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1. Környezeti értékelés dokumentáció kidolgozási folyamata 

1.1. Előzmények 

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2020. (V.21.) számú határozatában 
döntött a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatának szükségességéről. 
Gerjen új településfejlesztési koncepciójának (TFK), településszerkezeti tervének (TSZT) és helyi 
építési szabályzatának (HÉSZ) elkészítésével az önkormányzat a KASIB Mérnöki Manager Iroda 
Kft.-t. bízta meg.  
 

A településfejlesztési és rendezési eszközök késztésének célja a község településfejlesztési-, és 
rendezési feladatainak, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő ellátása. A 
településfejlesztési-, és településrendezési tervek készítése "a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 314-es korm. rendelet) tartalmi követelményei szerint készült, megalapozó 
vizsgálatra (MV) és alátámasztó javaslatra (AJ) épül.  
 

A tervkészítés a település teljes közigazgatási területét érinti, ezért az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: környezeti 
vizsgálat rendelet) 1.§ (2) értelmében rendezési terv részeként környezeti vizsgálat készítése is 
kötelező.  
 
A környezeti vizsgálat rendelet 7. § (1) bekezdésének megfelelően kikérésre került a 
kormányrendeletben meghatározott környezet védelméért felelős szervek szakmai véleménye. A 
környezeti értékelés kidolgozását szükségesnek tartó szervek speciális tematikát nem javasoltak. 
Mivel a településrendezési eszközök felülvizsgálati eljárása 2021. 07. 16. előtt került megindításra, 
így a környezeti vizsgálat rendeletben rögzített tartalmi követelmények szerint került kidolgozásra 
a környezeti értékelés a módosítások léptékének és a változtatási szándékoknak megfelelő 
részletezettségben. 
 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközök készítésének 314-es Korm. rendeletben 
meghatározott véleményezési eljárásra kidolgozott dokumentációja részét képezi, annak önálló 
munkarészeként. A környezeti értékelés egyeztetése a településrendezési eszközök véleményezési 
eljárásának részeként kerül lefolytatásra. Az anyag terjedelme miatt és a könnyebb kezelhetőség 
érdekében több kötetben kerül dokumentálásra. Jelen környezeti értékelés dokumentáció, ahol 
indokolt, utal a TSZT és a HÉSZ alátámasztó munkarészeire.  
 
 

1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás, a településrendezési 
terv készítésének indokai 

A településfejlesztési és rendezési eszközök késztésének célja a község településfejlesztési-, és 
rendezési feladatainak, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő ellátása. A környezeti 
értékelés a 314-es korm. rendeletben meghatározott véleményezési eljárásra kidolgozott 
dokumentációja részét képezi, a kiküldött környezeti értékelés tematikája szerint, magába foglalva 
annak egyes táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, zöldfelületi munkarészeit. 
A környezeti vizsgálat elvégzésére tehát a településrendezési tervek elkészítésével párhuzamosan 
kerül sor, annak önálló munkarészeként. Ennek következtében a környezeti értékelés során 
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megismert eredmények befolyásolhatják a településrendezési tervek egyes részleteit, és 
meghatározhatják a tervezés lehetőségeit és korlátait egyaránt. 
 
1.3. Az értékeléshez felhasznált dokumentumok, adatok 

Az értékelés során a rendezés fejlesztési elképzeléseivel releváns programok, tervek és azok adatai 
kerültek felhasználásra. 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (MaTrT);  

 Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 8/2020. évi (X.29.) rendelet (TMTrT) 
 Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata - a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) 
 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2027 
 Tolna Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 
 V. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2027 
 Környezet védelméért felelős szervek által előzetes véleményezési eljárásban közölt 

információk, adatok  
 
1.4. A környezet védelméért felelős hatóságok véleményének figyelembevétele 
 
Tolna Megyei Kormányhivatal – Állami Főépítész 
Ismerteti a vonatkozó hatályos jogszabályokat, a tervkészítés és egyeztetési folyamat 
követelményeit. A véleményező külön kiemeli a védőterületek, védőtávolságok, védelmi előírások 
szükségességét és a zöldterületekre, védőerdőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását. 
Az állami főépítész a további eljárásban részt kíván venni. 
 
Tolna Megyei Önkormányzat – Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 
Tolna Megyei Főépítész 
A véleményező a környezeti értékelés tartalmának meghatározására vonatkozó előzetes 
véleménykérésre ugyan nem adott választ, azonban a településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök készíttetéséről szóló előzetes tájékoztatásra válaszolva jelezte, hogy a 
tervkészítés további fázisaiban is részt kíván venni az eljárásban. 
 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Az igazgatóság az előzetes véleményében jelezte, hogy a terület fejlődése és építési rendje 
szempontjából jelentős ágazati terveket és intézkedéseket nem terveznek. Megküldte a település 
közigazgatási területét érintő védelmi jellegű övezeteket és a figyelembe veendő jogszabályokat.  
 
Tolna Megyei Kormányhivatal – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 
Természetvédelmi Osztály 
  A hatóság megállapítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján kötelező, és jelzi, hogy a véleményezés végső szakaszában 
részt kíván venni.  
 
Tolna Megyei Kormányhivatal – Népegészségügyi Főosztály  
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készíttetésére vonatkozó 
közegészségügyi szakvélemény előzetes tájékoztatásaként a főosztály jelzi, hogy a tervezett 
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módosításoknak lehet közegészségügyi, környezet-egészségügyi következménye, ezért az eljárás 
további szakaszában részt kívánnak venni. A hatóság véleménye szerint a környezeti értkelés 
készítése során ismertetni szükséges, hogy a tervezett módosítások, fejlesztések következtében a 
község lakóinak egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében milyen 
változások várhatók.  
 
Budapest Főváros Kormányhivatala – Népegészségügyi Főosztály 
A hatóság előzetes véleménykérő levélre adott válaszában kifejti, hogy a község közigazgatási 
területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetbe a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.  
 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Mivel a módosítás a település teljes közigazgatási területére kiterjed, a hivatkozott hatóság jelzi, 
hogy a környezeti értékelés elkészítése szükséges és annak keretében ki kell térni az esetleges 
veszélyes anyagok, veszélyes keverékek felhasználásával összefüggő ipari/gazdasági fejlesztési 
célokra is. Az eljárás további szakaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ részt kíván venni.  
 
Budapest Főváros Kormányhivatala – Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
A véleményező levelében jelzi, hogy a környezeti értékelés tematikájának ki kell terjednie a 
kulturális (műemléki és régészeti) örökségre. Továbbá tájékoztatás ad arról, hogy a környezeti 
értékelés véleményezésében részt kíván venni.   
 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
A véleményező tájékoztatást ad arról, hogy a település területén veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem nem működik, ezért az érintettség e tekintetben nem áll fenn. A katasztrófavédelem 
szempontjából a várható hatások nem jelentősek.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal – Bányászati Osztály 
A hatóság tájékoztatást ad arról, hogy a község településrendezési eszközeihez kapcsolódó földtani 
és ásványvagyon védelmi szempontból környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. Jelzi, hogy a 
megkeresés alapján megállapítható volt, hogy a változtatási célok és a teljes településre jellemző 
geológiai viszonyok ismeretében a településrendezési eszközök módosításával földtani és 
ásványvagyoni érdeket nem sértenek, így nincs szükség a földtan és az ásványvagyon védelmét 
szolgáló külön vagy egyedi előírások megfogalmazására.  
 
Tolna Megyei Kormányhivatal – Földhivatali Főosztály 
A Földhivatal végzésben szakhatósági hozzájárulásának feltételeként határozza meg, hogy 
amennyiben a módosítás a település külterületén termőföld más célú hasznosítását eredményezi, 
az illetékes földhivataltól szükséges engedélyt kérni. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján 
megállapította, hogy a rendezési tervmódosítás földvédelmi szempontból nem kifogásolható, 
környezeti vizsgálat lefolytatását földvédelmi szempontból nem tarja szükségesnek. 
 
