, Törös puszta) nem megoldott a szennyvízelvezetés. A szennyvízcsatornára
nem kötött ingatlanokon a szennyvizeket egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, illetve zárt
szennyvíztározó medencékben kezelik, amelyek legnagyobb részben nagy valószínűséggel
szikkasztóként működnek. A talajba kerülő szennyvíz a talajt és a talajvizet is szennyezi, ami
hosszútávon nemcsak a felszín közeli, de a mélyebben fekvő vízadó rétegek elnitrátosodásához is
vezet.
A csapadékvíz‐elvezetés a városban nagyrészt megoldott. Zárt csapadékcsatorna hálózat a
városközpontban épült ki; a külső kertvárosias, családi házas beépítésű területeken, Felsődoboson, és
a település beépítésre nem szánt területein egyelőre továbbra is a nyílt árkos felszíni vízelvezető
rendszer tartható fenn. Ez alól kivétel a Virág-Jegenye utcák folytatásaként kialakított új lakóterület,
ahol a tervek szerint zárt csapadékcsatornába történik a közterületre hulló és a magáningatlanokról
kivezetett

csapadékvizek

befogadása. A csatornában összegyűjtött

csapadék burkolatlan

záportározóba kerül, onnan késleltetve terhelik át a meglévő hálózatra. Az ipari és üzemi fejlesztésre
szolgáló területek, illetve a nagy felületű parkolók esetében még nem megoldott az összegyűjtött
csapadékvizek olaj‐ és uszadék‐fogó műtárgyon történő tisztítása. A talajvíz védelme érdekében
indokolt, hogy a 20 férőhelyet meghaladó parkolók csak szilárd burkolattal legyenek kialakíthatóak úgy,
hogy a csapadékvizeket olaj‐, homok‐ és iszapfogó aknán keresztül lehessen csak a csapadékvíz‐
elvezető hálózatba ereszteni.
Problémát jelent, hogy a volt zártkerti besorolású külterületeken számos, építési engedély nélkül
létrejött épület található, melyek sok esetben részleges közmű‐infrastruktúra ellenére állandó
lakhelyül szolgálnak – az önkormányzat nem tudja vállalni az itt felmerülő közművesítési igényeket.

Levegőtisztaság-védelem
Mór közigazgatási területén nincs állandó, az OMSZ által létesített automata mérőhálózat, ám a levegő
minőségét hetente a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya vizsgálja. A
Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) területén és a Kórház utcában egy-egy darab
manuális mérőpont működik, ahol NO2 mérése történik. A népegészségügyi főosztály a mérési
adatokat a http://levegominoseg.hu/manualis-merohalozat honlapon tartja nyilván. A manuális
mérőállomásokon 2020-ban csak június 30-ig történtek mérések, így a 2019. évi adatokat vizsgáltuk.
A Kórház u. 21. szám alatti mérőállomáson 2019-ben mért értékek: átlag 8 μg/m3.
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A Szt. István u. 6. szám alatti mérőállomáson 2019-ben mérőállomáson mért értékek: átlag 22 μg/m3.
A 4/2011 (I.14.) VM rendelet 1. melléklet alapján az NO2 vonatkozásában 40 μg/m3 az éves és 85 μg/m3
a 24 órás határérték. A vizsgált időszakban éves, illetve napi szinten Móron nem történt határérték
túllépés.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet II.
fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni.
A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző
zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.
Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló
4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.
Mór a „10. Az ország többi területe, kivéve a kijelölt városokat” légszennyezettségi zónába tartozik.

10.

Az

ország

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

Szilárd (PM10)

Benzol

F

F

F

E

F

többi területe

B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők:
Zónák

SO2 (µg/m3)

NO2 (µg/m3)

PM10 (µg/m3)

CO (µg/m3)

B zóna

¯

58 felett

44 felett

¯

C zóna

125 felett

40-58

40-44

5000 felett

D zóna

75-125

32-40

14-40

3500-5000

E zóna

50-75

26-32

10-14

2500-3500

F zóna

50 alatt

26 alatt

10 alatt

2500 alatt

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
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F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
Eszerint a településen kedvező a levegőminőség állapota, ahol a legtöbb vizsgált légszennyező anyagra
vonatkoztatott légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg.
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező
pontforrásokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
tartja nyilván. A város területén számos bejelentésre nem kötelezett pontforrás is üzemel. Kibocsátási
adatokat az OKIR tartalmazza. A 2019. évre vonatkozóan rendelkezésre álló kibocsátási adatokat
vizsgálva légszennyező anyagokra vonatkoztatott légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladta meg.

Zaj- és rezgésterhelés
A település lakóinak közérzetére és egészségi állapotára jelentős hatást gyakorol a zaj és
rezgésterhelés. A környezeti zaj‐és rezgésterhelés kialakulásában nagy szerepe van a település földrajzi
adottságának, települési szerkezetének, közlekedési adottságának.
Mór zajhelyzetét három fő terület befolyásolja: a közlekedés, az ipari tevékenységek és a kulturális,
szórakoztató tevékenységek.
A település környezeti zajhelyzetét döntő módon a közlekedés határozza meg. Mór város esetében a
közlekedési zaj és rezgés elsősorban a 81‐es főút településen átvezető szakaszán jelentkezik, ezen kívül
a település gyűjtő és forgalmi útjai is jelentős forgalmat bonyolítanak le. A közúti forgalomból
származóan igen magas környezeti zajterhelés éri a várost, ami különösen a nappali időszakban okoz
zavaró hatást. Zajimmisszió nappal 66‐72 dB(A), éjjel 48‐65 dB(A). A jelenleg tapasztalható zajterhelés
a tervben szereplő elkerülő út megvalósulásával nagy mértékben csökkenni fognak.
A vasúti közlekedés zajterhelésével is számolni kell, azonban a forgalmi viszonyok alapján a vasúti
közlekedésből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem várható.
A gazdasági tevékenységből származó zaj lokális jellegű, a zajt kibocsátó termelő, vagy szolgáltató
környezetét terheli. Az üzemi létesítmények zajkibocsátását a lakosság kevésbé tolerálja. Mór
kisvárosias jellege ellenére jelentős iparral rendelkezik, az iparterület elkülönül a lakóövezettől, így az
ipari tevékenységek által okozott zaj a lakosság számára nem okoz jelentős terhelést. Azonban a
lakóterületeken működő kisvállalkozások zajhatása közvetlen környezetüket zavarhatja, még akkor is,
ha a zajterhelési határértékek betartásra kerülnek.
A kulturális, szórakoztató és vendéglátó létesítmények, rendezvények közvetlen környezetüket
terhelik. A zajterhelést a hangosító berendezések, a hűtő és légkondicionáló berendezések kültéri
egységeinek működése okozzák.
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Épített környezet
Mór város közigazgatási területén 60 db nyilvántartott régészeti lelőhely található:
Lelőhelysz
ám
1
2

Kecskehegy
Akasztódomb

Azonosí
tó
21677
21678

3
4
5
6
9
10
11

Szénbánya
Hatvanhármas
Tizenhatos
Róm.kat.templom
Sóderbánya
Kecske-hegy Észak
Tímár, Faluhely (észak)

22142
38660
38661
39132
57734
68295
68309

12
13
14
15
16

Tímár, Faluhely (felső)
Tímár, Faluhely (alsó)
Korona-hegy alja (észak)
Árkipusztai-ér (nyugat)
Árkipusztai-ér (kelet)

68315
68321
68327
68341
68347

19

Által-éri közötti hídtól
ÉNy-ra

68361

21

68371

23

Árkipusztai- hegy alja,
műút mellett
Árkipuszta,
templom
környéke
Meggyes alja

24

Vámi út átjáró (nyugat)

68469

26

Által-ér mellett, Hobbi
kert
Török sánc
Volt katonai terület
Kőhalmi-dűlő (felső)
Kőhalmi-dűlő (alsó)
Nagy-forráskúti-dűlő
(FELSŐ)
Nagy-forráskúti-dűlő
(ALSÓ)
Nyugati országúti-dűlő
Kórház

68489

0282, 0281/1, 0281/2, 0281/3, 0281/4, 0281/6, 0322, 0283/3,
0283/5, 0283/6, 0278
0331, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1084, 1085/1, 1085/2, 1085/3,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021,
4022, 4023, 942/10, 942/11, 942/5, 942/8, 942/9, 943, 944, 945, 946,
947
0329/5, 0329/1, 0328/1, 0328/2, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,
1164, 1165, 1166, 0327, 0322, 0325, 0221/1, 0220/2, 0219
0316/3

68493
68503
68509
68511
68515

0176/8, 0177, 0179, 0181, 0183
0130/1
0139, 0136/1, 0133
0133
0110

68519

0108/3

68523
68529

069/2, 069/3
4262/5, 4262/6, 4261/1

22

27
28
29
30
31
32
33
35

55

Név

68373
68455

HRSZ
5853/2, 5855/1, 5855/2, 5856/2, 5857/2, 5858, 5859
029/25, 029/26, 029/27, 029/28, 029/29, 029/30, 029/31, 029/32,
029/33, 029/34, 029/35, 029/36, 029/37, 029/38, 027/43, 041, 068,
069/1, 072
0243/4
01015/2, 01017/8
01010/1
7, 9, 8, 10
0380, 0383/2, 0384, 0385/4
5585, 5586, 5587
0930/45, 0920, 0930/34, 0930/35, 0932, 0911, 0912, 0913, 0918,
0921, 0904
0930/45
0920
0432/5
0403
0410, 0327, 0288, 0320, 0290/7, 0316/4, 0290/3, 0408, 0409, 0407,
0290/5, 0317, 0318
0412/2, 0317, 0313, 0412/1, 0142, 0144/1, 0143, 0412/4, 0141, 0135,
0413, 0414, 6343, 6342, 6340, 6341, 6335, 6334/2, 6334/1, 6336/1,
6336/2, 6336/3, 6337, 6338, 6339, 6323, 6301/4, 6301/1, 0412/3,
0412/5
0285
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36

Szúnyog-hegy

74131

37

74133

39
40
41

Sárréti-keleti-hosszúdűlő
Sárréti-nyugati-hosszúdűlő
Hetvenhármas-dűlő
Büdöstói-föld
Tímár-puszta I.

42

Tímár-puszta II.

74143

43
44

Tisztás-domb
Sövénykúti-patakvölgye I.
Sövénykúti-patakvölgye II.
Sövénykúti-patakvölgye III.
Szent
Borbála
u.(Sztahanov út 1.)
Árkipuszta
Velinszky lakótelep
Remetehegytől DK-re
Nagyvelegre vezető út
mellett
Vajal- puszta I.
Vörös- Förtés- dűlő
Két- ér közi- dűlő
Fehérkereszt
Tímárpuszta
Sövénykút 1.
Sövénykút 2.
Mogyorós
Remény-hegytől Ny-ra
Remény-hegy
Árki-vágás
Árkipusztai-ér (nyugat)
II.
Kecske-hegy alatt
Paraszt-Páskom
Arany-hegy
Kecskehegy II.

74155
74157

01059/2, 01059/1
01048/12, 01048/9, 01048/10
0978/1, 0947/38, 0941/6, 0947/37, 0947/3, 0947/36, 0946, 0947/34,
0947/35
0941/6, 0941/11, 0941/10, 0941/8, 0941/12, 0941/13, 0941/15,
0941/14, 0941/17, 0941/16, 0941/20, 0941/19, 0941/18, 0941/21,
0941/22, 0941/23, 0941/24, 0941/39, 0941/35, 0941/34, 0941/31,
0941/30, 0941/33, 0941/32, 0941/26, 0941/25, 0941/29, 0941/28,
0941/27, 0947/32, 0947/30, 0947/28, 0947/29, 0947/31, 0947/26,
0947/27, 0947/25, 0947/22, 0947/23, 0947/24, 0947/19, 0947/20,
0947/21, 0947/18, 0947/17, 0947/16, 0941/36, 0947/33
0764/4, 0937, 0952/34
0860/2, 0760/5, 0858, 0760/3

74159

0760/5

74161

0754/7, 0754/4, 0757/2

39131

2211, 2208, 2205/2, 2263

39130
39127
57542
57543

0403
2586/11, 2586/12, 2586/45, 2586/48, 2652/20
01021/3, 01021/4
0775/23

84389
84391
89543
89545
89547
89693
89695
89697
90063
90065
90067
90069

0821/3, 0818/8, 0818/11, 0818/10, 0818/9, 0818/7
0946, 0979/84, 0947/4, 0947/5
0710/8, 0722, 0710/7, 0710/6, 0784/7, 0784/2
0784/7, 0784/2
0775/24, 0775/23
0523
0515
0404, 0406
0404
0130/1
0952/62
0643/2, 0576/51, 0572/4, 0643/3

90093
90699
94381
97223

01015/2, 01017/8
01010/1
7, 9, 8, 10
5854, 5856/1, 5857/1, 5858, 5859

38

45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69

74135
74137
74139
74141

0229, 0228/4, 0230, 033, 034/12, 034/5, 034/4, 034/3, 034/2,
034/11, 034/14, 034/13, 01091/1, 032/8, 032/10, 032/9, 032/11,
032/20, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18,
032/19, 032/21
029/41, 029/35, 029/34, 029/37, 029/38, 029/39, 029/36, 029/40,
029/33, 029/31, 029/32, 029/30
01085, 01084, 01083/2

Móron az alábbi műemléki védelem alatt álló elemek találhatóak:
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Országos védelem alatt álló műemlék
törzsszám azonosító
9676

13998

9676

13999

10385

15226

1654

3703

1655

3706

1657

3709

1658

3710

1659

3707

1660

3708

1661

3716

bírság
kategória
II./védett
Wekerle Sándor u. 2.
Lakóház
műemlék
II./védett
Wekerle Sándor u. 2.
tiprómalom
műemlék
III./védett
Arany János utca 14.
Melléképület
műemlék
Bajcsy-Zsilinszky utca
III./védett
Lakóház
10.
műemlék
Bajcsy-Zsilinszky utca
III./védett
Lakóház
26.
műemlék
II./védett
Hársfa utca 10.
v. Lamberg-pince
műemlék
Nep. Szt. János- II./védett
Kapucinus tér
szobor
műemlék
III./védett
Erzsébet tér 1.
Lakóház
műemlék
III./védett
Erzsébet tér 2.
Lakóház
műemlék
III./védett
Köztársaság tér 6.
Lakóház
műemlék
cím

1662

3720

Szent István tér 5/A.

1663

3711

Kapucinus tér

1664

3721

Szent István tér 6.

1665

3717

Köztársaság tér 7.

1666

3722

Szent István tér 1.

1667

3723

Szent István tér 11.

1668

3712

Kapucinus tér

1669

3718

Pince utca 12.

1670

3724

Széchenyi István utca

1671

3725

Széchenyi utca 16.