Tolna Megyei Kormányhivatal – Agrárügyi Főosztály – Növény-és Talajvédelmi Osztály 
Az előzetes talajvédelmi véleményben a hatóság megfogalmazza a tervezés során figyelembe 
vételre javasolt feltételeket. A hatóság előzetes véleménye szerint a talajvédelmi követelmények a 
dokumentációban foglaltak alapján, az előzetes talajvédelmi vélemény figyelembevételével nem 
sérülnek.  
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1.5. A környezeti értékelés készítésekor felmerült bizonytalanságok, korlátok 
 
Jelen dokumentum a rendelkezésünkre bocsátott önkormányzati elképzeléseken, valamint 
fejlesztési szándékokon alapszik. A környezeti értékelés alkalmas arra, hogy a területfelhasználás 
változásból adódó környezeti hatásokat felmérje, ennek leltárját elkészítse, azonban a konkrét 
fejlesztési elképzelések hiányában a várható környezeti hatások megítélése esetleges. A fejlesztési 
területek esetében a pontos megvalósítási elképzelések, műszaki tartalmak, volumenek és tervek 
hiányában, a várható környezeti hatások előrejelzése, jelen tervezési szakaszban, egyes pontokon 
nehézségekbe ütközik, így ezen módosítások hatásának vizsgálatakor adódhatnak 
bizonytalanságok.  

2. A terv tartalmának, céljainak, releváns tervekkel való 
összefüggéseinek ismertetése 

2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló bemutatása 
A jelen felülvizsgálat meghatározó szempontrendszerét a településfejlesztési koncepció (TFK) 
megállapításai és az elkészült - széleskörű megalapozó vizsgálat adta. 
A tervezés során alapvető szempont volt Gerjen táji-, természeti-, környezeti adottságainak 
megőrzése mellett a turisztikai- és tájképi potenciál fejlesztése, valamint a biodiverzitás növelése 
erdőterületek kijelölésével és a mezőgazdasági területek funkcióváltásának elősegítésével. Ezen 
felül a külterületen a módosításokat a területfelhasználás rendszerének egységes elvek mentén 
kezelt rendezése, valós állapotnak és a magasabb rendű terveknek történő megfeleltetése 
jelentette. A terv a külterület északi részén a gazdaságfejlesztési igények számára is biztosít 
területet, valamint célul tűzi ki a Mádi Kovács kastély környezetének rendezését. A belterületet 
érintő településszerkezeti szintű változtatások többnyire a kialakult állapotnak történő 
átstrukturálások, a közintézmények, a sport területének biztosítása.  
Az új településfejlesztési dokumentum az alábbiak szerint tette szükségessé a településszerkezet 
és a területfelhasználás rendszerének módosítását. A változtatási javaslatokat részletesen az 
„Alátámasztó javaslat” kötete tartalmazza. 
 
Javasolt módosítási szándékok 

1. TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 
 Lakó és vegyes területfelhasználások közötti változtatások (Lf>Vt) 

 
2. LAKÓTERÜLETEK MÓDOSÍTÁSA 

 Dózsa György és Ady Endre utcák közötti lakóterületi tömb és a Sport tér menti lakótömb 
egységesítése, falusias és kisvárosi lakóterületeinek egységesen kertvárosi lakóterületbe 
sorolása (Lk>Lke, Lf>Lke) 

 
3. GAZDASÁGI TERÜLET KIJELÖLÉSE, MEGLEVŐ FUNKCIÓVÁLTÁSA  

 Új gazdasági terület kijelölése a belterülettől É-ra, a tervezett paksi út mentén (Má>G) 
 A belterülettől nyugatra levő gazdasági terület funkcióváltása (Gksz>G) 
 János major kialakult állapotnak való megfeleltetése/rendezése (Má>Gksz) 

 
4. TERVEZETT LABDARUGÓ SPORTKÖZPONT MEGVALÓSULÁSÁT CÉLZÓ MÓDOSÍTÁS 

 Meglevő sportterület bővítése tervezett zöldterületen és általános mezőgazdasági 
területen Toldi utca irányába (Má>Kb-s, Z>K-s) 
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5. MÁDI KOVÁCS KASTÉLY HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁS 
 Mádi Kovács kastély területének turisztikai célú hasznosítása érdekében történő 

területhasználat változtatás (Üü>K-Tur) 
 

6. PAKS-GERJEN ÖSSZEKÖTŐ ÚT SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGÉNEK BŐVÍTÉSE  
 A hatályos terven szabályozott összekötő út szabályozási szélességének növelése 

(Má>Köu) 
 

7. KÖZKERTEK KIJELÖLÉSE, PONTOSÍTÁSA 
 Béke tér meglevő zöldfelületének átsorolása (KÖu>Zkk) 
 Toldi utcai közkert átsorolása (KÖu>Zkk) 
 Puszta és karikás kertek területén három zöldterület közparkban levő terület közkertbe 

való átsorolása (Zkp>Zkk) 
 

8. TÁJÖKOLÓGIAI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ MÓDOSÍTÁSOK KÜLTERÜLETEN 
 Magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetések erdőterületek kijelölésével 

- Duna menti ártéri erdő (Ve,V>Ev, Ve,V>Ek) 
 Solymos-ér revitalizációja, tájökológiai fejlesztése 

- véderdő kialakítása (Má>Ev, Mko>Ev, Eg>Ev) 
- közjóléti erdőterület kijelölése (Má>Ek, Mko>Ek) 
- mezőgazdasági területek területfelhasználás módosítása az ökológiai céloknak 

megfelelően (Má>Mko) 
- Solymos-ér vízfolyás vízgazdálkodási területbe sorolása (Mko>V) 

 Sáros-Duna jövőbeni revitalizációja a Faddi-Duna holtághoz kapcsolódóan 
- beerdősült keskeny területek erdőterületbe sorolása (Mko>Ev) 
- Salamon rész 5 ha közjóléti erdőterület kijelölése (Má>Ek) 
- mezőgazdasági területek területfelhasználás módosítása az ökológiai céloknak 

megfelelően (Má>Mko), 
- Tolna megyei TMTrT szerint a holtág egy kisebb része vízgazdálkodási térségbe 

tartozik, a mélyfekvésű, nádasos részeket a megfeleltetés és a holtág jövőbeli 
revitalizációja elősegítése érdekében is javasolt vízgazdálkodási területbe sorolni 
(Mko>V) 

 Település erdősültségének növelése 
- védőfásítás a tervezett gazdasági-logisztikai parkhoz kapcsolódóan és attól délre 

(Má>Ev) 
- védőfásítás szántóterületek tagolására (Má>Ev) 
- régi temető beerdősülő része (Má>Ev) 
- Kanális dűlő erdőterületének valós állapot szerinti kiegészítése (Má>Ev) 

 

9. VALÓS ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ VISSZASOROLÁSOK 
 Lajos majort keletről határoló tervezett erdőterület visszasorolása (Ev>Má) 
 Az üdülőterülethez kapcsolódó egyes területek valós állapothoz igazodó módosítása 

- Tervezett vegyes terület (tó és a Duna között) valós állapotnak megfelelő visszavétele 
(Vt>Ek) 

- Tó területének vízgazdálkodási területbe való átsorolása (Z>V) 
- Meglevő erdőterületen tervezett zöldterület visszavétele (Z>Ek) 

 Új vízkivételi közműterület (044/6 hrsz.-ú telek) vízgazdálkodási területbe sorolása 
(Má>V)  
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2.2. A terv összefüggése releváns fejlesztési tervekkel, koncepciókkal 

Jelen fejezet a területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) 
való összefüggések vizsgálatát tartalmazza a környezeti értékelés vonatkozásában.  
 
ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK) 
Az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatának mellékleteként elfogadta az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). 
„A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi dimenzióit, ami a 
2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok (partnerségi 
megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja, valamint az ország társadalmi, gazdasági, 
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform 
Programhoz vállalásaihoz illeszkedve hosszú távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg 
Magyarország számára.” 
 „A Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, környezeti és 
társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és a megvalósítás 
egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett 
források felhasználásával kapcsolatban, valamint a kedvezményezett térségekkel-települések besorolásával 
kapcsolatban” 

 
Az OFTK előzményeit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) és az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005-ben fogadták el. Az azóta eltelt időszak alapján 
megállapítást nyert, hogy a területfejlesztési politika céljai nem kellően érvényesültek és 
időarányosan sem teljesültek. 
Az OFTK megfogalmazza Magyarország helyét a világban, Európában, Közép-Európában, a Kárpát-
medencében. Megállapítja az ország gazdasági jellemzőit, társadalmi erőforrásait, a környezeti 
hatásokat, a térszerkezeti folyamatokat. 
Az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzései között meghatározza a nemzeti 
jövőképet, a hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzéseket, a középtávú (2014-2020) 
fejlesztési prioritásokat, a horizontális szempontokat és alapelveket, a fejlesztéspolitikától 
elvárható eredményeket. 
Területpolitikai irányok és teendők c. fejezetében tér ki a térszerkezeti jövőképre, a hosszú és 
középtávú fejlesztési célkitűzésekre, horizontális szempontokra és alapelvekre, a 
fejlesztéspolitikától elvárható eredményekre. 
Tolna megye vonatkozásában a következő megállapításokat teszi a dokumentum: 
„Jellemzően vidékies térség, a megyeszékhely Szekszárd mellett 10 kisváros található a megye területén. A 
térség erőteljes agrárjellege meghatározza a települések arculatát. A mezőgazdasági termékek 
előállítása jelentős és a megye jól képzett mezőgazdasági szakembergárdával rendelkezik, de az 
adottságokra épülő feldolgozó ipar szinte teljesen hiányzik. Paks, mely az ország villamos-energia 
szükségletének 40%-át termeli, stratégiai szerepet játszik a gazdasági életben, termelése pozitív irányba 
téríti el a megye gazdasági mutatóit. Az egy főre jutó termelés a textiliparban, a bőrgyártásban és a 
feldolgozásban, az utóbbi években meghaladta az országos átlagot. Turisztikai vonzerőt a Duna, az erdők, a 
népművészet, a gyógy-és termálfürdők, a történelmi borvidékek jelentenek. Jelentős a német nemzetiségű 
lakosság aránya.” 
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Tolna megyére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg a dokumentum: 
•”Innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése működő tudásbázisokkal, a Paksi 
Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási képzés biztosítása. 
• Piacképes, hagyományosan jelenlevő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, 
fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; a biotermelés ösztönzése, az 
agrármarketing tevékenység fejlesztése. 
• Közúti és vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése (M9 gyorsforgalmi út), a táji, környezeti szempontok 
figyelembevételével. 
• A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása. 
• A turizmus jelenlevő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál- és gyógyturizmus: 
Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és kulturális 
turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: Fadd-Dombori, a Sió csatorna fejlesztése; 
horgászturizmus: Duna és horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnia borvidék). 
• Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítése és a megye 
városainak képessé tétele az innováció befogadására. ” 
 

Az OFTK Tolna megyére vonatkozóan fontos célként határozza meg az innovatív környezeti ipar és 
energetika lehetőségeinek megteremtését, a hagyományos ipari ágazatok fejlesztését. Az erőteljes 
agrárjellegre alapozottan lehetőséget jelent a mezőgazdasági termékek feldolgozása, a 
biogazdálkodás és az agrármarketing tevékenység fejlesztése, amely Gerjen esetében is irány lehet. 
A turizmus fejlesztésére Gerjen is jó adottságokkal rendelkezik, a megyére vonatkozó lehetőségek 
közül a vízi, a horgász és a vadász turizmusban rejlő kapacitások kiaknázására kell törekedni a 
településen.    
 

TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2021-2030) 
A megyei területfejlesztési koncepciót a Tolna Megyei Közgyűlés fogadta el a 2014-2020-as uniós 
ciklusra vonatkozóan. A dokumentum felülvizsgálataként, aktualizálásaként 2021 szeptemberében 
került elfogadásra az új, 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra vonatkozó koncepció.  
Tolna megye területfejlesztési koncepciójának feladata a megye fejlesztéspolitikájának 
megfogalmazása, a területi fejlődés fő irányainak, stratégiai céljainak, valamint a célok elérését 
segítő eszközök hosszabb időtávra szóló meghatározása. A dokumentum három fő területet, átfogó 
célt határoz meg, mely a gazdaságfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés és a vidékfejlesztés.  
A koncepció a stratégiai célok részletesebb bemutatásakor a gazdaságfejlesztés kapcsán rögzít 
Gerjenre vonatkozó célkitűzést. A gazdaságfejlesztés érdekében a dokumentum egyrészt Gerjen 
TEN-T hálózatba való bekapcsolását és a megközelíthetőségének javítását, minőségi 
fejlesztését irányozza elő, másrészt a Duna menti rekreációs térség kialakítását rögzíti.  
A koncepció a község szűkebb és tágabb környezete kapcsán több jelentős, fejlődést ösztönző 
tényezőt is kiemel, amelyek Gerjenre is számottevő hatást gyakorolhatnak a jövőben. Ilyen tényező 
az új Duna-híd építése Paks és Gerjen térségében, melynek segítségével az M6-os autópálya és 
Dunaszentgyörgy, valamint Kalocsa között létesül új főúti összeköttetés. Ezen kívül a 
mellékúthálózat fejlesztésével, bővítésével és ezáltal az elérhetőség jelentős javításával újabb 
fejlesztési területek létesülnek majd a térségben. További fontos, fejlesztést ösztönző tényezőként 
emeli ki a koncepció a Paksi Atomerőmű bővítését, amely Magyarország egyik legfontosabb 
beruházása. A fejlesztésnek olyan jelentős, nagy területet érintő társadalmi, gazdasági, 
infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő 
jelentőségű feladat. Ezért új térségként került meghatározásra a Közép-Duna Menti Kiemelt 
Térség, azzal a céllal, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások egymást 
erősítve kapcsolódjanak egymáshoz és minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő potenciálokat. Az 
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összesen 99 települést magába foglaló Térséghez tartozik a Paksi járás összes települése, közte a 
járási központ szomszédja, Gerjen is.  
 
TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2021-2030) 
A megye területfejlesztési koncepciójához hasonlóan Tolna megye területfejlesztési programja is 
felülvizsgálatra került 2021-ben, így készült el az új, 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra 
vonatkozó program. 
A megye területfejlesztési programja a koncepcióban kitűzött átfogó célok eléréséhez szükséges 
fejlesztési irányokat határozza meg (a gazdaságfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés és 
vidékfejlesztés kapcsán). 
A dokumentumban, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség részeként, a község esetében is 
rögzítésre kerül egyebek mellett a közszolgáltatások, az infrastruktúra és turizmus 
fejlesztésének szükségessége. A Térség létrehozása kapcsán a következőket fogalmazza meg a 
dokumentum: „a megye vállalkozásait kívánjuk segíteni abban, hogy a tevékenységükhöz 
szükséges számú és képzettségű szakembergárda rendelkezésre álljon, ezáltal működő- és 
versenyképességük biztosított legyen, a következő időszak országos szinten is legjelentősebbnek 
mondható fejlesztésének, a Paksi Atomerőmű bővítésének ne elszenvedői, hanem 
haszonélvezői legyenek a Tolna megyei cégek. Fontosnak tartjuk, hogy a térségben jelenleg is 
működő gazdasági szereplők (elsősorban a KKV-k) számára a Paksi Atomerőmű bővítésével járó 
humán erőforrás elszívó hatást enyhítsük, a gazdasági trendekre rugalmasan reagáló 
foglalkoztatáspolitika segítségével (képzések, átképzések támogatásával), a termék- vagy 
technológiaváltás, -fejlesztés irányába tett törekvéseik támogatásával hozzájáruljunk 
működőképességük megtartásához, a bér- és bérköltség támogatással pedig enyhítsük a paksi 
fejlesztés generálta bérszínvonal-növekedés okozta terheket.” 
A program szintén kiemeli a Paksi Atomerőmű bővítése által generált hatásokat, melyek 
várhatóan az egész megyére kiterjednek majd. A dokumentum a fejlesztés kapcsán azt a célt tűzi ki, 
hogy Paks szűkebb és tágabb környezetében található települések a várható népességszám 
bővülést felkészülten tudják várni, illetve a lehető legtöbbet tudják profitálni a bővítéshez 
kapcsolódó fejlesztésekből, beruházásokból. A cél elérése érdekében a program elsősorban a 
közintézmények és a vonalas infrastruktúra (csapadékvíz elvezetés, szennyvízkezelés, 
úthálózat) fejlesztésének szükségességét rögzíti. Az Atomerőmű bővítése kapcsán a dokumentum 
az élelmezés és a szabadidő eltöltésével összefüggésben megjelenő többletigényeket is 
megemlíti. Előbbi esetében a helyi mezőgazdasági termékeket feldolgozó, fenntartható feldolgozó 
ipar erősítése, míg utóbbi esetében a megyei turisztikai desztinációk és kisebb attrakciók 
fontossága kerül kiemelésre.  
A programban a szerzők felsorolják a megyei településeken tervezett fejlesztési projekteket. 
Gerjen esetében többek között a kastélyhoz vezető út és az üdülőterület úthálózatának fejlesztése, 
szikkasztó árokrendszer kialakítása, kerékpárút kiépítése, az óvoda kapacitásbővítése, helyi piac 
kialakítása, új közösségi színterek létrehozása, illetve településközpont kialakítása kerül 
rögzítésre.  
  