9676

3727

Wekerle Sándor utca 2.
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név

helyrajzi szám
11
11
1371
1374
1323/1
739
698
479
478
18

1401, 1400, 1410/3, 1409/1, 1390,
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396,
1397/1, 1397/2, 1398, 1399, 1402/2,
I./kiemelten
1409/16, 1409/17, 1403, 1404, 1405,
volt Lamberg kastély védett
1406, 1407, 1408, 1409/10, 1409/11,
műemlék
1409/12, 1409/13, 1409/14, 1409/15,
1409/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5,
1409/6, 1409/7, 1409/8, 1409/9
Szt.
Sebestyénszobor
LuzsénszkyTrauttenberg-kastély
(ún. Láncos kastély)

II./védett
műemlék

4

II./védett
műemlék

2574

III./védett
műemlék
III./védett
Takarékpénztár
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
v.
kapucinus II./védett
templom
műemlék
II./védett
Borpincék
műemlék
III./védett
Szt. Vendel kápolna
műemlék
III./védett
Fogadalmi-kereszt
műemlék
lakóház
és II./védett
tiprómalom
műemlék
Lakóház

19/1, 19/2, 20
26
483
698
695/11, 695/9, 695/8, 695/2, 695/10
790
1283
11
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9706

3692

Táncsics Mihály utca, KálváriaKálvária-temető
szoborcsoport

096

9709

3713

Kapucinus tér

4, 486

10255

3696

Arany János utca 2.

10256

3697

Arany János utca 4.

10257

3698

Arany János utca 6.

10258

3699

Arany János utca 8.

10259

3700

Arany János utca 10.

10260

3701

Arany János utca 12.

10261

3704

10262

3705

10263

3726

Táncsics Mihály utca 5.

10315

3714

Táncsics Mihály utca,
Kálvária temető

10316

3715

Köztársaság tér

10385

3702

Arany János utca 14.

10445

3719

Szent István tér 2.

10944

3694

Árkipuszta,
(temető)

11197

11432

Deák Ferenc utca 4.

11266

11642

Bajcsy-Zs. u. 12.

Bajcsy-Zsilinszky
14.
Bajcsy-Zsilinszky
16.

Árki

utca
utca

út

II./védett
műemlék
II./védett
Szent Flórián-szobor
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
Fogadó az Öreg III./védett
Préshez
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
Gr.
Rudolf
II./védett
Schaffgotsch
műemlék
siremléke
II./védett
templom
műemlék
III./védett
Lakóház
műemlék
volt
járásbírósági III./védett
épület
műemlék
Nepomuki
Szent II./védett
János-kápolna
műemlék
II./védett
Istállóépület
műemlék
III./védett
lakóház
műemlék

1352/1
1353
1363, 1365, 1366
1368
1369/3
1370/2
1308
1307
1351

096

10
1371
1, 2, 3
0282
2571
1373

Műemléki környezet
törzsszám azonosító
10944

58

13816

név

helyrajzi szám

Nepomuki
Szent
János0281/8, 0281/7, 0281/6, 0281/1
kápolna műemléki környezete
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11197

13817

Láncos
kastély
istállója 2574, 2575, 2572/7, 2573, 2572/8, 2572/6, 2572/5, 2578, 2577, 2576,
műemléki környezete
2570

1658

17557

Nep. Szt. János-szobor ex-lege 486, 1, 2, 4, 1374, 478, 479, 5, 1306, 474, 473/2, 473/1, 493/1, 489/1,
műemléki környezete
485, 488, 487, 409, 700/2, 700/1, 697, 696, 449

9706

22258

10315

22259

1669

22260

1662

22262

1657

23537

1663

23538

1668

23539

9709

23541

10316

23542

1664

23549

9676

23554
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Kálvária-szoborcsoport
exlege műemléki környezete
Gr.
Rudolf
Schaffgotsch
siremléke ex-lege műemléki
környezete
Borpincék ex-lege műemléki
környezete

082/5, 4261/11, 4261/10, 4261/6, 4261/3, 091/1, 5952, 5951/2, 097,
5944, 7425
7425, 5944, 097, 5951/2, 5952, 091/1, 4261/3, 4261/6, 4261/10,
4261/11, 082/5
523, 532, 673, 695/6, 533/1, 533/2, 5364, 695/13, 695/12

volt Lamberg kastély ex-lege 1306, 6, 1389, 4, 5, 481/3, 23, 25, 26, 7, 9, 10, 2330, 1579, 1800/1,
műemléki környezete
1801, 1410/1, 1237/2, 1410/2, 1411, 1412/1, 1412/3, 1413, 29
v. Lamberg-pince ex-lege
műemléki környezete
Szt. Sebestyén-szobor ex-lege
műemléki környezete
v. kapucinus templom ex-lege
műemléki környezete

5389, 722, 735, 738, 740

1, 128/2, 1306, 1381/1, 1382, 1389, 23, 25, 2574, 2575, 26, 29, 3,
481/3, 482, 483, 484, 486, 6, 698, 7, 5
1, 2, 4, 409, 449, 479, 481/3, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 5,
527/1, 6, 696, 697, 700/1, 700/2
128/2, 1306, 1374, 1375, 1376, 1378, 1379, 1380, 1381/1, 1382, 1389,
Szent Flórián-szobor ex-lege
23, 25, 2574, 2575, 26, 29, 3, 449, 479, 481/3, 482, 483, 484, 485, 487,
műemléki környezete
5, 527/1, 6, 696, 697, 698, 7, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 1, 2
templom ex-lege műemléki 11, 1306, 1403, 15, 1579, 18, 19/1, 19/2, 21, 22, 2574, 2575, 2576,
környezete
2579, 2585, 2599, 2600, 6, 7, 9, 8
Luzsénszky-Trauttenberg1, 10, 1306, 1579, 1801, 2330, 2571, 2572/2, 2573, 2575, 2577, 3, 4,
kastély (ún. Láncos kastély)
5, 6, 7, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 9, 486, 2576
ex-lege műemléki környezete
lakóház és tiprómalom ex-lege
10, 12, 13, 14/2, 15, 2586/29, 2586/33, 2600, 2605/7, 34, 46, 47, 7, 8
műemléki környezete
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1390, 1389, 1373, 1306, 1374, 1320, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1321/4,
1321/5, 1323/1, 740, 741, 742, 743, 744, 1409/5, 1409/4, 1409/3,
1409/2, 1410/2, 1411, 5365/4, 5365/2, 5365/1, 5365/3, 5365/5,
5399/2, 5398/2, 5417, 5416, 5415, 5396, 5395/2, 5395/1, 5394, 5414,
5418, 5413, 5412, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386,
5385/1, 5385/4, 5384/2, 5411, 5383, 5410, 739, 523, 1283, 1410/3,
2605/6, 37/2, 37/1, 38, 40, 39, 41, 48/2, 43, 23, 29, 35, 36, 25, 26, 27,
28, 31, 32, 33, 30, 21, 19/1, 19/2, 20, 22, 8, 10, 7, 9, 2, 1, 483, 479,
478, 606/2, 486, 698, 526, 1409/17, 2570, 2572/5, 2572/6, 2572/7,
2572/8, 2573, 2576, 2577, 2578, 2575, 2572/2, 1412/3, 1412/4,
1412/1, 1410/1, 1415, 1413, 1414, 1399, 1398, 1397/2, 1394, 1395,
1392, 1391, 2597, 2593, 2591/3, 2596, 2591/1, 2590, 2589, 2586/24,
2585, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584/2, 2568, 2572/3, 2572/4,
2569, 2586/33, 2330, 1805, 1809/12, 1802, 1237/2, 48/1, 6, 5, 1579,
1800/2, 1800/1, 1801, 1305, 1402/2, 1406, 2599, 2605/7, 2598/10,
2586/29, 2586/34, 2586/35, 2600, 2601/3, 2598/9, 2598/8, 2598/7,
2598/2, 2598/5, 2598/4, 2598/3, 56, 403/2, 490, 491, 1416/17, 49, 52,
53, 1360, 1361, 1362, 1364, 1369/1, 710, 1369/2, 1370/1, 1372, 1375,
1376, 129, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 448, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/1, 469/2, 470/1,
470/2, 470/3, 470/4, 471, 1353, 1363, 1366, 1369/3, 1370/2, 1371,
Mór, a belváros műemléki
1308, 1307, 4, 3, 1401, 1409/1, 2574, 1351, 2571, 1292, 1293/1,
környezete
1293/2, 1294, 1295/1, 1295/2, 1304, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1323/2, 1324, 1325, 1329, 1330,
1331/1, 1331/2, 1332, 1333, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336, 1337, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348/1, 1348/2, 1352/2, 1407,
1408, 1403, 1404, 1405, 128/2, 1409/16, 1409/15, 1409/14, 1409/13,
1409/12, 1409/11, 1409/10, 1409/9, 1409/8, 1409/7, 1409/6, 449,
1397/1, 1396, 1393, 17/2, 16, 15, 14/2, 14/1, 13, 12, 34, 44, 45, 46,
47, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384, 1385,
1386, 1387, 1388, 2594, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809,
3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3819, 3820/1,
3820/2, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830,
3831, 3832, 3833, 525, 530, 472, 473/1, 473/2, 473/3, 473/4, 474,
475, 476, 477, 480, 481/2, 481/3, 482, 484, 485, 487, 488, 489/1,
489/2, 493/1, 524, 527/1, 527/2, 527/3, 528, 529, 531, 532, 696, 697,
700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 708/1,
708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, 708/7, 708/8, 708/10, 708/11,
1352/1, 1365, 1368, 18, 1400, 11, 708/12, 708/13, 708/14, 708/15,
709, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730/1, 730/2, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 738, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1282, 1286, 1287,
1290, 1291/1, 1291/2
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3.4.
A környezeti helyzet és a konfliktusok várható alakulása,
ha a terv nem valósulna meg
A terv számottevően megváltoztatja Mór tájszerkezetét és területfelhasználását, a település nagy
részére kiterjed, ezért a településen jelenleg tapasztalható környezeti konfliktusokra is várhatóan
hatással lesz. Mór esetében a tájhasználat a termőhelyi adottságoknak megfelelő, a tájszerkezet
tagoltsága a területhasználatokhoz viszonyítva arányos, így kiemelkedő tájhasználati konfliktus a
területhasználatokat tekintve nincs. A terv meg nem valósulása esetén a 3.3-as fejezetben felsorolt
környezeti problémák/konfliktusok továbbra is megoldatlanul jelen maradnának a település életében.
A terv kifejezett célja a nagykiterjedésű erdők és a mezőgazdaságilag művelt területek megtartása, a
természetközeli állapotú területek, vizes élőhelyek védelme mellett a tervezett fejlesztések
megvalósíthatóságának biztosítása. A tájrendezési javaslat az alábbi 3 fő célkitűzést fogalmazza meg:
•

A természeti adottságok kiemelt védelme

•

A termelési adottságoknak, a termőhely minőségének megfelelő művelés alkalmazása

•

A kedvező táj- és településképi arculat kialakítása

Móron az erdőterületek nagysága a mezőgazdasági területek közel kétharmadát teszik ki. A
településrendezési terv zömében már meglévő erdőterületeket, üzemtervezett erdőként
nyilvántartott területeket szabályoz erdőgazdasági területként, de a tájrendezési javaslatokkal
összhangban új erdőterületek kijelölését is tartalmazza, elsősorban mezővédő erdősávok formájában.
A természeti, ökológiai értékek és a tájjelleg védelme érdekében az állóvizek környezetében a fás,
ligetes területeket a terv erdőként és legelőként őrzi meg, illetve jelöl ki új tervezett erdőterületeket
és a nagyobb számban megtalálható nádas, mocsaras területeken – továbbá egy sziklakibúvásos,
sziklagyepes területen - természetközeli területeket.
A termőterületeket érintő módosítások túlnyomó többsége a valós területhasználatnak megfelelő
szabályozási igény miatt történt. A nem ezt célzó javasolt erdőterületek kijelölése a magasabb rendű
terveknek való megfelelés biztosítása miatt került be a tervbe. A tervi javaslatok megvalósulásának
elmaradásával a jogharmónia nem lenne biztosítható a magasabb szintű előírásokkal.
Mór esetében a víztestek minőségét érintő környezeti problémák elsősorban a mezőgazdasági
területekről származó diffúz terhelések következtében jelennek meg. A tervek meg nem valósulása
esetén a fennálló környezeti konfliktusok tekintetében nem történik változás, azokat a terv azonban
pozitív irányban befolyásolja a korlátozott mezőgazdasági területek létrehozásával, természetközeli
területek létrehozásával, és a mezővédő erdősávok kijelölésével.
A kitűzött célokkal, intézkedésekkel a különböző környezeti konfliktusok enyhíthetőek, vagy teljes
mértékben megszüntethetőek.
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3.5.
A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve
környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása
A 2.1-es fejezet összefoglalta az egyes tervi változásokat, és azok várható környezeti hatását, és a
fejezetben kiemelésre kerültek azok a területek, ahol számottevő környezeti hatás várható. A
környezetet érintő hatások vizsgálata során azokat a módosításokat elemeztük részletesen, melyek a
környezeti állapotra számottevő hatással bírnak (1-3-as és 7-10-es környezeti értékeléssel bíró
területek). Ha olyan területen történik több változás is, amelyek lényegében összefüggnek, akkor a
környezeti értékeléstől függetlenül részletesen elemeztük minden érintett változást.
A környezeti értékelés során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
•

a módosítással érintett terület jelenlegi környezeti állapota, jellemző területhasználat (pl.:
már jelenleg is beépített);

•

a módosítással érintett terület eredeti településszerkezeti terven jelölt területfelhasználása
is figyelembe vételre került, még ha ez a területfelhasználás a valóságban nem is történt
meg. Ilyenkor jellemzően kifejezetten a változtatás következtében megnövekvő vagy
csökkenő környezeti hatásokat vizsgáltuk;

•

a módosítás hatása a környezeti elemekre: talaj, felszíni és felszín alatti víz, levegő, élővilág,
épített környezet;

•

a módosítás hatása a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére:
tájvédelem, klímavédelem, biodiverzitás védelme, ökológiai rendszerek védelme;

•

a módosítás hatása a természetvédelmi területekre;

•

a módosítás hatása az emberek egészségi állapotára: zaj- és rezgésvédelem,
levegőtisztaság-védelem, zöldinfrastruktúra védelme, fenntartható hulladékgazdálkodás.