 Gerjen TSZT, HÉSZ 
Környezeti értékelés  

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 13 
                                                              

         SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730; Fax.: 290-91-91 
E-mail: telepules@kasib.hu 

www.kasib.hu 
 

13 

2.3. A terv összefüggése a területrendezési és településrendezési tervekkel 
 

A terv területrendezési és településrendezési tervekkel való összefüggéseinek vizsgálata 
részletesen kifejtésre került a Megalapozó Vizsgálat 1.3. "A területrendezési tervekkel való 
összefüggések vizsgálata" című és az Alátámasztó javaslat 1.5. „Település- és területrendezési 
tervekkel való összhang igazolása" című fejezetében.  
A Gerjenre készített TSZT javaslat minden vonatkozásban megfelel az OTrT és a TMTrT térségi 
területfelhasználásra vonatkozó előírásainak. A térségi területfelhasználásokra vonatkozó terület 
adatokat, számításokat és annak térképi bemutatását az Alátámasztó javaslat fent hivatkozott 
fejezete részletesen tartalmazza.  
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (MATrT) második részében foglalt Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint Gerjen 
erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vízgazdálkodási térség és települési térség 
területfelhasználási kategóriákba sorolt. A község területét É-DK-i irányban meglévő 400 kV-os 
átviteli hálózati távvezetéke húzódik továbbá Ny-K-i irányban meglévő földgázszállító vezeték 
keresztezi. A Duna mentén végig elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik. 

Gerjen települést a Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terve erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, 
vízgazdálkodási, települési és sajátos területfelhasználású térség térségi területfelhasználási 
kategóriába sorolja.  

Kivonat a TMTrT Szerkezeti Tervéből 

 

Gerjent érintő műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények: 
 térségi szerepű összekötő út (tervezett) 

 térségi kerékpárútvonal (tervezett) 

 tervezett 400 kV-os átviteli hálózati 

távvezeték (meglévő és tervezett) 

 földgázszállító vezeték (meglévő) 

 kőolajszállító vezeték (meglévő) 

 5-50 MW névleges teljesítő-képességű 

erőmű (tervezett) 

 elsőrendű árvíz-védelmi fővédvonal 

(meglévő) 
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A Településszerkezeti Terv a térségi területrendezési tervek szerinti területfelhasználási 
kategóriák vonatkozó előírásainak mind az erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási 
települési és a sajátos területfelhasználású térség tekintetében megfelelnek, az Alátámasztó 
javaslat 1.5. „Település- és területrendezési tervekkel való összhang igazolása" című fejezetben 
kifejtettek szerint. 
 

Hatályos TMTrT Gerjen érintettsége 

ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

Ökológiai hálózat övezetei  IGEN 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete  IGEN 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete  IGEN 

Tájképvédelmi terület övezete  IGEN 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.5. sz. melléklet) NEM 

Vízminőség-védelmi terület övezete  IGEN 

Nagyvízi meder övezete  IGEN 

Honvédelmi és katonai célú területek övezete  NEM 

MEGYEI ÖVEZETEK 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete  NEM 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete  IGEN 

Földtani veszélyforrás terület övezete  NEM 

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK  

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete NEM 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete  NEM 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete IGEN 
 

Gerjen az Ökológiai Hálózat, Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók, Erdők övezete és 
erdőtelepítésre javasolt területek, a Tájképvédelmi terület, Vízminőség-védelmi terület, 
Nagyvízi meder országos övezeteivel érintett. A megyei övezetek közül a Rendszeresen 
belvízjárta terület térségi övezetével és a Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
egyedileg meghatározott övezetével érintett. Az egyes övezetek előírásainak a javasolt TSZT 
megfelel az Alátámasztó javaslat 1.5. „Település- és területrendezési tervekkel való összhang 
igazolása" című fejezetben kifejtettek szerint.   
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AZ ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ 
MEGFELELÉS 

MATrT 12. § 
(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre 

szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 
terület. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell 
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott 
területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más 
területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

 

A tervezett új beépítésre szánt területek: 
 települési térség területén belül kerülnek kijelölésre,  
 nem okozzák különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, 
 nem érintenek átlagosnál jobb minőségű termőföldeket, 
 nem érintenek borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeket, 
 nem érintenek Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 

területeket. 
A fentiek alapján a javaslat megfelel a MATrT előírásainak. 
 

Általános gazdasági terület kijelölése 

 

Tervezett G-á terület: 73,72 ha 

Tervezett G-á terület 5 %-a: 3,68 ha 

Minimum 3,68 ha zöldterület vagy véderdő 
kijelölése szükséges (50 %-a 1,84 ha) 

G-á terület déli oldalán jelölt 20 m, illetve a 
nyugati és keleti oldalán jelölt 15-15 m széles 
véderdősáv összterülete: 4,31 ha 

A javasolt TSZT-n az előírt 5 % véderdő terület 
kijelölés biztosított közvetlenül a tervezett 
gazdasági területhez kapcsolódóan. 

 

A tervezett gazdasági terület kijelölésével egyidejűleg a szükséges véderdősáv is 
biztosítottá válik, ezáltal a fejlesztés megfelel a MATrT előírásainak.  
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3. A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns környezet- és 
természetvédelmi célokkal  

 
V. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2021-2026) 
Tekintettel arra, hogy a 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált a 2021-2026 közötti időszakra szóló 5. Nemzeti 
Környezetvédelmi Program kidolgozása. A Program címe: „Kölcsönkapott Környezetünk”, utal a 
David Browernek tulajdonított mondásra, mely szerint „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön”. Ez a hozzáállás jelenti a fenntartható fejlődés elvének lényegét.  
Hazánk természeti adottságainak és erőforrásainak figyelembe vételével a következő legfontosabb 
stratégiai kihívások előtt áll: 
 az erőforrások takarékos, hatékony használatára támaszkodó környezetbarát gazdaság 

megteremtése; 
 biztonságos és jó minőségű élelmiszer- és vízellátás biztosítása, ahol a termőföld és a 

vízkészletek védelme, fenntartható hasznosítása magas szinten biztosított; 
 a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások védelme, fenntartása; 
 a környezeti lehetőségekhez és korlátokhoz illeszkedő területhasználat. 

A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. 
A jövőképhez és az átfogó célkitűzéshez kapcsolódóan a Program négy stratégiai célt határoz meg: 

 Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása, a 
környezetterhelés hatásainak csökkentése 
A környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, 
valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége 
és összhangja. 

 Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata 
Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák 
védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása. 

 Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és 
körforgásos működésének elősegítése. 
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a 
környezetszennyezés megelőzése, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére 
épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-
gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására. A fenntartható termelés 
forrástakarékos és csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat. 