Az értékeléseket 1-10-ig terjedő skálán állítottuk fel. Az 1-es kategória jelentős negatív környezeti
hatást feltételez, amelynek következtében a terv elfogadhatatlannak minősül. A 2-3-as értékelések
kedvezőtlen hatásokat feltételeznek, ugyanakkor környezeti oldalról még elfogadhatónak
tekinthetőek. A 4-es, 5-ös, 6-os változások kismértékű változást feltételeznek vagy környezeti
szempontból semleges hatást. A 7 feletti értékelések környezeti oldalról kedvező változásoknak
tekinthetőek.
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Új beépítésre szánt terület kijelölése – gazdasági célú fejlesztések
I-1/1. változás

2,1 ha

Tervezett változás: Má -> K-Mü

Környezeti értékelés: 3

I-1/3. változás

0,38 ha

Tervezett változás: E -> K-Mü

Környezeti értékelés: 3

I-1/10. változás

1,48 ha

Tervezett változás: Má -> K-Mü

Környezeti értékelés: 4

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 3,96 ha. Az Árkipuszta területén lévő erdőterület mezőgazdasági üzemi területté
minősül át, valamint észak és kelet felé bővítésre kerül a mezőgazdasági üzemi terület. Jelenlegi területhasználat: részben
mezőgazdasági terület, részben már ipar terület. Természetes vegetáció nem található a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást. Átlagosnál jobb minőségű termőföld érinti a I-1/1, I-1/10 változásokat.
Az I-1/1, I-1/3 változások érintik az Erdőtelepítésre javasolt terület övezetét.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Az érintett területek Átlagosnál jobb minőségű termőföldeket, illetve
Erdőtelepítésre javasolt területeket érintenek, amelyek így nem tudják betölteni a kijelöléskor meghatározott védelmi
funkciókat. A tervezett mezőgazdasági üzemi terület várhatóan növeli a terület levegő- és zajterhelését, ugyanakkor
védendő lakott terület nem található a környéken.
Javaslat
Az I-1/3. változás telkének szélén javasolt Telek zöldfelületként kialakítandó része területet kiszabályozni.
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Tervezett változás: Má -> K-Mü

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 1,04 ha. A Tőrös pusztai mezőgazdasági üzemi terület bővítésre kerül, mezőgazdasági
terület különleges-mezőgazdasági üzemi területté minősül át. Jelenlegi területhasználat: részben mezőgazdasági terület,
részben már ipar terület. Kisebb facsoportok találhatóak a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
A változás Földtani veszélyforrás terület övezetét és Jó termőhelyi adottságú szántók területét érinti.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Az érintett terület Földtani veszélyforrás terület övezetét és a Jó termőhelyi
adottságú szántók területét érinti, amelyek így nem tudják betölteni a kijelöléskor meghatározott védelmi funkciókat. A
tervezett mezőgazdasági üzemi terület várhatóan növeli a terület levegő- és zajterhelését, ugyanakkor védendő lakott
terület nem található a környéken.
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I-1/4. változás

1,06 ha

Tervezett változás: E -> Gá

Környezeti értékelés: 2

I-1/5. változás

0,2 ha

Tervezett változás: Köu -> Gá

Környezeti értékelés: 2

I-1/9. változás

16 ha

Tervezett változás: E -> Gá

Környezeti értékelés: 2

I-1/15. változás

2,01 ha

Tervezett változás: Köu -> Gá

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 19,27 ha. A 81. sz. főút nyugati oldalán fekvő gazdasági terület észak felé bővítésre
kerül, erdőterület általános gazdasági területté minősül át. Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági terület. Facsoportok
találhatóak az I-1/4-5 változások területén.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
A I-1/4, I-1/5, I-1/9 változások érintik az Erdőtelepítésre javasolt terület övezetét. Mind a négy változás érinti a
Tájképvédelmi terület övezetét.
Az I-1/9 változás a 89545 azonosítójú, Fehérkereszt nevű régészeti lelőhelyet érinti.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Az I-1/4-5 változások területén várható a facsoportok kiirtása, ami
kedvezőtlen mind tájvédelmi, mind élővilágvédelmi oldalról. Kedvezőtlen, hogy korábban erdőterületnek szabályozott
területek sorolódnak át gazdasági területbe, ugyanakkor meg kell említeni, hogy ezek az erdőterületek az I-1/9 változás
területén valójában nem léteznek, mezőgazdasági hasznosítás alatt áll jelenleg a terület. Az érintett területek
Erdőtelepítésre javasolt területeket érintenek, amelyek így nem tudják betölteni a kijelöléskor meghatározott védelmi
funkciókat. A változások érintik a Tájképvédelmi terület övezetét, de a tervezett gazdasági terület várhatóan kedvezőtlenül
hat a tájképre. A tervezett gazdasági terület várhatóan növeli a terület levegő- és zajterhelését, de a legközelebbi védendő
lakóépület viszonylag messze, kb. 450 m-re helyezkedik el. Az immissziós értékek ezen távon jelentősen lecsökkennek,
várhatóan nem haladják meg a levegőtisztasági egészségügyi határértékeket. A gazdasági fejlesztés hatására a 81-es út
teherforgalmának növekedése várható, ami így az út által érintett lakott területek környezetére várhatóan kis mértékben
kedvezőtlenül hat. Az I-1/9 változás régészeti lelőhelyet érint, melyet a tervezett beruházás veszélyeztet.
Javaslat
A változásokkal érintett telkek szélén, továbbá az I-1/4, I-1/5 változások teljes területén javasolt Telek zöldfelületként
kialakítandó része területet kiszabályozni.
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0,05 ha

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Tervezett változás: Z -> Vi

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 0,05 ha. A 81. sz. főút – Deák Ferenc utca csomópontban a zöldterület egy része
intézmény területté minősül át. Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági terület. Természetes vegetáció nem található a
területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Kedvezőtlen, hogy közhasználatú zöldfelület minősül át beépítésre szánt
területté, de hozzá kell tenni, hogy a valóságban itt nem alakítottak ki közparkot, jelenleg szántó terület található rajta.
Ráadásul a terület elhelyezkedése, valamint a 81. sz. főút közelsége alapvetően nem kedvez a közparki rekreációs
funkcióknak.

I-1/12. változás

0,62 ha

Tervezett változás: Z -> Gksz

Környezeti értékelés: 2

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 0,62 ha. A 81. sz. főút mentén, a vízfolyás déli oldalán korábban tervezett zöldterület
kereskedelmi, szolgáltató területté minősül át. Jelenlegi területhasználat: vízfolyás menti természetközeli terület. A
vízfolyást facsoportok kísérik.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
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Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Kedvezőtlen, hogy közhasználatú zöldfelület minősül át beépítésre szánt
területté. Jelenleg a terület nem funkcionál ugyan közparkként, de jelentős zöldfelület található rajta. Az átminősítés
várhatóan fakivágásokat vonz magával, mely fás területek megléte különösen fontos a vízfolyások partmenti sávjában. A
fakivágás kedvezőtlen mind tájvédelmi, mind élővilágvédelmi oldalról.

I-1/16. változás

0,10 ha

Tervezett változás: Köu -> Gip

Környezeti értékelés: 5

I-1/19. változás

3,17 ha

Tervezett változás: E -> Gip

Környezeti értékelés: 2

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 3,27 ha. A 81. sz. főút keleti oldalán meglévő villamosenergia-állomás területe bővül
– igazodva az ingatlan-nyilvántartáshoz –, erdőterület egyéb ipari gazdasági területté minősül át. Jelenlegi
területhasználat: mezőgazdasági terület és természetközeli terület. A területen facsoportok találhatóak.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Mindegyik változás érinti az Erdőtelepítésre javasolt terület övezetét, valamint a Tájképvédelmi terület övezetét.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Várható a facsoportok kiirtása, ami kedvezőtlen mind tájvédelmi, mind
élővilágvédelmi oldalról. Kedvezőtlen, hogy korábban erdőterületnek szabályozott területek sorolódnak át gazdasági
területbe, ugyanakkor meg kell említeni, hogy ezek az erdőterületek valójában nem léteztek, mezőgazdasági hasznosítás
alatt áll a terület jellemzően. Az érintett területek Erdőtelepítésre javasolt területeket érintenek, amelyek így nem tudják
betölteni a kijelöléskor meghatározott védelmi funkciókat. A változások érintik a Tájképvédelmi terület övezetét, de a
tervezett villamosenergia-állomás várhatóan kedvezőtlenül hat a tájképre.
Javaslatok
A telek délkeleti és északkeleti telekhatára mentén a gazdasági terület tájbaillesztése céljából javasolt Telek zöldfelületként
kialakítandó része tervi elemet jelölni, továbbá a telek észak-északnyugati telekhatára mentén új véderdősávot
kiszabályozni.
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Új beépítésre szánt terület kijelölése –lakó célú fejlesztések
I-2/5. változás

1,37 ha

Tervezett változás: Mk -> Lke

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 1,37 ha. Széchenyi és Árki utcához kapcsolódóan a Teréz halom egy része kertes
mezőgazdasági területből kertvárosias lakóterületté minősül át. Jelenlegi területhasználat: mezőgazdasági terület.
Természetes vegetáció nem található a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
A változás Átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Az érintett terület Átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, amelyek így
nem tudják betölteni a kijelöléskor meghatározott védelmi funkciókat. A lakóterületek beépítésével kis mértékben várható
a levegő- és zajterhelés növekedése.

I-2/6. változás

0,07 ha

Tervezett változás: Z -> Vt

Környezeti értékelés: 2

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 0,07 ha. Az Erzsébet téren eddigiekben zöldterületnek jelölt zöldfelület
településközpont vegyes területbe kerül át. Jelenlegi területhasználat: közhasználatú zöldfelület. Természetes vegetáció
nem található a területen.
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Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest a beépített területek növekedésével
a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének
káros hatásaival kell számolni. Ugyan az érintett területen nincsen jelenleg rekreációs funkció kialakítva, de ennek ellenére
is a település egyik központi részén fontos lenne a közhasználatú zöldfelületek megléte, így kedvezőtlen változásnak
mondható, hogy zöldterület kerül át beépítésre szánt területbe.

I-2/10. változás

0,27 ha

Tervezett változás: Z -> Lk

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 0,27 ha. Zöldterület kerül át kisvárosias lakóterületbe. Jelenlegi területhasználat:
lakóterület. Természetes vegetáció nem található a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. Kedvezőtlen változás, hogy korábban kijelölt zöldterület kerül át
lakóterületbe, de a valós használatnak megfelelően történik az átminősítés, várhatóan ezen a területen nem tudna
kialakulni közhasználatú zöldfelület.
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Beépítésre szánt területből beépítésre szánt területté átminősítés – gazdasági célú
II-1/12. változás

1,26 ha

Tervezett változás: Lke -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

II-1/16. változás

0,06 ha

Tervezett változás: Lke -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

II-1/17. változás

0,79 ha

Tervezett változás: Lke -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

II-1/18. változás

0,66 ha

Tervezett változás: Lke -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 2,77 ha. A 81. sz. főút mentén a Babkerti dűlőben korábban tervezett kertvárosias
lakóterületek kereskedelmi, szolgáltató területté minősülnek át. Jelenlegi területhasználat: jellemzően mezőgazdasági
terület. Kisebb facsoportok találhatóak a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. Az átminősítés következményeként a telek zöldfelületként
fenntartandó része 30 százalékponttal csökken és a beépítési százalék is növekszik. A jelenlegi állapothoz képest, valamint
a kertes lakóterületi beépítéshez képest a beépített területek növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen
növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének káros hatásaival kell számolni.
Javaslatok
Javasolt a legkisebb zöldfelületi paramétert megemelni min. 30%-ra.
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II-1/13. változás

1,64 ha

Tervezett változás: Kü-O -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

II-1/19. változás

0,66 ha

Tervezett változás: Lke -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 2,3 ha. A Major utcai különleges terület oktatási központ, valamint a tőle délre
található kertes lakóterület kereskedelmi, szolgáltató területté minősül át. Facsoportok találhatóak a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Mindkét változást érinti a Tájképvédelmi terület övezete.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. Az átminősítés következményeként a telek legkisebb zöldfelületi
aránya a II-1/13. változásnál 40 százalékponttal, a II-1/19. változásnál 30 százalékponttal csökken és a beépítési százalékok
is növekednek. A jelenlegi állapothoz képest, valamint az eredeti szándékok szerinti beépítéshez képest a beépített
területek növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív
felületek csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Számolni kell a jelentősebb fakivágásokkal, melyek mind
tájvédelmi, mind élővilágvédelmi oldalról kedvezőtlenek. A változások érintik a Tájképvédelmi terület övezetét, de a
várható fakivágások kedvezőtlenül hatnak a tájképre.
Javaslatok
Javasolt a legkisebb zöldfelületi paramétert megemelni min. 30%-ra.
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Tervezett változás: Kü-I -> Gksz

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 2,97 ha. A Vásártéri utcában tervezett különleges idegenforgalmi fogadóhely terület
egy része kereskedelmi, szolgáltató területté minősül át. Jelenlegi területhasználat: részben lakóterület, részben
mezőgazdasági terület.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
A változást érinti a Tájképvédelmi terület övezete.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. Az átminősítés következményeként a telek legkisebb zöldfelületi
aránya 40 százalékponttal csökken és a beépítési százalék is növekszik. A jelenlegi állapothoz képest, valamint az eredeti
szándékok szerinti beépítéshez képest a beépített területek növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni
fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének káros hatásaival kell számolni. A változások
érintik a Tájképvédelmi terület övezetét, de a beépítés kis mértékben megváltoztathatja a tájképet.
Javaslatok
Javasolt a legkisebb zöldfelületi paramétert megemelni min. 30%-ra.
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Beépítésre szánt területből beépítésre szánt területté átminősítés – települési, lakó célú
II-2/21. változás

0,96 ha

Tervezett változás: Lke -> Vt

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 0,96 ha. Zrínyi Miklós – Martinovics utca közötti terület déli részén a kertvárosias
lakóterület egy része településközpont területté minősül át. Jelenlegi területhasználat: lakóterület. Egy-két faegyed
található a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. Az átminősítés következményeként a telek legkisebb zöldfelületi
aránya 25 százalékponttal csökken és a beépítési százalék is növekszik. A jelenlegi állapothoz képest, valamint a kertes
lakóterületi beépítéshez képest a beépített területek növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog.
Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének káros hatásaival kell számolni.
Javaslatok
Javasolt a legkisebb zöldfelületi paramétert megemelni min. 30%-ra.

Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté átminősítés
A csoporthoz tartoznak azok az átminősítések, melyek alapvetően nem befolyásolják a terület
funkcióját, de a korábbi különleges beépítésre szánt területből különleges beépítésre nem szánt
területekbe kerültek át. Így jellemzően javulnak a zöldfelületi mutatók, egyértelműen pozitív hatást
generálnak a településökológiai viszonyokra. Környezeti oldalról kiemelendő a III-1/11. változás, ahol
a terület korábbi temető területfelhasználási építési övezetből erdőterületbe került át. A változás
hozzájárul mind a tájvédelmi, mind az élővilágvédelmi célokhoz. A fásítás az esztétikai hatásokon túl a
levegő, a víz, a hó, a talaj műszaki szempontból káros mozgásainak akadályozásában is részt vesz,
valamint a közlekedési eredetű terhelések mérséklésében (pl.: porszűrő képességével, a légszennyezés
csökkentésében a CO, CO2, O3 adszorbeálásával) játszik szerepet.
Korábbi fejlesztések (pl.: móri elkerülő, lakófejlesztések) visszavonása következtében kijelölt általános
vagy kertes mezőgazdasági területek, erdőterületek és vízgazdálkodási területek is a csoportba
tartoznak. Alapvetően környezeti szempontból pozitív változást idéznek elő, ugyanis a
természetközelibb területfelhasználások maradnak meg a valós területhasználatoknak megfelelően. A
mozaikosabb tájhasználatot is elősegítik a kertes mezőgazdasági területek növelésével. Külön
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kiemelendő pozitív változás, hogy a III-2/20-22. változások meglévő üzemtervezett erdőterületet
sorolnak át erdőterületi övezetbe.
Olyan változások is ide tartoznak, melyek erdőterületet vagy zöldterületet szabályoznak ki korábban
lakó- illetve gazdasági területnek jelölt területeken. Környezeti szempontból kifejezetten kedvező
hatással bírnak, ugyanis növekednek a zöldfelületek, valamint a közhasználatú zöldinfrastruktúra
elemek is. Kiemelten fontos, hogy a kiszabályozott zöldterületeket fejlesszék valódi közparkként és
rekreációs funkciókat helyezzenek el ott.
Az útfejlesztés céljából kijelölt területek is a csoportba tartoznak, melyek korábban lakóterületi,
központi vegyes vagy rekreációs és szabadidő központ besorolásban voltak. Jellemzően semleges vagy
enyhén negatív változásokat idéznek elő a várhatóan nagyobb mértékű burkolt felületeknek
köszönhetően.

Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt területté átminősítés
Korábbi útfejlesztési elképzelések visszavonása (pl.: móri elkerülő út, pusztavámi vasút déli oldalán
korábban tervezett út) miatt a korábbi, vagy a valós területhasználatnak megfelelő övezeti besorolást
kapott területek is a csoportba tartoznak (pl.: általános mezőgazdasági terület, erdőterület).
Jellemzően környezeti szempontból ezek a változások pozitívak, kevesebb burkolt felület kerül
megépítésre, ezáltal a biológiailag aktív felületek is fennmaradnak.
Olyan átsorolásokat is jelöl a csoport, amelyek a valódi területhasználatnak felelnek meg. Jellemzően
sok terület került átsorolásra mezőgazdasági területből természetközeli, illetve erdőterületbe, melyek
környezeti szempontból pozitív változásnak tekinthetőek. Az ex lege védett lápterületek, erdő- és
mezőgazdasági területből, valamint a nádas művelési ágú területek egy része természetközeli területté
minősültek át.
Sok korábbi erdőterület került át mezőgazdasági területbe, mely változás környezeti szempontból
negatívnak mondható. Ugyanakkor az átsorolás a valós területhasználat szerint történt, így korábban
sem volt erdős terület ezeken az erdőterületi övezeteken, hanem eddig is jellemzően szántóföldként
funkcionáltak. Így tényleges környezeti változás nem várható.
Jellemzően mezőgazdasági területekből erdőterületekbe való átsorolások is megjelennek a
csoportban. 30 méter széles mezővédő erdősávok létrehozása céljából történtek az átminősítések,
melyek a mezőgazdasági területeket védik a szél- és vízerózió káros hatásaitól, és hozzájárulnak a
biodiverzitás fenntartásához a hálózatszerű élőhelyek megteremtésével, ugyanis ökológiai folyosóként
tudnak működni. Környezeti oldalról nagyon pozitív változásnak tekinthető, ugyanakkor fontos, hogy
valódi erdőtelepítések is történjenek a területeken.
Olyan átsorolások is a csoport részei, amelyek jellemzően közlekedési területben lévő zöldterületeket
jelölnek. Itt a valós területhasználathoz igazodva zöldterületek kerültek kijelölésre. Környezeti
szempontból pozitív változások, ugyanis hosszútávon biztosítják a meglévő közhasználatú
zöldfelületek meglétét, a települési zöldinfrastruktúra hálózat minőségi fejlesztését.
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Visszavont fejlesztés, vagy a valós területhasználathoz való igazodás miatt zöldterületek átsorolása is
történt kertes lakóterületbe, mezőgazdasági területbe, vagy út övezetébe (IV-4/1-3). A változás
környezeti oldalról negatívnak minősíthető, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ezek a területek ma sem
funkcionálnak közparkként, jellemzően csak a tervi szinteken jelentek meg, mint közhasználatú
zöldfelületek.

Egyéb fejlesztések
Idegenforgalmi fogadóhely területének kijelölése céljából történt átminősítések. Jellemzően
beépítésre nem szánt területek kerültek kijelölésre korábbi beépítésre nem szánt területekből.
Ugyanakkor számolni kell a beépítési paraméterek növekedésével, és ezzel párhuzamosan a legkisebb
zöldfelületi mutató csökkenésével is. Így a zöldfelületek csökkenésére, és a talajlezárás káros hatásaira
lehet számítani ezeken a területeken.
Egy területen negatív változás várható, melyet a következő táblázat mutat be.
V-1/2. változás

0,58 ha

Tervezett változás: E -> K-If

Környezeti értékelés: 3

Jelenlegi állapot
Az érintett terület nagysága összesen 0,58 ha. Korábbi erdőterület kerül át beépítésre szánt különleges területbe
(idegenforgalmi fogadóhely). Facsoportok találhatóak a területen.
Natura 2000 terület, ex lege védett terület, országos jelentőségű védett terület, országos ökológiai hálózat nem érinti a
változást.
A terület üzemtervezett erdő, valamint az Erdők övezete érinti.
Várható hatások
A tervezett változás jelentős környezeti hatást nem okoz. A jelenlegi állapothoz képest azonban a beépített területek
növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek
csökkenésének káros hatásaival kell számolni. Számolni kell fakivágásokkal, mely mind tájvédelmi, mind élővilágvédelmi
oldalról kedvezőtlen. Ráadásul a területet természetvédelmi területek veszik körbe. Üzemtervezett erdő és az Erdők
övezete is érinti, amelyek elsődleges céljait korlátozza a beépítésre szánt terület kijelölése.
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Szerkezeti terven nem jelölt, szabályozási tervi változások
A szerkezeti terven nem kerültek jelölésre azok a kisebb területeket érintő változások, melyek a
környező építési övezetek / övezetek jelölését kapták meg („beolvadtak”). Ugyanakkor környezeti
szempontból több olyan számottevő változás is történt, melyek kedvezőtlen környezeti hatást
eredményezhetnek.
Negatív változás, hogy 21 db területen zöldterületből (vagy erdőterületből) út övezete lett kijelölve,
így csökken a közhasználatú zöldfelületek mennyisége. Ezeken a területeken jellemzően jelenleg valódi
zöldterület található, néhol kevesebb, néhol több rekreációs funkcióval. Érintett területek: SZ-1, SZ-3,
SZ-7-10, SZ-12, SZ-16, SZ-18-19, SZ-24-25, SZ-30-31, SZ-34-38, SZ-42-43. A tervezett változások jelentős
környezeti hatást nem okoznak. A jelenlegi állapothoz képest azonban növekedhetnek a burkolt
felületek aránya, így legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének káros
hatásaival kell számolni. Kiemelten fontos lenne a közhasználatú zöldfelületek megléte, így
kedvezőtlen változásnak mondható, hogy zöldterületek tűnnek el a település központi területeiről.
Ennek ellensúlyozására a HÉSZ 4.§. (1) bekezdése az alábbi előírással igyekszik biztosítani az érintett
zöldfelületek megőrzését: „A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú
burkolt felületekkel kell ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák –
zöldfelületként kell kialakítani.”
Az utakat érintő szabályozások során vagy jellemzően lakóterület, gazdasági terület, vegyes központi
terület, vagy különleges terület került út övezetébe vagy fordítva. Környezeti szempontból semleges
hatások várhatóak ezeknél a területeknél.
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3.6.
A környezetet érő hatások, környezeti következmények
előrejelzése
Táj- és élővilágvédelem
Móron az erdőterületek nagysága a mezőgazdasági területek közel kétharmadát teszik ki. A
településrendezési terv zömében már meglévő erdőterületeket, üzemtervezett erdőként
nyilvántartott területeket szabályoz erdőgazdasági területként, de a tájrendezési javaslatokkal
összhangban új erdőterületek kijelölését is tartalmazza, elsősorban mezővédő erdősávok formájában,
melyek rendkívül kedvezőek táj- és élővilágvédelmi oldalról.
A természeti, ökológiai értékek és a tájjelleg védelme érdekében az állóvizek környezetében a fás,
ligetes területeket a terv erdőként és legelőként őrzi meg, illetve jelöl ki új tervezett erdőterületeket
és a nagyobb számban megtalálható nádas, mocsaras területeken – továbbá egy sziklakibúvásos,
sziklagyepes területen - természetközeli területeket.
A tervezés során az ökológiai hálózathoz tartozó területek pontosításra kerültek. A pontosítás
eredményeként az ökológiai hálózat övezetének területe növekedett a tervben. Az új lehatárolás az
eredeti adatszolgáltatásban szereplő kiterjedésnek a 101,6%-át teszi ki. A változást a 2.1 sz. tervlap
(Övezeti pontosítások – Ökológiai hálózat övezetei) mutatja be.
Számottevő változás a természetközeli területek, illetve a különleges beépítésre nem szánt területek
viszonylatában fedezhető fel. Mindkét terület esetében több, mint 50 ha-ral nőtt a területek nagysága.
Kedvezőtlen, hogy az új terv 4,84 ha zöldterületet szüntet meg, ezzel szemben csak 1,83 ha új
zöldterületet hoz létre a településszerkezeti tervben. A településszerkezeti terven megszűnő 4,84 ha
zöldterület azonban leginkább csak tervi szinten jelenik meg, hiszen ezek a területek – a továbbiakban
közlekedési területként szabályozva – a valóságban megőrzik a közterületek, utak menti keskeny zöld
sáv jellegüket és növényborítottságukat. A város meglévő, településszerkezeti szempontból valóban
jelentős zöldterületei változatlan formában megőrződnek.
Korábbi fejlesztések (pl.: móri elkerülő, lakófejlesztések) visszavonása következtében jellemzően
kijelölt általános vagy kertes mezőgazdasági területek pozitívan hatnak a táj- és élővilágvédelmi
célkitűzésekre, ugyanis a természetközelibb területfelhasználások maradnak meg a valós
területhasználatoknak megfelelően. A mozaikosabb tájhasználatot is elősegítik a kertes mezőgazdasági
területek növelésével. Külön kiemelendő pozitív változás, hogy a III-2/20-22. változások meglévő
üzemtervezett erdőterületet sorolnak át erdőterületi övezetbe.
Pozitívak azok a változások, melyek erdőterületet vagy zöldterületet szabályoznak ki korábban lakóilletve gazdasági területnek jelölt területeken. Táj- és élővilágvédelmi szempontból kifejezetten
kedvező hatással bírnak, ugyanis növekednek a zöldfelületek, valamint a közhasználatú
zöldinfrastruktúra elemek is. Kiemelten fontos, hogy a kiszabályozott zöldterületeket fejlesszék valódi
közparkként és rekreációs funkciókat helyezzenek el ott.
Kedvezően hatnak azok a változások, amelyek jellemzően közlekedési területben lévő zöldterületeket
jelölnek újonnan. Itt a valós területhasználathoz igazodva zöldterületek kerültek kijelölésre. Környezeti
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szempontból pozitív változások, ugyanis hosszútávon biztosítják a meglévő közhasználatú
zöldfelületek meglétét, a települési zöldinfrastruktúra hálózat minőségi fejlesztését.
Összességében a tervezett változtatások következtében a közigazgatási területen a korábbi
településszerkezeti tervben elhatározott területfelhasználásokhoz viszonyítva a biológiai aktivitásérték
265,88 egységgel nő. A biológiai aktivitásérték számolásokat a Szerkezeti Terv 6. fejezet mutatja be
részletesen.
Alapvetően a beépítések növekedésével a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog, ami káros
táj- és élővilágvédelmi oldalról. Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének
káros hatásaival kell számolni. Több területen is várhatóak fakivágások, melyek különösen kedvezőtlen
hatásokat vonzanak magukkal.
A Tájképvédelmi terület övezetén az alábbi változások jelentenek negatív hatást:
•

I-1/4-9, I-1/15, I-1/16, I-1/19, II-1/13, II-1/14, II-1/19

Ezeken a területeken olyan beépítések várhatók, melyek negatívan befolyásolják a tájképet. Javasolt a
területeken takarófásításokkal elősegíteni a tájbaillesztést.
A Vértes Tájvédelmi Körzet határán lévő kopárság művelési ágú területet (IV-2/165), valamint a
különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területet (III-1/4, III-1/5) érinti a Vértes Natura 2000
különleges madárvédelmi terület, illetve természetmegőrzési terület (HUDI30001). Környezeti
konfliktust nem okoznak a változások, nem befolyásolják hátrányosan a Natura 2000 különleges
területeket.
A Móri-árok Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület (HUDI20033) az alábbi változásokat
érinti: IV-1/39, IV-1/40, IV-1/42, IV-1/46, IV-2/2, IV-2/4, IV-2/9-13, IV-2/139, IV-2/149, IV-2/150, IV2/151, IV-2/191. Környezeti konfliktust nem okoznak a változások, nem befolyásolják hátrányosan a
Natura 2000 különleges területeket.
A Bársonyos Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület (HUDI20005) az alábbi változásokat
érinti: IV-2/124-126. Környezeti konfliktust nem okoznak a változások, nem befolyásolják hátrányosan
a Natura 2000 különleges területeket.
A Vértes Tájvédelmi Körzet területét érinti az annak határán lévő kopárság művelési ágú terület (IV2/165), valamint a különleges beépítésre nem szánt honvédelmi területek (III-1/4, III-1/5). Környezeti
konfliktust nem okoznak a változások.
Ex lege védett lápokat érintenek az alábbi változások: az Árki-erdőt érinti a IV-2/149-151. változás, míg
a Sikárost a IV-2/147-148. változás. Környezeti konfliktust nem okoznak, valamennyi érintett terület
természetközeli területbe került átsorolásra.
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Földtani közeg és termőtalaj
A terv által lehetővé váló új épületek telepítése termőföld igénybevételével jár. A fejlesztések során, a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő technológiájú építés és üzemeltetés ellenére is, az építési
tevékenység talajra gyakorolt hatása – az új elemek összes területi kiterjedéséből adódóan –
számottevő mértékű.
Számos esetben növekednek a beépítési paraméterek, melyek a talajlezárás növekedésével, a
biológiailag aktív felületek csökkenésével járnak. Megváltozik a talaj eredeti funkciója, a természetes
állapota megszűnik. Az épületek építésekor a talaj tömörödése, munkagépek okozta por-, rezgés- és
zajszennyezés várható. A munkagépekből esetlegesen kifolyó, szivárgó olajszennyezés, a munkások
által esetlegesen okozott kommunális hulladékok, talaj- és talajvízszennyezést okozhat.
Az alábbi környezeti szempontból számottevően kedvezőtlen hatással bíró változások különösen
fontosak a talajvédelem szempontjából:
•

Új beépítésre szánt területek kerültek kijelölésre átlagosnál jobb minőségű termőföldeken
a I-1/1, I-1/10, I-2/5 változásokon.