 A környezetbiztonság javítása. 
Cél az állampolgárok és az ökoszisztémák védelme a szélsőséges természeti folyamatok és 
természeti katasztrófák előrejelzésével és kárainak megelőzésével, csökkentésével, 
valamint a gazdasági tevékenységekből és az ipari balesetekből származó katasztrófák, 
környezeti károk megelőzésével és csökkentésével. 
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3.2. Természetvédelmi és környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a 
tervben 

A tervben az érvényben lévő környezetvédelmi szempontú, és természetvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályokban megkövetelt állapotok elérése, a jelenlegi természeti állapot megóvása, valamint 
a fejlesztési célként meghatározott vízfolyás revitalizációval a biodiverzitás, a természeti és a 
tájképi potenciál növelése a cél. Mindezeken túlmenően az előző fejezetekben tárgyalt térségi és 
települési tervekben, stratégiákban és programokban előirányzott természet-, táj- és 
környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő megoldásokkal járó javaslatok kidolgozását kell 
szem előtt tartani.  
A javasolt módosítások táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi célkitűzései és szempontjai 
összhangban állnak a felsőbbrendű tervekkel, programokkal. 
 
A negatív hatásokat a terv - a későbbiekben kifejtésre kerülő - zöldfelületi, táj- és természetvédelmi, 
valamint környezetvédelmi javaslatai és azok foganatosítására hozott szabályozási előírásai 
csökkenteni igyekeznek. Ez vonatkozik mind a levegőminőség, a zajvédelem és a talajvédelem 
kérdéskörére, továbbá a védett természeti területekre, a természeti és táji rendszerekre.  
A terv a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat is figyelembe veszi, a szabályozási tervi 
előírásokban részletezett beépítési mutatók, és építészeti kialakításra vonatkozó tájesztétikai 
szempontok rögzítésével, a környezet végső kialakításának a természet- és környezetvédelmi 
szempontú meghatározásával, továbbá tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
lehatárolásával. 
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3.3. Jelenlegi környezeti helyzet tervvel összefüggésben lévő elemeinek 
ismertetése a rendelkezésre álló adatok alapján 

3.3.1. Természeti adottságok  

3.3.1.1. Földtani adottságok, domborzati viszonyok 

Gerjen község Tolna megye keleti részén helyezkedik el, a Duna nyugati partján. Természetföldrajzi 
szempontból az Alföld nagytáj, a Dunamenti-síkság középtáj és azon belül a Tolnai-Sárköz kistáj 
részét képezi. Nyugaton Dél-Mezőföld, keleten a Duna illetve a Kalocsai-Sárköz határolja, amelyek 
a Dunamenti-síksághoz tartoznak. A kistáj jellemzője, hogy 88 és 162 méter közötti tengerszint 
feletti magasságával ez a síksági terület alföld. Tolna-Sárköz kistáj területének egésze Duna-ártér, 
északi részén 91 méter magasságú alacsonyártér. A terület egészét morotvák hálózzák be, amelyek 
nagy része mára már feltöltődött a szabályozásokkal összefüggő beavatkozások következtében.  

3.3.1.2. Talajviszonyok 

Gerjen területén két főbb talajtípus fordul elő, a folyóvizek mentén lápos réti talaj alakult ki. A réti 
talajok főtípusába azok a talajtípusok tartoznak, melyek keletkezésében az időszakos felületi 
borítás vagy közeli talajvíz miatti időszakos túlnedvesedés nagy szerepet tölt be. A másik előforduló 
talaj a síkláp talaj, mely a vízhatású talajok csoportjába tartozik, előfordulása gyakori az alföldi 
folyószakaszok melletti területeken. Gerjen felső részén folyóvízi homok, míg alsó szakaszán 
folyóvízi aleuritos homok található. A Solymosi-ér mentén és a délnyugati részeken folyóvízi-tavi 
aleurit figyelhető meg, míg a településtől keletre kis foltban futóhomok jelenik meg.   

3.3.1.3. Vízrajz  

Gerjen település keleti határvonalát képezi a Duna-folyó. A Duna árvizei, kora tavasszal jeges árvíz 
és kora nyáron úgynevezett zöldár, hozzák létre a legmagasabb vízállást a hullámtérben. A 
legalacsonyabb vízállások nyár végén és ősszel jellemzőek. A kistáj területén jelentős mennyiségű 
holtmeder és tó is található, melyek valaha a folyómeder részei voltak. A Fadd és Gerjen határán 
húzódó Faddi-Holt-Duna ág kedvező vízminősége fürdőzésre is alkalmassá teszi. A településen 
áthalad a Solymosi-ér, mely a Gerjennel szomszédos Dunaszentgyörgy településről ered, torkolata 
pedig a Faddi-Dunánál található.  
A talajvízszint magasan, átlagosan 1-2 m mélységben húzódik a településen. A területen jelentős a 
rétegvizek mennyisége, amely azonban magas vastartalma miatt csak vastalanítás után 
hasznosítható.  

3.3.1.4. Éghajlati viszonyok 

Gerjen éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet 10,5 °C, 
alacsonyabb, mint a kistáj déli részein. A napfénytartalom éves időtartama 2050 és 2060 óra között 
változik. A vegetációs időszak április 1-je és szeptember 30-a közötti középhőmérséklete kedvező, 
17,2-17,3 °C körül mozog. Az évi csapadék átlagos mennyisége 536 mm.  A téli időszakban a sokévi 
átlag alapján 33-35 napig borítja hó a talajt, a hótakaró legnagyobb vastagsága 23-25 cm. Az 
uralkodó szélirány északnyugati, utána a leggyakoribb a déli szél.  

3.5.1.5. Növényvilág  

Növényföldrajzi szempontból a kistáj az Alföld flóravidékébe (Eupannonicum), azon belül 
a Mezőföldi flórajárásba (Colocense) tartozik. A terület nagy része ma már ugyan tipikus 
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kultúrsztyepp, de természetes társulások is jelentős területeket borítanak, különösen a 
természetvédelem alatt álló területeken. Az ártéren bokorfüzesek, fűz-nyár (puhafaligetek), illetve 
tölgy-kőris-szil ligeterdők találhatók. A magasabb térszinteket gyöngyvirágos tölgyesek foltjai 
jellemzik. A Dunára néző meredek löszpartokon a partszegélyeken kisebb foltokban löszpuszta-
gyepek is előfordulnak. 
A legalacsonyabb, hosszú ideig vízzel borított területen bokorfüzeseinek legjellemzőbb fajai a 
mandulalevelű fűz, a fehér fűz. A fűz-nyár ligeterdők uralkodó fafajai a fehér, a fekete és a szürke 
nyár. A sűrű cserjeszintet leggyakrabban a hamvas szeder és az egybibés galagonya alkotja. Az 
aljnövényzetben a következő növények találhatók meg: mocsári sás, pántlikafű, réti füzény és a 
védett ligeti szőlő és réti iszalag. 
A magasabban fekvő területek jellemző növényfajai közé tartozik a kocsányos tölgy, a virágos kőris 
és a mezei szil. A cserjeszintben a védett fekete galagonya, veresgyűrű som, a kányabangita és az 
egybibés galagonya található meg. A gyepszintben pedig tipikus erdei aljnövényeket találhatunk, 
mint például a hóvirág, a tavaszi csillagvirág, a salátaboglárka, a gyöngyvirág és a védett borostás 
sás. 
A terület jelentős részén mezőgazdasági termelés folyik. Legjellemzőbb szántóföldi növények 
a búza, az őszi árpa és a kukorica, számottevő a szőlő- és gyümölcstermesztés (alma, kajszi, 
őszibarack), a kertészeti kultúrák közöl a vöröshagyma-, a paradicsom-  és 
a paprikatermesztés említésre méltó. 