•

Földtani veszélyforrás terület övezetét érintik az I-1/2, I-1/6, I-1/7, I-1/8 változások, melyek
új beépítésre szánt területeket jelölnek ki.

•

Jó termőhelyi adottságú szántók területét érinti az I-1/2 változás, mely új beépítésre szánt
terület övezetét érinti.

A talajvédelem szempontjából számos kedvező változás is történt. Móron az erdőterületek nagysága a
mezőgazdasági területek közel kétharmadát teszik ki. A településrendezési terv zömében már meglévő
erdőterületeket, üzemtervezett erdőként nyilvántartott területeket szabályoz erdőgazdasági
területként, de a tájrendezési javaslatokkal összhangban új erdőterületek kijelölését is tartalmazza,
elsősorban mezővédő erdősávok formájában. A természeti, ökológiai értékek és a tájjelleg védelme
érdekében az állóvizek környezetében a fás, ligetes területeket a terv erdőként és legelőként őrzi meg,
illetve jelöl ki új tervezett erdőterületeket és a nagyobb számban megtalálható nádas, mocsaras
területeken – továbbá egy sziklakibúvásos, sziklagyepes területen - természetközeli területeket. Ezek
a változások mind pozitív hatásokat váltanak ki a talaj környezeti állapotára.
Az építési területen belül érheti közvetlen hatás a talajt az építés stádiumában. A kivitelezés során a
nagy

tömegű

munkagépek

elhaladásával,

ennek

következtében

kedvezőtlen

mértékű

talajtömörödéssel, illetve taposási kárral kell számolni. A munkák befejezését követően, a
munkaterület végleges átadását megelőzően a megfelelő helyreállítási munkákat is el kell végezni, ami
a termőtalaj visszaállítását és a kertészeti munkák elvégzését jelenti.
Az üzemelés során közvetlen havária jellegű szennyezés nem várható. A talajok esetében a közvetlen
hatásterületen kívül érzékelhető hatás nem várható.
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Felszíni- és felszín alatti vizek
A felszíni- és felszín alatti vizek esetében a közvetlen hatásterületet az építési munkák és a havária
helyzetek jelentik. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatásai
érvényesülhetnek. A tervezett építési területeken és a kapcsolódó útszakaszokon a burkolatról lefolyó
vizek esetleges tisztítása (pl. olajfogó, szűrő beépítése) kiemelt feladat, a csapadékvizek elvezetése,
azok felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata a vízjogi engedélyezési eljárásban vizsgálandó.
A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki.
A tervezett módosítások közvetlen, vagy közvetett hatása a felszíni és felszín alatti vizekre nehezen
becsülhető, mivel kellően részletes engedélyezési, vagy kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre.
A fejlesztések hosszú távon várhatóan a felszíni és felszín alatti vízhasználatokra nem lesznek jelentős
hatással, a vízkészletgazdálkodást sem mennyiségileg, sem minőségileg nem befolyásolják, mivel az új
létesítmények a meglévő – működési engedéllyel rendelkező - infrastrukturális és technológiai háttérre
csatlakoznak.

Levegőtisztaság-védelem
A levegőminőséget több fejlesztés is befolyásolja. A különleges mezőgazdasági üzemi (K-Mü) területek
kialakítását célzó fejlesztések (I-1/1-3, I-1/8, I-1/10) növelik a terület levegőterhelését. Ugyanakkor
ezen fejlesztések környékén nem találhatók védendő épületek (pl.: lakóépület).
Az I-1/4, I-1/5, I-1/9, I-1/15 változások általános gazdasági terület kialakítását célozzák, amely funkció
növeli a terület levegőterhelését. A felsorolt fejlesztésektől 450 m-re helyezkedik el a legközelebbi
védendő lakóépület, ahol az immisszió már jelentősen lecsökken, egészségügyi határértékek átlépése
nem várható. A fejlesztés a nehézgépjármű-forgalom növekedését okozhatja a termelés és
kereskedelem által, így a kapcsolódó úthálózat forgalmát is növelik. Közvetetten így azok a lakott
területek is a hatásterület részei, melyeken keresztül megy az érintett út.
Az I-2/5 változás közel 1,4 ha-on jelül ki lakóterület fejlesztést. A lakóterületek növekedésével az
épületek fűtéséből származó levegőterheléssel lehet számolni, illetve a környéken várhatóan
megnövekvő gépjármű forgalommal.
A levegőminőségre jelentősen pozitív hatással vannak azok a módosítások, melyek mezőgazdasági
területekből erdőterületekbe való átminősítéseket jelentenek. Kb 30 méter széles mezővédő
erdősávok létrehozása céljából történtek az átminősítések, melyek a mezőgazdasági területeket védik
a szél- és vízerózió káros hatásaitól, és hozzájárulnak a biodiverzitás fenntartásához is a hálózatszerű
élőhelyek megteremtésével, ugyanis ökológiai folyosóként tudnak működni.
Pozitív hatást jelentenek az átminősítések, melyek a korábbi különleges beépítésre szánt területből
különleges beépítésre nem szánt területekbe kerültek át. Szintén kedvezőek azok a változások, melyek
erdőterületet vagy zöldterületet szabályoznak ki korábban lakó- illetve gazdasági területnek jelölt
területeken Így kisebb mértékben jellemzően javulnak a zöldfelületi mutatók, egyértelműen pozitív
hatást generálnak a településökológiai viszonyokra. Környezeti oldalról kiemelendő a III-1/11. változás
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korábbi temető területfelhasználási építési övezetből erdőterületbe került át. A fásítás az esztétikai
hatásokon túl a levegő, a víz, a hó, a talaj műszaki szempontból káros mozgásainak akadályozásában is
részt vesz, valamint a közlekedési eredetű terhelések mérséklésében (pl. porszűrő képességével, a
légszennyezés csökkentésében a CO, CO2, O3 adszorbeálásával) játszik szerepet.
A levegőminőség-védelem tekintetében pozitív változás, hogy a tervezett elkerülő út nyomvonala kis
mértékben módosult. A város déli oldalán a lakott területeket korábban kb. 400 m-re közelítette meg,
míg a mostani módosítások következtében ár 1300 m-re.
Ideiglenesen a tervezett építési tevékenységek megvalósításakor az építési gépjármű forgalomból és
az építkezésből eredő levegőszennyezés átmenetileg rontja a levegőminőséget ám ez a munkálatok
megfelelő ütemezésével és a legjobb elérhető technológia alkalmazásával enyhíthető.

Zajvédelem
A fejlesztések hatására a módosítási területek környezetében az építkezések idejére várható
számottevő zaj- és rezgésterhelés. Az alkalmazott munkagépek nagy távolságban is jelentős
zajterhelést okozhatnak a védendő területeknél, épületeknél. Mivel a zajterhelési határérték
követelményeknek minden jogszerű használati, üzemelési körülmény mellett teljesülniük kell, ezért a
gépi berendezések esetében különös figyelmet kell fordítani a berendezés elhelyezésének helyszínére
a védendő létesítmények távolságára, működtetésének idejére.
Az üzemelés alatt a zajterhelés kis mértékű növekedésével lehet számolni a különleges mezőgazdasági
üzemi (K-Mü) területek kialakítását célzó fejlesztések (I-1/1-3, I-1/8, I-1/10) környékén. Ugyanakkor
ezen fejlesztések környékén nem találhatók védendő épületek (pl.: lakóépület).
Az I-1/4, I-1/5, I-1/9, I-1/15 változások általános gazdasági terület kialakítását célozzák, amely funkció
növeli a terület zajterhelését. A felsorolt fejlesztésektől 450 m-re helyezkedik el a legközelebbi
védendő lakóépület, ahol terhelés már jelentősen lecsökken. A fejlesztés a nehézgépjármű-forgalom
növekedését okozhatja a termelés és kereskedelem által, így a kapcsolódó úthálózat forgalmát is
növelik. Közvetetten így azok a lakott területek is a hatásterület részei, melyeken keresztül megy az
érintett út.
A zajvédelmi szempontból említésre méltó településszerkezeti módosítások négy helyszínen
csoportosulnak Mór területén belül:
-

ll-1/13. es ll-1/19. sz. (Kü-0 és Lke övezetből Gksz-3 övezet)

-

I-3/3. sz. (Köu övezetből Gksz-4 övezet)

-

ll-1/14. sz. (Kü-I övezetből Gksz-3 övezet)

-

ll-1/20. sz. (Lke övezetből K-Bo övezet)

A tervezett bővítésekről, fejlesztésekről, az alkalmazott technológiákról a dokumentáció készítésekor
nem álltak rendelkezésre se koncepció-, se engedélyezési- vagy kiviteli tervek, így a konkrét
beruházásokra vonatkozó környezeti hatásvizsgálatok sem. Ezek hiányában a tervezett gazdasági
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területek vonatkozásában csak nagyon erős becsléssel lehetne a várható forgalom- és zajnövekedést
meghatározni, ami a ténylegesen megvalósulótól adott esetben nagymértékben eltérhet.
A szabályozási terven az új Gksz területek esetében a védendő lakóterületekkel határos telekhatárokon
a zajvédő fásítás jelölésre került. A már kialakult Gksz övezeteknél – amennyiben a hely biztosítható és
ahol lehet – jelölésre kerül a szabályozási tervlapon védőfásítás. Emellett a HÉSZ rendelkezései
közvetetten biztosítják, hogy a tervezett gazdasági területeken a zajvédelmi követelmények betartása
biztosítható azáltal, hogy a Gksz területen csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenységi célú épületek helyezhetők el.
A zajvédelem tekintetében pozitív változás, hogy a tervezett elkerülő út nyomvonala kis mértékben
módosult. A város déli oldalán a lakott területeket korábban kb. 400 m-re közelítette meg, míg a
mostani módosítások következtében már 1300 m-re. A tervben szereplő elkerülőút, továbbá a
település belterületén áthaladó 81-es út mellett a meglévő lakóterületeket védő zajterhelést csillapító
zóna (zöldterület) megvalósulásával a terv hozzájárul a közlekedésből eredő zajterhelés hosszú távú
csökkenéséhez a településen.

Épített környezet
A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján általános
védelem alatt állnak. A törvény szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti
feltárás keretében mozdíthatók el. A beruházások tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a
szükséges régészeti feltárások idő- és költségigényét. Az alábbi változások érintenek régészeti
lelőhelyeket:
•

I-1/9. (0818/7-11 hrsz) számú változás környezeti szempontból konfliktust jelenthet. A
változtatás során a 81. sz. főút nyugati oldalán fekvő gazdasági terület észak felé bővítésre
kerül, erdőterület általános gazdasági területté minősül át. A 89545 azonosítójú, Fehérkereszt
nevű régészeti lelőhelyet teljes kiterjedésében érinti a fejlesztés. A terepbejárási
dokumentációban 15. számmal jelölt helyszínen a terepbejárás idején kukoricás fedte a
lelőhely területét, így a kutatás nem szolgált újabb eredményekkel. A beruházás várhatóan a
régészeti lelőhely teljes megsemmisítésével fog járni, ezért a munkálatok megkezdése előtt a
terület régészeti feltárását el kell végezni.

•

II-1/3 (0281/1-7 hrsz) számú változás a korábban is beépítésre szánt ipari gazdasági terület
övezetéből (Gip) hoz létre a különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü)
övezetét. A módosítás hatására a beépítési intenzitás nem növekszik, az érintett terület
jelenleg is részben beépült, illetve részben gazdasági udvarként funkcionál. A régészeti
értékeket érintően a terv korábbi állapotához képest nem történik változás. A terepbejárási
dokumentációban a helyszín 2. számmal jelölt.

•

III-1/1 (0282 hrsz) számú változás a korábban beépítésre szánt temető terület övezetéből (KT) hoz létre a különleges beépítésre nem szánt temető terület (Kb-T) övezetét. A módosítás
hatására a beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt terület jön létre, a potenciális
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beépítési intenzitás csökken, azonban az érintett terület temetőként való hasznosításában
nem történik változás, így a régészeti értékeket érintően sem történik változás. A terepbejárási
dokumentációban a helyszín 2. számmal jelölt.
•

III-2/3, III-2/4, III-2/5, III-2/6, IV-1/5. számú változások (0331 hrsz) mindegyike korábban
tervezett kisvárosi lakóterület (Lk) övezetből vagy közúti közlekedési területből (Köu) a
fejlesztési elképzelések visszavonása miatt a valóságos területhasználatnak megfelelően
általános mezőgazdasági terület (Má) övezetébe került átsorolásra, így a módosítások
régészeti szempontból nem okoznak konfliktust.

•

IV-1/3 (0130/1 hrsz), IV-1/13 (0979/84 hrsz), IV-1/15 (0947/4-5 hrsz), IV-1/17 (09477/20-31
hrsz), IV-1/35 (01059/2 hrsz) számú változások mindegyike a korábban elkerülő út közúti
közlekedési területéből (Köu) a fejlesztési elképzelések visszavonása miatt a valóságos
területhasználatnak megfelelően általános mezőgazdasági terület (Má) övezetébe került
átsorolásra, így a módosítások régészeti szempontból nem okoznak konfliktust.

•

IV-2/7 (0410 hrsz), IV-2/83 (0979/84 hrsz), IV-2/98 (0130/1 hrsz), IV-2/152 (0947/4-5 hrsz), IV2/153 (0947/4-5 hrsz) számú változások mindegyike a korábbi rendezési tervben tervezett
erdőterület övezetét a természetben valóban ott található területhasználatnak megfelelően
általános mezőgazdasági terület (Má) övezetébe sorolja át, így a módosítások régészeti
szempontból nem okoznak konfliktust.

•

IV-2/8 (0108/3 hrsz) számú változás kertes mezőgazdasági terület övezetéből (Mk) hoz létre a
valódi művelésnek jobban megfelelő általános mezőgazdasági terület (Má) övezetét. A
módosítás egyik mezőgazdasági övezetből sorolja át a területet egy másik, építési lehetőség
tekintetében korlátozóbb mezőgazdasági területbe – a jelenleg is tapasztalható művelésnek
megfelelően –, így a módosítások régészeti szempontból nem okoznak konfliktust.

•

IV-2/131 (6301/1 hrsz), IV-2/140 (0941/39 hrsz), IV-2/139 (01048/12 hrsz) számú változások
mindegyike általános mezőgazdasági terület övezetéből (Má) hoz létre a területek valóságos
erdős felszínborításának megfelelő védelmi célú erdőterület (Ev) övezetét, így a módosítások
régészeti szempontból nem okoznak konfliktust, csak a valódi területhasználatnak megfelelő
szabályozást eredményeznek, többlet terhelést nem okoznak.

•

IV-2/96 (0108/3 hrsz), IV-2/105 (0515 hrsz), IV-2/117 (01021/3-4 hrsz) számú változások
mindegyike általános mezőgazdasági terület övezetéből (Má) hoz létre a természetes
felszínborításnak és a telkek nádas művelési ágának megfelelő természetközeli terület (Tk)
övezetét, így a módosítások régészeti szempontból nem okoznak konfliktust.