3.3.1.6. Állatvilág 

Állatföldrajzi szempontból a terület az Alföld (Pannonicum) faunakörzetébe, azon belül pedig 
a Nagy-Alföld (Eupannonicum) flórajárásba tartozik. A gemenci erdő állatvilága nagyon gazdag, 
területén számos védett, illetve fokozottan védett állatfaj is él. 
A kétéltűek közül – amelyeknek minden faja védett – kiemelést érdemel a vöröshasú unka. A sokféle 
madár közül a legértékesebbek a réti sas, a békászó sas, a fekete gólya, amelyek fokozottan 
védettek, valamint a fekete harkály. A Gemenci-erdőben számos értékes emlősállat is él. A rovarevő 
emlősök érdekes képviselője a törpe denevér. A valaha őshonos európai hód a kíméletlen 
vadászatnak hatására eltűnt a területről, jelenleg visszatelepítéssel próbálkoznak a szakemberek. 
A Duna–Dráva Nemzeti Park egész területén elég gyakori emlősfaj a fokozottan védett vidra.  

3.3.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Gerjen jellemző tájhasználatának, tájszerkezetének részletes bemutatása a Megalapozó vizsgálatok 
kötet 1.12.2. Tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet fejezetében található. 

3.3.3. Táji és természeti értékek, természetvédelmi területek, ökológiai rendszerek 

A nemzetközi védelmek közül a Natura 2000 területek meghatározóak, azonban a településen helyi 
védelemre érdemes természeti és táji értékek is megtalálhatóak.  

Natura 2000 és Mura-Dráva-Dunak Bioszféra Rezervátum 
Gerjen településen a Duna és annak mentén elhelyezkedő élővilág a Natura2000 hálózat részét 
képezi. Ez a község közigazgatási területének körülbelül a 12 %-át teszi ki. A Gerjent érintő 
Natura2000 terület a Tolnai Duna elnevezésű HUDD20023 kóddal jelölt, különleges 
természetmegőrzési terület.  
A Tolnai-Duna területére készült Natura2000 fenntartási terv, amely meghatározza a területen a 
közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésére, 
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fenntartására és helyreállítására vonatkozó célokat. A terv elsősorban a hullámtéri erdőtársulások 
és a ritka, Magyarországon fokozottan védett fajok érdekében fogalmaz meg javaslatokat.  
A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum nem érinti a település területét, csupán a déli csücske 
határos vele. A bioszféra rezervátum három folyója Európa ökológiailag egyik legegységesebb 
összefüggő folyórendszere. A határokon átnyúló ökológiai egység 13 védett természeti területet 
foglal magába, mely közösen kezeli a folyami ökoszisztéma, valamint a régió gazdasági fejlődését is 
támogatja. A fő cél a természetes élőhelyek és védett fajok megőrzése, illetve e leromlott területek 
rehabilitálása. A település déli határával a Bioszféra Rezervátum átmentei zónája határos. 

Helyi védett területek, természeti értékek 
A hatályos településszerkezeti terv a Solymos-ér környezetében helyi jelentőségű 
természetvédelmi területet ábrázol, amely azonban a helyi építési szabályzatban, illetve a 
településképi rendeletben nem került rögzítésre, nincs önálló védetté nyilvánító rendelete. A 
vízfolyás és az azt kísérő természetes növényzet értékes élőhely, így a település célja a terület 
ökológiai sokszínűségének visszaállítása.  Gerjen községben emellett számos értékes idős fa is 
megtalálható.  

Országos Ökológiai hálózat 
Az ökológiai hálózat lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 
településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása alapján történik. Az ökológiai hálózat három övezetből áll: magterület, ökológiai 
folyosó területe és puffer terület.  
Gerjen közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat magterületébe a településen található 
galéria erdők, egyes vízfolyások, szántók, legelők és nádasok tartoznak, míg az ökológiai folyosó 
területileg a Duna teljes területét és a hozzá kapcsolódó töltést fedi le. Puffer terület nem található 
a teleülésen.  
Az OTrT 3.1. melléklete alapján lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat teljes egészében egybeesik a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által megküldött adatszolgáltatásban lehatárolt 
területekkel. A Tolna Megyei Területrendezési Tervhez képest azonban kisebb eltérések 
tapasztalhatók a magterületek kiterjedésében.  

Tájképvédelmi terület övezete 
A táji és természeti értékek védelmével, a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználati formákból adódó tájszerkezeti elemek megőrzésével szorosan összefügg a tájképi 
értékek védelme. A természeti adottságok és az emberi tevékenység nyomán kialakult sajátos 
arculatú táj ugyanis egyszerre tájképi érték, építészeti örökség és védendő természeti-, táji érték. A 
védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található, épített környezet és 
kiemelkedő tájképi elemek, értékes természeti elemek együtteséből fakadó jellegzetességek 
hagyományos megjelenésének megőrzése.  
A MaTrT 19. § (4) bekezdésével összhangban a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 3. melléklete a 
település tájképvédelmi terület övezetével való érintettségként a Duna medrét, a dunai ártéri 
erdőséget, a déli üdülőterület és a tó egy részét, a Hármas szigetet és a Sáros Duna területét 
tartalmazza.  
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3.3.4. Zöldfelületi rendszer  

A település zöldfelületi rendszere zöldterületekből, lakóterületek kertjeiből, zöldfelületi jellegű 
intézményekből (temető), jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda, stb.) 
kertjeiből, erdőkből, valamint ezeket az elemeket összekapcsoló lineáris zöldfelületi elemekből 
(fasor) áll össze. 
Jelenleg közkertként működő területek a Béke tér és a Toldi utca zöldfelülete, mindkettő 
közlekedési területbe sorolt a hatályos terv szerint. Jelentős zöldfelületi értékkel rendelkeznek a 
Felső-Gödrök, valamint az Alsó-Gödrök, amely a hatályos szerkezeti terv szerint zöldterület. A 
temetőkert, a sportpálya és az intézmények (templomok, óvoda, iskola) zöldfelületi gondozottak, 
ápoltak, környezetük rendezett, jelentős növényállománnyal rendelkeznek. A mikroklíma javító és 
kondicionáló hatásuk szempontjából meg kell említeni a lakókerteket.  
A település csaknem összes lakóutcájára jellemző a nyílt árokkal rendelkező egy vagy kétoldali 
zöldsáv, ahol ingatlanonként változó a zöldfelület kialakítása, többnyire gondozott 
gyepfelületekkel, néhol szoliter cserje vagy fa egyedekkel találkozhatunk. Az Alkotmány utca egy 
szakaszán jó állapotú nyárfasor található. 
A Duna ártéri erdősége zöldfelületi, ökológiai és tájképi szempontból meghatározó a településen. 
Gerjen külterületén a galériaerdősávot leszámítva csak néhány erdőfolt található, a nagy 
egybefüggő mezőgazdasági táblákat nem tagolják erdősávok.  
Meg kell még jegyezni, hogy a hatályos településrendezési terv négy zöldterületet jelöl ki, amelynek 
kiépítésére nem mutatkozik szándék.  

Gerjenben az egy főre jutó kijelölt zöldterületek nagysága átlagosan 44,5 m2, a tényleges funkcióval 
rendelkező zöldterületek esetében lényegesen alacsonyabb, átlagosan 9,4 m2.  
Gerjenben vannak olyan közhasználat számára igénybe vehető zöldterületek, amelyek tényleges, 
kialakított közkerti funkcióval rendelkeznek, a berendezések állapota jónak mondható, 
zöldfelületei megfelelően karbantartottak, viszont a hatályos településrendezési terv több, jelenleg 
hasznosításra váró zöldterületet is kijelöl, amelyeknek használati értékük jelenleg még nincs.  

Gerjen település zöldfelületi rendszerének részletes bemutatására a Megalapozó vizsgálat 1.13. 
Zöldfelületi rendszer vizsgálata című fejezetében került sor. 

3.3.5. Terv által befolyásolt környezeti elemek jellemzőinek ismertetése 

Gerjen az alábbi környezetvédelmi vonatkozású helyi rendeletekkel, programokkal, illetve 
tervekkel rendelkezik: 

 1/2016. (I. 14.) önkormányzati rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 5/2014. (VI.2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 5/2014. (VI.2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Felszíni és a felszín alatti vizek, talaj 
A település egészét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete. A felszín alatti víz 
szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében, amely alapján Gerjen a 
felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik.  
A település külterületének északkeleti, valamint délkeleti részét a távlati hidrogeológiai A 
védőterület, míg északi és déli részének nagy területét a B védőterület érinti. A Feslő-Gödrök 
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területén elhelyezkedő vízkivételi műhöz tartozó hidrológiai B védőterület a település 
külterületének középső részén helyezkedik el.  
A talajvíztükör nyugalmi szintje a felszín alatt a településen 2-4 m a Duna partján, attól távolabb 
pedig 4-8 m között van. A talaj-, valamint a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából 
kedvező, hogy a településen a csatornahálózat nagyrészt kiépített. 
Gerjen legjelentősebb vízfolyása a Duna, a település külterületének nyugati felén a Solymos-ér 
folyik. Természetes állóvíz a település külterületének határában található, a Fadd településhez 
tartozó Duna-holtág, a Faddi-Duna.  
Gerjen településen futóhomok, valamint folyóvízi és folyóvízi aleuritos homok található. A közutak 
potenciális közlekedési eredetű talajszennyező forrást jelentenek. A szennyező anyagok 
először a levegőbe jutnak, majd a részecskék ülepedése és a csapadék kimosó hatása következtében 
kerülnek a talajra és talajvízbe.  
A talaj, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a mezőgazdasági területek művelése során 
alkalmazott kemikáliák használata is potenciális veszélyforrást jelent. Az ebből származó diffúz 
szennyezés veszélyeztető forrás. 
A talajminőséget rontó tényezők közül a legjelentősebb az erózió, melyet elsősorban a fizikai 
talajféleség határoz meg, másodsorban a helytelen talajhasznosítás, melynek eredményeként 
fokozatos minőségromlás következhet be. Az erózió valamelyest csökkenthető lenne a 
mezőgazdasági utak menti fasorokkal, cserjesávokkal, azaz a nagytáblák tagolásával, azonban ezek 
hiányosak.  
 
Levegőtisztaság és védelme 
A 4/2002. (X.7) KvVM rendelet alapján, amely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelölését tartalmazza, Gerjen egészével együtt a vizsgált terület is a „10. Az ország többi területe, 
kivéve az alább kijelölt városokat” zónába tartozik. 
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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Légszennyezettségi agglomeráció 

10. Az ország 
többi területe... 

F F F E F O-I F F F F D 

A 4/2002-es rendelet alkalmazásában a zónacsoport, a légszennyezettség alapján kijelölt olyan 
területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a 
szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint 
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.  
„Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi agglomerációt 
érintő csoportok a következők: 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
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 célértéket. 
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Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 
szóló jogszabály szerint történik. 

 

Gerjen kedvező térségi, természeti adottságaiból adódóan a levegő minősége jónak 
mondható, a közvetlen környezetében nagyobb ipari üzem nem található, a bekötő út alacsony 
forgalma miatt a közlekedési eredetű légszennyezés nem meghatározó. A táblázat alapján a 
szálló por (PM10) koncentráció jelenthet levegőminőségi problémát, azonban a levegőterheltségi 
szint ez esetben az alsó és felső vizsgálati küszöb között van.  
 
Zaj és rezgésterhelés 
A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, 
valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM 
rendelet szabályozza. 
A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és az üzemi tevékenységből származó 
zaj mértéke jellemzi.  Gerjent közúti közlekedésből származó jelentős mértékű zaj nem 
terheli. Az autópálya és a főút a beépített területektől, védendő területhasználatoktól távol halad, 
a települést nem érinti. A község bekötő útja nem rendelkezik számottevő forgalommal.  
A településen jelentős üzemi zajforrás nem terheli a lakóterületeket. A község közigazgatási 
területén működő kisebb telephelyek és üzemi létesítmények nem adnak okot hatósági zaj- és 
rezgésvizsgálatok elvégzésére. A településre stratégiai zajtérkép nem készült. 
 
Hulladékkezelés 

Gerjenben a hulladék gyűjtése megoldott, a kommunális hulladékot heti rendszerességgel 
szállítja el a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A házhoz menő kommunális, szelektív és 
zöld hulladékgyűjtésen túl, a lakosok számára igénybe vehető a Paks és Környéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Hulladékkezelő Központja, ahol mechanikai 
hulladék előkezelő egység, hulladéklerakó, szelektív hulladék-válogatómű, zöldhulladék 
komposztálótelep és hulladékgyűjtő udvar is működik. 
A település külterületein illegális hulladéklerakás nem jellemző. 
 
Vizuális környezetterhelés 
Gerjen településen számos környezeti érték található. A Duna partján elhelyezkedő település keleti 
oldalán lévő folyó mentén erdősáv van, amely természetvédelmi terület. A települést nyugati 
irányából mezőgazdasági területek övezik. Északon kisebb-nagyobb erdőfoltok találhatók, míg 
délen az üdülőket és a kastélyt összefüggő erdőterületek veszik körül. A külterület déli, dél-nyugati 
részén a Faddi-Duna mentén kialakult, értékes vegetáció található. 
A települést vizuálisan a légvezetékeken kívül (külterületen futó nagyfeszültségű vezeték és annak 
oszlopai) nem terheli más létesítmény.  
 
Katasztrófavédelem 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe alapján országos viszonylatban Gerjen a 
földrengés veszélyeztetett területek közé tartozik.  
A Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása alapján a településen nincsenek olyan helyszínek, 
amelyek földtani veszélyforrások területe övezetbe tartoznak. Gerjen közigazgatási területén 
nincsen érvényes bányatelek, bányaüzem vagy más engedély alapján végzett ásványi 
nyersanyag kitermelés. A TMTrT alapján Gerjen közigazgatási területére nem terjed ki az ásványi 
nyersanyagvagyon-területe. 
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A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása alapján Gerjen keleti részén halad az 
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Siótorok-Paks I. rendű árvízvédelmi töltés. A települések ár-
és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása alapján a község a „B”, azaz a közepesen 
veszélyeztetett kategóriába tartozik (nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el és nem az előírt 
biztonságban kiépített védmű védi). A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levele szerint 
Gerjen ár- és belvíz által veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom kiterjesztése indokolt.  
A TMTrT alapján Gerjen közigazgatási területére kiterjed a nagyvízi meder területe, a község 
árvízi elöntéssel veszélyeztetett.  
A TMTrT alapján Gerjen teljes közigazgatási területére kiterjed a rendszeresen belvízjárta 
terület. Ilyen területet a vízügyi ágazat azonban nem tart nyilván, arra iparági definíciója sincs. 
Ehhez segítségül a veszélyeztetési mértékkel is foglalkozó Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi 
tanulmány szolgál. Ez alapján Gerjen nagy része az alig veszélyeztetett területhez tartozik. A 
belterületétől délre belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területek találhatóak, amelyeknek a 
feltüntetése tájékoztatásul javasolt a településrendezési eszközökben.  
A településen vannak mélyebben fekvő területrészek, melyek esetében a vízelvezetést a 
csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki 
vízállásos terület. 
A település beépített területein előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a vízelvezető 
hálózat kialakításának vagy karbantartásának a hiányából származik. A helyi vízkár megelőzésére 
helyi vízvisszatartás kiépítése szükséges. Ehhez a feladatokat, kötelezettségeket a helyi építési 
szabályzatban rögzíteni kell. 
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3.4. A terv megvalósulásával hatást kiváltó tényezők és okok feltárása 

3.4.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele, környezetterhelés előidézése 

1. TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 
 Lakó és vegyes területfelhasználások közötti változtatások (Lf>Vt) 

A település nagyságrendje, a központi funkciók koncentráltsága, valamint egyes 
önkormányzati fejlesztési elképzelések indokolttá teszik a településközpont vegyes 
területfelhasználási kategória alkalmazásának kiterjesztését. A változtatási szándék 
elsősorban a településközponti és a lakó területfelhasználások korrekcióit jelentik, melyek 
belterületen, a már kialakult települési környezetben jelennek meg. A módosítások 
természeti erőforrás igénybevételével nem járnak, a környezeti terhelés esetleges 
növekedése a fejlesztés függvénye.    
 