•

IV-3/14 (032/21 hrsz), IV-3/37 (0764/7 hrsz), IV-3/43 (0760/5 hrsz), IV-3/45 (0754/7 hrsz)
számú változások mindegyike általános mezőgazdasági terület övezetéből (Má) hoz létre a
tervezett mezővédő fásítás megvalósítása érdekében védelmi célú erdőterület (Ev) övezetét.
A tervezett fásítás a növények gyökérzetén keresztül potenciálisan károsíthatja, illetve
elérhetetlenné teheti a mélyebb rétegekben esetlegesen megtalálható régészeti leleteket.
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Az alábbi változások nem érintenek régészeti lelőhelyeket régészeti érdekű területnek tekintendők:
•

I-2/2 (1192/1-3 hrsz), I-2/3 (1195,1196,1197/1 hrsz) számú változások védelmi célú
erdőterület (Ev) övezetből hoznak létre kertvárosi lakóterület (Lke) övezetét, továbbá a I-2/3
(6634/1-2 hrsz) számú változás kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezetéből hoz létre
kertvárosi lakóterület (Lke) övezetét. Az új beépítésre szánt terület nem érint régészeti
lelőhelyet, de a 84389 azonosítószámon, Vajal-puszta I. néven nyilvántartott régészeti lelőhely
(50–60 m) és a Kút-ér közelsége miatt régészeti érdekű területnek tekintendő. A terepbejárási
dokumentációjában sem a 3. és 4. számmal jelölt, változással érintett helyszínek, sem a
régészeti lelőhely nem bizonyult kutathatónak a beépítettsége és bekerítettsége miatt.

•

I-1/14 (7501/3, 7501/4, 7501/5 hrsz) számú változás közlekedési területen (Köu) hoz létre új
kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezetét. A terület alig 200 méternyire
fekszik a 68295 azonosítójú Kecske-hegy Észak néven nyilvántartott lelőhelytől. A
terepbejáráson magas füvet és részben bekerített területet tapasztaltak, így a lelőhely
kiterjedését pontosítani nem tudták. Minderre és a Kút-ér közelségére tekintettel feltétlenül
régészeti érdekű területként kezelendő a változással érintett terület, ugyanakkor a
terepbejárási dokumentációjában 5. számmal jelölt helyszín jelenleg szinte teljes
terjedelmében már leburkolt, illetve beépített.

•

I-3/2 (4259, 4258 hrsz) számú változás közlekedési terület (Köu) övezetéből új beépítésre szánt
településközponti vegyes terület (Vt) övezetét, és a I-3/2 (4261/4 hrsz) számú változás
közlekedési terület (Köu) övezetéből új beépítésre szánt kereskedelmi és szolgáltató gazdasági
terület (Gksz) övezetét hoznak létre. A módosítással érintett területek a 68529 számú, Kórház
néven nyilvántartott lelőhelytől mintegy 130 méterre nyugatra található. Erre és a kb. 200
méterrel északabbra csordogáló Kút-érre tekintettel régészeti érdekű területnek minősülnek a
változással érintett területek. A lelőhely területe jelenleg fedett, ezért a terepbejárás nem
vezetett eredményre. A módosítással érintett területek részben autóbusz állomással és
parkolókkal fedett. A területek a terepbejárási dokumentációjában 7. és 9. számmal jelöltek.

•

I-3/8 (4262/7, 5877-5883 hrsz) számú változás közlekedési terület (Köu) övezetéből új
különleges beépítésre szánt rekreációs és szabadidőközpont terület (K-re) övezetét hoz létre.
A terület kb. 280 méterre, északra fekszik a 68529 azonosítószámú, Kórház néven
nyilvántartott lelőhelytől, kb. 260 méterre északnyugatra a 21677 azonosítószámú,
Kecskehegy néven nyilvántartott lelőhelytől, kb. 250 méterre északnyugatra a 97223
azonosítószámú, Kecskehegy II. néven nyilvántartott lelőhelytől, közvetlenül délre a Kút-értől,
így régészeti érdekű terület. A terepbejárási dokumentációjában 8. számmal jelölt helyszín
növényzettel fedett, füves-fás terület, emiatt a terepbejárás nem járt sikerrel.

•

I-1/13 (016/3-7 hrsz) számú változás zöldterület (Z) övezetéből hoz létre új kereskedelmi és
szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezetét, a I-3/1 (1851/2 hrsz) számú változás közlekedési
területen (Köu) hoz létre új kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezetét,
továbbá a I-1/13 (1809/39 hrsz) számú változás közlekedési területen (Köu) hoz létre új
különleges beépítésre szánt strandterület (K-St) övezetét. A módosítással érintett területek
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környékén nincs nyilvántartott régészeti lelőhely, de a Kút-ér közelsége miatt mindegyik
régészeti érdekű területnek tekintendő. A terepbejárási dokumentációjában 12. számmal jelölt
helyszín az ott található kiskertek és a növényzettel fedettség miatt kutathatatlannak
bizonyult.
•

I-1/2 (01033/5 hrsz) számú változás általános mezőgazdasági terület (Má) övezetén hoz létre
új különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területet (K-mü). A terület közelében
nincs nyilvántartott régészeti lelőhely, de egy kb. 200 méternyire északra, Ny–K irányban a
Móri-víz felé tartó – már az első katonai felmérés térképén is látható – patak miatt a változással
érintett terület régészeti érdekű területnek tekintendő. A major területe (a terepbejárási
dokumentációjában 13. számmal jelölt helyszín) a beépítettsége és növényzettel fedettsége
miatt terepbejárásra alkalmatlannak bizonyult, az attól nyugatra elhelyezkedő szántóföldön
viszont régészeti lelet nem került elő.

•

I-1/5 (0849 hrsz) számú változás közlekedési területen (Köu) hoz létre új általános gazdasági
terület (Gá) övezetet hoz létre. A változás régészeti lelőhelyet nem érint, de a Móri-víz és a
89545 azonosítójú, Fehérkereszt néven nyilvántartott lelőhely közelsége miatt régészeti
érdekű területnek minősül. A terepbejárási dokumentációjában 16. számmal jelölt helyszínt a
terepbejárást idején sűrű kukorica borította, így kutatásra alkalmatlan volt.

A műemléki védelem alatt álló elemek közül az alábbi változások érintenek műemléki környezetet:
•

I-2/6 (698 hrsz), I-4/14 (701 hrsz) I-4/15 (702 hrsz) számú változások zöldterületből (Z), vagy
közúti közlekedési területből (Köu) hoznak létre településközponti vegyes területet (Vt-11). A
a helyi építési szabályozás Vt-11 övezetre vonatkozóan szigorúan korlátozó szabályokat állapít
meg, melyben minden építési paraméter kialakultnak tekinthető, bármilyen bővítési,
hozzáépítési tevékenységet tilt, ezáltal a műemléki környezetet nem befolyásolja negatívan.

•

I-4/2 (1360-1361hrsz), I-4/3 (1369/1, 1370 hrsz), I-4/4 (1310, 1311 hrsz) számú módosítások a
Bajcsy-Zsilinszky–Napsugár–Táncsics Mihály–Napsugár utcák alkotta tömb belső magjában
megmaradt zárványtelkek megszűntetését és a tömbre már érvényes településközponti
vegyes terület (Vt-16) övezetbe történő beolvadását eredményezik, kevesebb, mint 1.700 m2es területet igénybe véve. A telkek szomszédos telkekkel történő összevonásával új beépítés
megjelenése nem lehetséges, legfeljebb a meglévő épületek nyernek bővítési lehetőségeket,
azonban az érvényes HÉSZ és a műemlékvédelmi előírások már biztosítják a műemlékvédelmi
szempontok érvényesülését.

•

I-2/7, I-2/8, II-2/15, II-2/16 (696 hrsz) számú változások a Kapucinus udvar területét érintik.
Első két változás közúti közlekedési területből hoz létre településközponti vegyes (Vt-8)
övezetet, a II-2/15 számú változás különleges beépítésre szánt idegenforgalmi terület (Kü-I)
övezetéből hoz létre településközponti vegyes (Vt-8) övezetet, míg a II-2/15 számú változás a
már említett Kü-I övezetből hoz létre Vt-8 és Vt-2 övezetet. A módosítások hatására a
Kapucinus udvarban mind a beépítés intenzitása, mind a megengedett építménymagasság
növekedni fog. A terület az elhelyezkedése okán – miszerint egy már teljesen körbeépített
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tömbbelsőben valósul meg a tervezett fejlesztés, – a környező közforgalom előtt nyitott
terektől elzárt, nem belátható, így várhatóan a műemléki környezettel vizuális
megjelenésében nem tud konkurálni az engedélyezett beépítés. Konkrét fejlesztési igények,
beépítési tervek, látványtervek hiányában mélyebb megállapítások nem tehetők.
•

V-1/3 (5365/2 hrsz), V-1/4 (5365/3 hrsz), V-1/5 (5365/4-5 hrsz) számú változások kertes
mezőgazdasági terület (Mk) övezetén, illetve közúti közlekedési területen (Köu) hoznak létre
különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület (Kb-If-2) övezetét. A módosítás
hatására nem jön létre új beépítésre szánt terület, azonban a terület beépítési intenzitása és
a megengedett építménymagasság növekedni fog. Az előző ponttal megegyezően konkrét
fejlesztési igények, beépítési tervek, látványtervek nem állnak rendelkezésre a területet
illetően, így a módosítások mindkét pont esetében várhatóan hatással lesznek a műemléki
környezetre, ám ennek mértéke és iránya nem megállapítható.

•

II-2/17 (719/2, 736-743 hrsz) számú változással érintett területen a korábbi kertvárosi
lakóterület (Lke) övezetből jön létre településközponti vegyes terület (Vt-19) övezet. A HÉSZben megfogalmazott építési paraméterek a terület kialakult adottságaihoz kerültek
meghatározásra, így többlet beépítési jogot és nagyobb épületmagasságot nem állapít meg,
ezáltal a műemléki környezetre nézve nincs hatással.

•

IV-4/12, SZ-7, SZ-8, SZ-9, SZ-10, SZ-36 (486 hrsz) számú változások, illetve az SZ-18, SZ-19 (703
hrsz), továbbá az SZ-37 (128/2 hrsz) számú változások a műemlékek előtti közterületeket,
utakat szabályozza oly módon, hogy vagy közúti közlekedési területet (Köu) sorol át
zöldterületbe (Z), vagy fordított irányba annak megfelelően, hogy az adott területen mi a
jellemző területhasználat. Ennél fogva a módosítások egyik esetében sem keletkezik építési
jog, a műemléki védett épületek és a műemléki környezet nem sérül.

Mindegyik változás Mór, a belváros műemléki környezet területét érinti, az SZ-21 változás a LuzsénszkyTrauttenberg-kastély (ún. Láncos kastély) ex-lege műemléki környezete területét is.

Társadalmi, gazdasági hatások
A módosítások kedvező hatást gyakorolnak a helyi gazdaság erősödésére, valamint a település
lakosságának növekedését vonják maguk után. Mindezzel összefüggésben az alábbi hatások várhatók:
•

a lakosságszám bővülésével növekszik a fizetőképes kereslet a települési szolgáltatások
iránt;

•

a bővülő vendéglátó- és szálláshely szolgáltató ágazatok, valamint a bővülő gazdasági
szektor új munkahelyeket teremtve hozzájárulnak a település gazdaságának javulásához;

•

a helyi munkaerő felszívásával csökken a településen kívül munkát vállaló ingázók száma,
ami által csökken a hivatásforgalmi közlekedésből eredő zaj- és porszennyezés;

•

lehetőség nyílik a gazdasági tevékenységek – különös tekintettel a turizmus lehetőségeinek
– bővítésére, élénkítésére.
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Közvetett módon hatást kiváltó tényezők
Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
A gazdasági területek fejlesztése közvetett módon a gazdaság fejlődését eredményezheti a
településen. Megvalósulásuk esetén a jövőben vendéglátó, szálláshely szolgáltató egységek, illetve
övezetek kialakításának igénye jelenhet meg.
Jelen tervmódosítás során az új tevékenységek megjelenésével a következő konfliktusok kialakulására
lehet számítani:
•

növekvő autós forgalomból eredő zaj-, és porszennyezés;

•

kereskedelmi és szolgáltató létesítmények emissziója;

•

havária helyzetek kockázatának növekedése.

Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése vagy
korlátozása
Az új létesítmények minden elemükben a környezettudatos technológiákat, megújuló energiát
hasznosító berendezéseket kell, hogy előnyben részesítsék, így a lakosság és a használók körében a
környezetbarát életmód népszerűsítését segítve elő.

A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés
fenntartása vagy létrehozása
A beépítésre szánt területek a meglévő belterülethez, valamint a meglévő külterületi beépítésekhez
csatlakozva, azaz a táj- és településszerkezeti adottságokhoz szervesen illeszkedve kerültek kijelölésre.
A tervezett fejlesztések a jelenlegi mezőgazdasági dominanciájú területfelhasználás átalakulását nem
eredményezik nagy mértékben. A jelenleg mezőgazdaságilag hasznosított területek aránya csak kis
mértékben változik. A tervben szabályozásra kerültek a kertes mezőgazdasági területek, biztosítva lett
a természetközeli területek védelme.
A településrendezési terv zömében már meglévő erdőterületeket, üzemtervezett erdőként
nyilvántartott területeket szabályoz erdőgazdasági területként, de a tájrendezési javaslatokkal
összhangban új erdőterületek kijelölését is tartalmazza, elsősorban mezővédő erdősávok formájában,
melyek rendkívül kedvezőek táj- és élővilágvédelmi oldalról.

A táj eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományok gyengítése
Móron az önkormányzat fejlesztési céljai és a tulajdonosi, vállalkozói igények mellett jellemzően a
magasabb szintű terveknek való megfeleltetés és a kialakult tájhasználathoz való igazodás igénye
eredményezte a változásokat. A terv kifejezett célja a nagykiterjedésű erdők és a mezőgazdaságilag
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művelt területek megtartása, a természetközeli állapotú területek, vizes élőhelyek védelme mellett a
tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának biztosítása. A tájrendezési javaslat az alábbi 3 fő
célkitűzést fogalmazza meg:
•

A természeti adottságok kiemelt védelme

•

A termelési adottságoknak, a termőhely minőségének megfelelő művelés alkalmazása

•

A kedvező táj- és településképi arculat kialakítása

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása
A tervezett fejlesztések zöme természetközeli területeket nem érint hátrányosan, mivel
mezőgazdaságilag intenzíven használt, ember által módosított felületeken valósulnak meg. A
módosítások hatására a természeti környezet igénybevétele jelentkezik azáltal, hogy beépítésre nem
szánt területek sorolódnak át beépítésre szántba, illetve több esetben is beépítésre szánt területből
rosszabb paraméterekkel rendelkező beépítésre szánt terület került kijelölésre. Az alábbi területek
okoznak számottevő kedvezőtlen hatást:
•

I-1/1, I-1/2 I-1/3, I-1/4, I-1/5, I-1/6, I-1/7, I-1/8, I-1/9, I-1/11, I-1/12, I-1/15, I-1/19, I-2/5, I2/6, I-2/10, II-1/12, II-1/13, II-1/14, II-1/16, II-1/17, II-1/18, II-1/19, II-2/21

A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások
túlnyomóan más területen való hasznosítása
Nem helyi természeti erőforrások használata tekintetében a tervezett új épületek, illetve a kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések megvalósításához szükséges nyersanyagokat, építőanyagokat kell
megemlíteni. A tervezés során elsősorban helyben elérhető, a tájra jellemző természetes fa- és kő
építőelemeket, a településképi arculati kézikönyvben szereplő – a településre jellemző anyag- és
színhasználatot kell előnyben részesíteni.
A 81. sz. főút nyugati oldalán fekvő gazdasági terület észak felé bővítésével (erdőterület általános
gazdasági területté minősül át) lehet számolni nagy arányú építkezésekkel, valamint a még nem ismert
gazdasági funkció üzemeléséhez szükséges természeti erőforrások felhasználásával.

3.7.

A környezeti következmények alapján a terv értékelése

A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges településtervezési folyamatban a párhuzamosan
futó településrendezési terv készítésénél felhasznált tervi előzmények és a környezet- és
természetvédelemért felelős államigazgatási szervek előzetes véleményei figyelembe lettek véve
annak érdekében, hogy a várható kedvezőtlen környezeti hatások minimalizálását elérjék. A megismert
környezeti alapállapotok ismeretében a tervezés során az új szabályozás a lehetséges negatív hatások
minimalizálására törekedve készült el. A magasabb rendű tervekkel a vizsgálat tárgyát képező
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településrendezési terv összhangban áll. A várható következmények alapján a terv megvalósítása a
várható környezeti hatásokat értékelve környezetvédelmi és értékvédelmi szempontból elfogadható.
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4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN
FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE,
CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ,
A TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI
HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE
A terv a vonatkozó jogszabályi előírások, a környezetvédelmi szempontú megalapozó vizsgálatok és
tanulmányok, valamint az egyeztetésekbe bevont államigazgatási szervek releváns véleményeinek
figyelembevételével készült.
A terv megvalósítása, az építésengedélyezés során a jelentős környezeti hatások elkerülését,
csökkentését szolgáló szabályozási elemek érvényesítése lehetővé teszi a fejlesztés megvalósításakor
a környezetvédelmi követelmények teljesítését. Ez azonban nagyban függ az építmények
engedélyezési terveitől és a kivitelezés sajátosságaitól.
A területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:
•

a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő,

•

megelőzze a környezetszennyezést,

•

kizárja a környezetkárosítást,

•

megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket.

Élővilág, ökológiai rendszerek és a tájszerkezet
A tervezett fejlesztéseknek nincs jelentős hatása a táj szerkezetére, a településklímára, természeti
(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, ezért kiegyenlítő intézkedésre nincs szükség. Egy-egy
változásnál megfogalmazásra kerültek a kedvezőtlen hatások mérséklését célzó javaslatok, melyek a
fatelepítéseket, illetve a legkisebb zöldfelületi mutató növelését célozzák.
A terv megvalósítása – a környezeti hatások elkerülését, csökkentését szolgáló településszerkezeti és
szabályozási elemek, a környezetvédelmi követelmények érvényesítése esetén – nem okoz jelentős
környezeti konfliktust.
Az építési engedélyezési tervek készítésére és a kivitelezés számára megfogalmazott táj- és
településképvédelmi arculati tartalmú és célú előírások betartásával kell elősegíteni, hogy az új
épületek a településképbe, illetve a tájképbe illeszthető módon létesüljenek.
Javasolt az újonnan szabályozott zöldterületeket minél hamarabb valódi közparkként kialakítani. A
lakossági rekreációt alapvetően meghatározza a meglévő zöldterületek funkciógazdagsága, emiatt a
város belterületi részén minél több közparki rekreációs funkció kialakítása javasolt.
Javasolt a terület zöldfelületi intenzitásának mérése, melyet 5 évente célszerű felülvizsgálni. A
zöldfelület-intenzitás megmutatja a zöldfelület síkbeli kiterjedésének arányát és egészségi állapotának
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mértékét. A zöldfelület-intenzitás a környezeti terhelések mérséklésének egyik fő eszköze (városi
klíma, levegőminőség, talajállapot stb.).

A talaj, a felszíni- és a felszín alatti vizek minősége
A termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása engedélyköteles tevékenység. Az engedélyt
előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését
megelőzően. A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni.
Építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatóak a szennyezés
elkerülése érdekében, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. A kivitelezések során a
technológiai fegyelem betartásával megakadályozható a szennyezőanyagok környezetbe jutása.
A kivitelezések során csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag
(kő, kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. Az anyagnyerőhelyek
kiválasztásánál az építési helyekhez közelebb esőket választották ki, a szállítási távolságok csökkentése
érdekében.
A tervezett jövőbeli építések során a bolygatott, értékes talajréteg szakszerű letermeléséről és más
helyen történő felhasználásáról gondoskodni kell. Mór a felszín alatti vizek szennyeződés érzékenységi
besorolása szempontjából a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján és a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 2. melléklete alapján „érzékeny" terület.
A település területe alatt elhelyezkedő felszín alatti vízkészlet védelme mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból Mór és a beruházók egyik kiemelkedő feladata.
A jövőbeni szilárd burkolatú közutakról, illetve a gazdasági területek burkolt felületeiről lefolyó vizek
tisztításáról (pl. olajfogók, szűrők beépítése) gondoskodni kell.

Levegőminőség
A tervezett gazdasági célú beruházások kialakításával egy időben gondoskodni kell a megfelelő
növénytelepítésről az épületek környezetében, különös tekintettel a kiszolgáló utak mentén és a
parkolókban. A fásítások, zöldsávok megfelelő intenzitás esetén jótékonyan befolyásolhatják a
mikrokörnyezet állapotát, szennyező-anyag megkötő képességük révén javítják a levegő minőségét.

Zajvédelem
A

zajvédelmi

jogszabályokban

és

előírásokban

foglaltak

betartásával,

meghatározott

védőtávolságokkal és védelmi célú növénytelepítések kialakításával, a védendő területek zajterhelése
csökkenthető, környezetterhelése megelőzhető. Kifejezetten fontos a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3.
mellékletében szereplő határérték betartása.
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A közúti közlekedés okozta zajszint mértéke, a zajterhelés csökkentése érdekében, intenzív többszintű
növénysáv kialakítása javasolt. Bár a fásítás okozta zajcsökkenés nem mérhető, ennek ellenére
bizonyos mértékig javítja a forgalmas útszakasz menti zajhelyzetet.
Üzemi és szabadidős tevékenységből származó zaj esetében az új tevékenység, zajkibocsátás
meghatározására csak a konkrét beruházás ismeretében van lehetőség, ezért a tevékenységek
hatásainak vizsgálatakor a rendelet meghatározott paraméterei az irányadók.
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5. JAVASLAT
OLYAN
KÖRNYEZETI
SZEMPONTÚ
INTÉZKEDÉSEKRE,
AMELYEKET
A
TERV
ÁLTAL
BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN, ILLETVE PROGRAMBAN
FIGYELEMBE KELL VENNI
A településrendezési terv keretet szab a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságához. Az egyes
fejlesztések, létesítések környezetvédelmi megfelelőségének igazolásához a településrendezési terv
szintjén nem állt rendelkezésre elég részletes információ. A módosítások kapcsán kiforrott
tervelőzmény, beépítési tanulmányterv, engedélyezési tervek nem álltak rendelkezésre. A megfelelően
elkészített településrendezési tervnek ezek hiányában is keretet kell biztosítani a tervezett fejlesztések
számára, hogy a magasabb szintű jogszabályok által előírt környezetvédelmi szempontok
érvényesülhessenek.
Az építkezések és útépítések során a területekről az ott meglévő humuszos termőréteget a tényleges
vastagságnak megfelelően maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti rendeltetésének megfelelő
felhasználásáig deponálni kell a humuszos talajt. Meg kell óvni az elmosódástól, a deflációtól és
(mechanikai módon) a gyomosodástól.
A felszín alatti vizek fokozott érzékenysége miatt fontos a csapadékvíz-elvezetés hálózatának
biztonságos kialakítása, az ártalmatlanítás technológiai hátterének kiépítése és folyamatos
karbantartása, valamint a létesítés során az elérhető legjobb építési technológia alkalmazása.
A felújítások, építkezések idején a munkálatokat úgy kell megszervezni, hogy a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait valamint a zaj és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
határértékei betarthatók legyenek.
Az építkezések során keletkező jelentős mennyiségű inert (bontási, építési) hulladék (helyben történő)
hasznosítása javasolt a hulladékról szóló törvény vonatkozó előírásainak megfelelően. A bontási inert
hulladék hasznosításának munkafolyamatában jellemzően kőtörőgépek alkalmazása válhat
szükségessé, ami zajvédelmi szempontból kihívásokat jelenthet. Az alkalmazott kőtörőgépek nagy
távolságban (5-600m) is jelentős zajterhelést okoznak a védendő területeknél, épületeknél. Mivel a
zajterhelési határérték követelményeknek minden jogszerű használati, üzemelési körülmény mellett
teljesülniük kell, ezért az inert hulladék törésére alkalmas gépi berendezéseknél különös figyelmet kell
fordítani a berendezés elhelyezésének helyszínére a védendő létesítmények távolságára. Javasolt erre
a célra a település meglévő gazdasági övezetében kijelölni területet.
A tájképi és településképi szempontok érvényesítése érdekében a tervezett épületek településképi
környezetbe és a tájba való illeszkedéséről Mór településképi arculati kézikönyvében leírtak és a
településképvédelmi rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.
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6. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN
FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓAN A
TERVBEN SZEREPLŐ MONITOROZÁSI JAVASLATOK
A környezeti értékelés alapján a tervezett létesítmények, épületek építése közben, az építkezés idejére
korlátozva várhatók jelentős kedvezőtlen környezeti hatások. A termőföldet véglegesen más célra
hasznosítják, ezért a humuszos talajréteg eltávolítását és más helyen történő hasznosítását nyomon
kell követni. Az üzemelés idejében zavaró környezeti szennyezés nem várható.
A fejlesztések a térség forgalmi rendszerében nem okoznak jelentős változásokat. A forgalom és a
kritikus zajterhelés alakulásának nyomon követésére megfelelő eszköz az ötévente felülvizsgálandó
stratégiai zajtérkép.
Javasolt a terület zöldfelületi intenzitásának mérése, melyet 5 évente célszerű felülvizsgálni. A
zöldfelület-intenzitás megmutatja a zöldfelület síkbeli kiterjedésének arányát és egészségi állapotának
mértékét. A zöldfelület-intenzitás a környezeti terhelések mérséklésének egyik fő eszköze (városi
klíma, levegőminőség, talajállapot stb.).

94

MÓR
Településrendezési terv készítése

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Mór Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2016.(VIII.31) Kt. határozatával úgy döntött,
hogy a 176/2006. (VIII. 30.) számú határozatával jóváhagyott jelenleg hatályos településszerkezeti terv,
valamint a 23/2006 (IX. 5.) számú rendeletével elfogadott HÉSZ és szabályozási tervek helyett – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet előírásai alapján – új településfejlesztési koncepciót és új településrendezési tervet
készíttet.
A településszerkezeti változásokat a magasabb rendű területrendezési terveknek való megfeleltetés,
az önkormányzati változtatási szándékok, valamint a tulajdonosi és vállalkozói igények generálták. A
tervezés során összesen 492 db településszerkezeti elem módosítására került sor. A módosítások –
Mór hosszú távú településfejlesztési céljait szolgálva – jellemzően gazdasági-, illetve lakó célú
fejlesztésekre, a visszavont fejlesztési elképzelések átvezetésére, védelmi célú zöldfelületi és
zöldterületi fejlesztésekre és a hagyományos tájhasználatnak megfelelő külterületi területfelhasználási
mód kialakítására irányulnak.
Környezetvédelmi oldalról negatív változás, hogy a terv következtében nagyobb beépítésekre lehet
számítani, a város terjeszkedését idézik elő, ezáltal a környezeti terhelés egyértelműen növekedni fog.
Legfőképpen a talajlezárás, a biológiailag aktív felületek csökkenésének káros hatásaival kell számolni.
Több területen is várhatóak fakivágások, melyek különösen kedvezőtlen hatásokat vonzanak
magukkal. Negatív változást jelentenek azok az új beépítésre szánt területi kijelölések, melyek
különleges mezőgazdasági üzemi területek, általános gazdasági területek, vagy egyéb ipari gazdasági
területek kialakítását célzó változtatások. A változtatások növelik a levegő- és zajterhelést, ugyanakkor,
jellemzően az emisszió forrás környékén nincsen lakott terület.
Kedvezőtlenek azok a változások – különösen a belvárosi részeken –, mely korábbi zöldterületeket
minősítenek át, ezáltal csökkentve a település közhasználatú zöldfelületeinek területét. Az új terv 4,84
ha zöldterületet szüntet meg, ezzel szemben csak 1,83 ha új zöldterületet hoz létre a
településszerkezeti tervben. A településszerkezeti terven megszűnő 4,84 ha zöldterület azonban
leginkább csak tervi szinten jelenik meg, hiszen ezek a területek – a továbbiakban közlekedési
területként szabályozva – a valóságban megőrzik a közterületek, utak menti keskeny zöld sáv jellegüket
és növényborítottságukat. A város meglévő, településszerkezeti szempontból valóban jelentős
zöldterületei változatlan formában megőrződnek.
Környezetvédelmi konfliktusokat okoznak még azok a változtatások, ahol korábban beépítésre szánt
területet minősítenek át másik beépítésre szánt területté, ugyanakkor az átminősítés során lényegesen
csökkennek a zöldfelületi előírások.
Ugyanakkor a terv legtöbb eleme kedvező környezetvédelmi változásokat okoz. A településrendezési
terv zömében már meglévő erdőterületeket, üzemtervezett erdőként nyilvántartott területeket
szabályoz erdőgazdasági területként, de a tájrendezési javaslatokkal összhangban új erdőterületek
kijelölését is tartalmazza, elsősorban mezővédő erdősávok formájában, melyek rendkívül kedvezőek
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táj- és élővilágvédelmi oldalról. A természeti, ökológiai értékek és a tájjelleg védelme érdekében az
állóvizek környezetében a fás, ligetes területeket a terv erdőként és legelőként őrzi meg, illetve jelöl ki
új tervezett erdőterületeket és a nagyobb számban megtalálható nádas, mocsaras területeken –
továbbá egy sziklakibúvásos, sziklagyepes területen - természetközeli területeket. Számottevő változás
a természetközeli területek, illetve a különleges beépítésre nem szánt területek viszonylatában
fedezhető fel. Mindkét terület esetében több, mint 50 ha-ral nőtt a területek nagysága.
Pozitív változások a korábbi fejlesztések (pl.: móri elkerülő, lakófejlesztések) visszavonása
következtében jellemzően kijelölt általános vagy kertes mezőgazdasági területek, ugyanis a
természetközelibb területfelhasználások maradnak meg a valós területhasználatoknak megfelelően.
Kedvező változások még azok a módosítások, melyek erdőterületet vagy zöldterületet szabályoznak ki
korábban lakó- illetve gazdasági területnek jelölt területeken. Környezeti szempontból kifejezetten
kedvező hatással bírnak, ugyanis növekednek a zöldfelületek, valamint a közhasználatú
zöldinfrastruktúra elemek is.
Kedvezően hatnak azok a változások, amelyek jellemzően közlekedési területben lévő zöldterületeket
jelölnek újonnan. Itt a valós területhasználathoz igazodva zöldterületek kerültek kijelölésre. Környezeti
szempontból pozitív változások, ugyanis hosszútávon biztosítják a meglévő közhasználatú
zöldfelületek meglétét, a települési zöldinfrastruktúra hálózat minőségi fejlesztését.
Kedvező változás, hogy a tervezés során az ökológiai hálózathoz tartozó területek pontosításra
kerültek. A pontosítás eredményeként az ökológiai hálózat övezetének területe növekedett a tervben.
Az új lehatárolás az eredeti adatszolgáltatásban szereplő kiterjedésnek a 101,6%-át teszi ki. A változást
a 2.1 sz. tervlap (Övezeti pontosítások – Ökológiai hálózat övezetei) mutatja be.
Összességében a terv nem okoz olyan mértékű hatásokat, melyek alapján jelentős negatív hatás lépne
fel valamely hatásviselő tekintetében. Így kijelenthető, hogy a terv környezetvédelmi és értékvédelmi
oldalról elfogadhatónak minősíthető.
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Környezeti szempontból számottevő változások
Környezeti értékelés (1: jelentős
Sorszám

Terület (ha)

Korábbi

Tervezett

negatív hatás, 5: semleges, 10:

területfelhasználás

területfelhasználás

jelentős pozitív hatás; módszertan
lásd: 3.5-ös fejezet)

I-1/1

2,10

Má

K-Mü

3

I-1/2

1,04

Má

K-Mü

3

I-1/3

0,38

E

K-Mü

3

I-1/4

1,11

E

Gá

2

I-1/5

0,17

Köu

Gá

2

I-1/6

0,00

E

K-Mü

4

I-1/7

0,03

E

K-Mü

4

I-1/8

0,02

E

K-Mü

4

I-1/9

15,95

E

Gá

2

I-1/10

1,45

Má

K-Mü

4

I-1/11

0,05

Z

Vi

3

I-1/12

0,62

Z

Gksz

2

I-1/13

0,49

Köu

K-Re

5

I-1/14

0,15

Köu

Gksz

5

I-1/15

1,84

Köu

Gá

3

I-1/16

0,10

Köu

Gip

5

I-1/17

0,12

Köu

Vi

5

I-1/18

0,43

Köu

Gksz

4

I-1/19

4,31

E

Gip

2

I-2/1

0,34

Má

Lf

5

I-2/2

0,14

E

Lke

4

I-2/3

0,36

E

Lke

4

I-2/5

1,37

Mk

Lke

3

I-2/6

0,07

Z

Vt

2

I-2/7

0,06

Köu

Vt

4

I-2/8

0,15

Köu

Vt

4

I-2/9

0,01

Köu

Vt

4

I-2/10

0,35

Z

Lk

3

I-3/1

0,07

Köu

Gksz

5

I-3/2

0,37

Köu

Vt

5

I-3/3

0,45

Köu

Gksz

5

I-3/4

1,01

Köu

K-If

5

I-3/5

0,11

Köu

Gksz

5

I-3/6

0,21

Köu

Gksz

5

I-3/7

0,37

Z

Lke

4

I-3/8

0,65

Köu

K-Re

5

I-4/1

0,03

Mk

Lke

4
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Környezeti értékelés (1: jelentős

Sorszám

Terület (ha)

Korábbi

Tervezett

negatív hatás, 5: semleges, 10:

területfelhasználás

területfelhasználás

jelentős pozitív hatás; módszertan
lásd: 3.5-ös fejezet)

I-4/2

0,03

Mk

Vt

5

I-4/3

0,07

Mk

Vt

5

I-4/4

0,08

Mk

Vt

5

I-4/5

0,08

Mk

Lke

4

I-4/6

0,17

Mk

Lke

4

I-4/7

0,07

Mk

Lke

4

I-4/8

0,05

Mk

Lke

4

I-4/9

0,05

Mk

Lke

4

I-4/10

0,05

Mk

Lke

4

I-4/11

0,04

Mk

Lke

4

I-4/12

0,05

Mk

Lke

4

I-4/13

1,02

Köu

K-G

5

I-4/14

0,00

Köu

Vt

5

I-4/15

0,01

Köu

Vt

5

II-1/1

4,81

Gip

K-Mü

5

II-1/2

3,99

Gip

K-Mü

5

II-1/3

0,27

Gip

K-Mü

5

II-1/4

0,43

Gip

K-Mü

5

II-1/5

1,24

Gip

K-Mü

5

II-1/6

14,15

Gip

Gá

5

II-1/7

0,60

Vk

Gksz

5

II-1/8

1,91

Vk

Gksz

5

II-1/9

2,71

Vk

Gksz

5

II-1/10

2,08

Lke

K-Re

5

II-1/11

2,34

Lke

K-Re

5

II-1/12

1,26

Lke

Gksz

3

II-1/13

1,64

Kü-O

Gksz

3

II-1/14

3,31

Kü-I

Gksz

3

II-1/15

61,30

Gksz

Gá

4

II-1/16

0,06

Lke

Gksz

3

II-1/17

0,79

Lke

Gksz

3

II-1/18

0,66

Lke

Gksz

3

II-1/19

0,66

Lke

Gksz

3

II-1/20

0,75

Lke

K-Bo

4

II-1/21

9,12

Gksz

Gá

5

II-1/22

32,00

Gksz

Gá

4

II-1/23

14,25

Gip

K-Mü

5

II-1/24

15,33

Gksz

Gá

4

II-2/1

0,97

Gip

Lf

6

II-2/2

0,24

Lke

Vi

5

II-2/3

0,53

Vk

Lke

6
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Környezeti értékelés (1: jelentős

Sorszám

Terület (ha)

Korábbi

Tervezett

negatív hatás, 5: semleges, 10:

területfelhasználás

területfelhasználás

jelentős pozitív hatás; módszertan
lásd: 3.5-ös fejezet)

II-2/4

0,30

Lk

Vi

6

II-2/5

0,80

Lk

Lke

6

II-2/6

0,95

Vt

Lk

5

II-2/7

0,49

Vk

Lke

5

II-2/8

0,63

Vk

Lke

5

II-2/9

0,27

Gksz

Vt

5

II-2/10

0,07

Lke

Vt

5

II-2/11

0,06

Kü-I

Vt

4

II-2/12

0,77

Kü-I

Vt

4

II-2/13

0,17

Kü-I

Vt

4

II-2/14

0,23

Kü-I

Vt

4

II-2/15

0,39

Kü-I

Vt

4

II-2/16

2,35

Kü-I

Vt

4

II-2/17

0,17

Lke

Vt

5

II-2/18

0,19

Lk

Ln

5

II-2/19

0,16

Lk

Vt

5

II-2/20

1,40

Gksz

K-Bo

4

II-2/21

0,96

Lke

Vt

3

II-2/22

0,29

Kk-I

Lke

4

III-1/1

0,23

Kü-T

Kb-T

5

III-1/2

16,63

Kü-B

KB-B

5

III-1/3

3,73

Kü-Sz

Kb-Hu

5

III-1/4

0,91

Kü-H

Kb-Hon

5

III-1/5

0,56

Kü-H

Kb-Hon

5

III-1/6

12,35

Kü-B

KB-B

5

III-1/7

0,39

Kü-T

Kb-T

5

III-1/8

2,32

Kü-S

Kb-Lö

5

III-1/9

1,37

Kü-I

Kb-Lö

6

III-1/10

10,50

Kü-T

Kb-T

5

III-1/11

0,96

Kü-T

E

8

III-1/12

2,33

Kü-T

Kb-T

5

III-1/13

1,29

Kü-T

Kb-T

5

III-1/14

0,45

Kü-T

Kb-T

5

III-2/1

0,35

E

Má

7

III-2/2

4,21

Lk

Má

6

III-2/3

3,32

Lk

Má

6

III-2/4

2,94

Lk

Má

6

III-2/5

1,51

Lk

Má

6

III-2/6

1,95

Lk

Má

6

III-2/7

2,12

Lk

Má

6

III-2/8

2,07

Gip

Má

6
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lásd: 3.5-ös fejezet)

III-2/9

1,40

Gip

Má

6

III-2/10

1,34

Lke

Má

6

III-2/11

2,86

Lke

Má

6

III-2/12

0,92

Vk

Má

6

III-2/13

3,24

Vk

Má

6

III-2/14

4,09

Lke

Má

6

III-2/15

2,09

Lke

Má

6

III-2/16

1,05

Gksz

Má

6

III-2/17

0,05

Gksz

Má

6

III-2/18

0,06

Gip-M

E

8

III-2/19

5,99

Gksz

Má

6

III-2/20

0,11

Gip-M

E

8

III-2/21

0,10

Gip-M

E

8

III-2/22

0,01

Gip-M

E

8

III-2/23

0,27

Lf

Má

6

III-2/24

0,42

Lf

Má

6

III-2/25

0,78

Lf

Mk

6

III-2/26

0,17

Lf

Má

6

III-2/27

0,38

Lf

V

8

III-2/28

0,31

Lk

Ln

4

III-2/29

0,37

Vi

Mk

7

III-2/30

9,27

Lke

Mk

7

III-2/31

5,44

Lke

Mk

6

III-2/32

1,60

Lke

Mk

6

III-2/33

1,03

Lke

Mk

6

III-3/1

0,36

Gksz

E

8

III-3/2

0,38

Lke

E

8

III-3/4

0,06

Ln

Z

8

III-4/1

0,14

Vk

Köu

5

III-4/2

0,01

Lke

Köu

5

III-4/3

0,52

K-Re

Köu

5

III-4/4

0,10

K-Re

Köu

4

III-4/5

0,10

Lke

Köu

4

III-4/6

0,21

Lke

Köu

4

IV-4/1

1,18

Z

Má

3

IV-4/2

0,10

Z

Lke

3

IV-4/3

0,04

Z

Köu

3

IV-4/4

0,40

Köu

Z

8

IV-4/5

0,44

Köu

Z

8

IV-4/6

0,09

Z

Kb-Kt

5

IV-4/7

0,09

V

Z

6
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IV-4/8

0,09

Köu

Z

8

IV-4/9

0,48

E

Mk

4

IV-4/10

0,30

Köu

Z

8

IV-4/11

0,31

Köu

Z

8

IV-4/12

0,03

Köu

Z

8

IV-4/13

0,11

Mk

Z

9

V-1/1

0,57

Mk

Kb-If

4

V-1/2

0,58

E

K-If2

3

V-1/3

0,44

Mk

Kb-If2

4

V-1/4

0,04

Köu

Kb-If2

4

V-1/5

0,66

Mk

Kb-If2

4

SZ-1

0,23

E

Köu

2

SZ-2

1,20

Köu

Mk

6

SZ-3

0,28

Z

Köu

2

SZ-4

0,14

Köu

Lke

5

SZ-5

0,12

Köu

Lke

5

SZ-6

0,09

Gksz

Köu

5

SZ-7

0,11

Z

Köu

2

SZ-8

0,13

Z

Köu

2

SZ-9

0,01

Z

Köu

2

SZ-10

0,01

Z

Köu

2

SZ-11

0,73

Köu

Lke

5

SZ-12

0,07

Z

Köu

2

SZ-13

0,05

Köu

Lke

5

SZ-16

0,01

Z

Köu

2

SZ-17

0,02

K-Re

Köu

5

SZ-18

0,06

Z

Köu

2

SZ-19

0,05

Z

Köu

2

SZ-22

0,34

Lng

Ln

5

SZ-23

0,26

Mk

Köu

4

SZ-24

0,31

Z

Köu

4

SZ-25

0,60

Z

Köu

4

SZ-26

0,14

Gksz

Köu

5

SZ-27

0,19

Mk

Köu

4

SZ-28

0,15

Gksz

Köu

5

SZ-29

0,21

E

Köu

4

SZ-30

0,15

Z

Köu

2

SZ-31

0,08

Z

Köu

2

SZ-32

1,00

Köu

Lke

5

SZ-33

0,46

Köu

Vt

5

SZ-34

0,07

Z

Köu

2
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SZ-35

0,08

Z

Köu

2

SZ-36

0,02

Z

Köu

2

SZ-37

0,01

Z

Köu

2

SZ-38

0,02

Z

Köu

2

SZ-39

0,11

Gip

Köu

5

SZ-40

0,09

Gksz

Köu

5

SZ-41

0,15

Köu

Gksz

5

SZ-42

0,04

Z

Köu

2

SZ-43

0,09

Z

Köu

2

SZ-44

0,31

Köu

Gksz

5
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583000.000
583500.000
584000.000
584500.000
585000.000
585500.000
586000.000
586500.000
587000.000
587500.000
588000.000
588500.000
589000.000
589500.000
590000.000
590500.000
591000.000
591500.000
592000.000
592500.000
593000.000
593500.000
594000.000
594500.000
595000.000
223000.000
223500.000
224000.000
224500.000
225000.000
225500.000
226000.000
226500.000
227000.000
227500.000
228000.000
228500.000
229000.000
229500.000

229500.000
229000.000
228500.000
228000.000
227500.000
227000.000
226500.000
226000.000
225500.000
225000.000
224500.000
224000.000
223500.000
223000.000

583000.000
583500.000
584000.000
584500.000
585000.000
585500.000
586000.000
586500.000
587000.000
587500.000
588000.000
588500.000
589000.000
589500.000
590000.000
590500.000
591000.000
591500.000
592000.000
592500.000
593000.000
593500.000
594000.000
594500.000
595000.000

Mór hatástanulmány terepbejárása
Hatástanulmány helyszínei

580000.000

580500.000

581000.000

581500.000

582000.000

582500.000

583000.000

583500.000

578500.000

579000.000

579500.000

580000.000

580500.000

581000.000

581500.000

582000.000

582500.000

583000.000

583500.000

235000.000

235500.000

579500.000

235000.000

579000.000

234500.000

234500.000

234000.000

234000.000

233500.000

233500.000

233000.000

233000.000

Mór hatástanulmány terepbejárása
Hatástanulmány helyszínei

232500.000

232500.000

235500.000

578500.000