2. LAKÓTERÜLETEK MÓDOSÍTÁSA 
 Falusias és kisvárosi lakóterületek egységesen kertvárosi lakóterületbe sorolása a Dózsa 

György és Ady Endre utcák által határolt tömbben és a Sport tér mentén (Lk>Lke, Lf>Lke) 
Az említett lakótömbökben a hasonló karakterrel rendelkező lakóterületeket javasolt 
egységesen kertvárosias lakóterületbe sorolni, ugyanis falusias településarculat ellenére 
a tömbön belül nem jellemző a hagyományos falusias jelleget hordozó telekkialakítás 
(keskeny, hosszú telek). A kertvárosias lakóterület kijelölése a karakter 
figyelembevételével a meglevő állapothoz igazodó területfelhasználás váltást jelent. A 
kisvárosi lakó területhasználati kategória kivezetése környezeti terhelés szempontjából 
enyhe pozitív hozadékkal rendelkezik, hiszen az intenzívebb beépítés ellen hat. A 
módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével. 
 

3. GAZDASÁGI TERÜLET KIJELÖLÉSE, MEGLEVŐ FUNKCIÓVÁLTÁSA  
 Új gazdasági terület kijelölése a belterülettől északra, a tervezett paksi út mentén (Má>Gá) 

A közeljövőben megvalósuló új, Gerjent Pakssal összekötő út megépítése során várható az 
út menti ingatlanfejlesztések igényének megjelenése. A megyei szerkezeti tervben 
fejlesztési területként kijelölt, települési térség részét képező 77 ha nagyságú területet 
javasolt általános gazdasági területbe átsorolni.  
A terület fejlesztése természeti erőforrás igénybevételével jár tekintve, hogy a hatályos 
szerkezeti terv általános mezőgazdasági területet jelöl és a földhivatali nyilvántartás 
szerinti is szántó területeken kerül kijelölésre az általános gazdasági terület. Mivel az 
általános gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár-rendeltetésű 
építmények elhelyezésére szolgál, jelentős környezeti terheléssel nem kell számolni.  

 A belterülettől nyugatra levő gazdasági terület funkcióváltása (Gksz>G) 
A fejlesztéssel érintett területen telephely kialakítása mellett a gyártási lehetőségek 
biztosítására is igény merült fel. A megvalósíthatóság érdekében indokolt a terület (1202-
1206 hrsz.-ú ingatlanok) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási 
egységből általános gazdasági területbe való átsorolása. 
Mivel a terület a hatályos tervben kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, ezért 
átsorolása természeti erőforrás igénybevételével nem jár, megjegyzendő azonban, hogy a 
terület jelenleg a földhivatali nyilvántartás szerint szántó művelési ágban és zártkertként 
feltüntetett használatban van. Jelentős környezeti terhelés növekedéssel nem kell 
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számolni a módosítás során, hiszen mind a kereskedelmi, szolgáltató, mind az általános 
gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységek elhelyezésére szolgál.  

 János major kialakult állapotnak való megfeleltetése/rendezése (Má>Gksz) 
A János major elnevezésű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a hatályos terven 
nem a valós állapotnak megfelelő módon szerepel. A major nyugati irányba történő 
bővítése a telekviszonyok változásával kialakult állapotot tükröz. A meglevő állapot 
legalizálása érdekében indokolt a 0111/3 hrsz-ú telek vonatkozó területét általános 
mezőgazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási 
egységbe átsorolni. 
Mivel a terület a hatályos tervben általános mezőgazdasági terület, ezért átsorolása 
természeti erőforrás igénybevételével jár, megjegyzendő azonban, hogy a területet 
jelenleg gazdasági területként használják a telekhatárok rendezése következtében. 
Jelentős környezeti terhelés növekedéssel nem kell számolni a módosítás során.  
 

4. TERVEZETT LABDARUGÓ SPORTKÖZPONT MEGVALÓSULÁSÁT CÉLZÓ MÓDOSÍTÁS 
 Meglevő sportterület bővítése tervezett zöldterület és általános mezőgazdasági területen 

Toldi utca irányába (MÁ>Kb-s, Z>K-s) 
Az önkormányzati fejlesztési elképzelések során felmerült a sportolási (futball) 
lehetőségek bővítése és ennek kapcsán a parkolás biztosítása is külterületi ingatlan szántó 
művelési ágba tartozó területének egy részén, valamint a 602/30 hrsz.-ú belterületi 
telken. A tervezett sportpályák és lelátók területét a hatályos terv szerinti általános 
mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület 
területfelhasználási egységbe, illetve zöldterületből különleges sportolási célú terület 
területfelhasználási egységbe javasolt sorolni. A különleges beépítésre nem szánt 
sportterület szerkezeti tervi kijelölése távlati fejlesztési célt szolgál, a szabályozási terven 
korlátozott mezőgazdasági területként kerül szabályozásra.  
A távlati célként fejlesztendő sportpályák általános mezőgazdasági terület átsorolásával, 
szántó művelési ágú területen való létrehozása a természeti erőforrás igénybevétel jár. A 
hatályos tervben szereplő zöldterület nem került kiépítésre. A fejlesztések következtében 
megvalósuló környezetrendezéssel a területeken értékes növényzet nem sérül. Az 
átsorolással kismértékű környezeti terhelés növekedés várható.  
 

5. MÁDI KOVÁCS KASTÉLY TERÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ 
MÓDOSÍTÁS 

 Mádi Kovács kastély területének turisztikai célú hasznosítása érdekében történő 
területhasználat változtatása (Üü>KTur) 

A jelenleg kihasználatlan terület fejlesztése jelentős turisztikai érdeklődésre tarthatna 
számot, ezt erősíti a területe üdülőházas üdülőterületből különleges turisztikai területbe 
sorolásra. A módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével. A különleges 
turisztikai terület kijelölése az üdülőterülethez képest nem jár számottevő környezeti 
terhelés növekedéssel.   

 
6. PAKS-GERJEN ÖSSZEKÖTŐ ÚT SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGÉNEK BŐVÍTÉSE  

A Gerjen-Paksi összekötő út a hatályos szerkezeti és szabályozási terven is szerepel már. A 
beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra 
beruházásnak minősül. Az út környezetvédelmi és építési engedéllyel rendelkezik és 
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kivitelezése megkezdődött. Az engedéllyel rendelkező út beillesztésre kerül a szabályozási 
tervbe a hatályos szabályozási szélesség növelése mellett, így minimális mértékben 
természeti erőforrás igénybevételével jár. Jellemzően 8-10 m széles sávban általános 
mezőgazdasági területbe sorolt művelt termőföldek kerülnek át közlekedési területbe. 
 

7. KÖZKERTEK KIJELÖLÉSE, PONTOSÍTÁSA 
 Béke tér meglevő zöldfelületének átsorolása (KÖu>Zkk) 
 Toldi utcai közkert átsorolása (KÖu>Zkk)  
 Puszta és karikás kertek területén 3 közparki terület közkertbe való átsorolása (Zkp>Zkk) 

A település hatályos tervein közlekedési területbe sorolt, valós állapotukat tekintve 
zöldfelületként fenntartott, zöldterületi funkcióval rendelkező területek közkert 
területfelhasználásba sorolandók.  
A Puszta és karikás kertek tervezett lakóterületen jelölt három zöldterület a kisebb 
telekméretet (1 ha alatti) figyelembe véve Zkk jelű közkert területfelhasználásba és 
övezetbe kerül. A hatályos terven kijelölt zöldterületek még nem kerültek kiépítésre, a 
legnagyobb területen azonban jelentős növényállomány van.  
A módosítások nem járnak természeti erőforrás igénybevételével és környezeti terhelés 
előidézésével. Az esetleges minőségi zöldfelületi fejlesztések pozitív környezeti hatást 
eredményeznek.  

 
8. TÁJÖKOLÓGIAI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ MÓDOSÍTÁSOK KÜLTERÜLETEN 
 Magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetések erdőterületek kijelölésével 

A TSZT felülvizsgálat során a jogszabályi feltételeknek való megfelelés indokolja a 
hivatkozott kiterjedt galériaerdő vízgazdálkodási területből erdőterületbe való 
átsorolását. Az ártéri erdő kisebb erdőfoltjai védelmi erdőterületbe való áttétele javasolt, 
amely figyelembe veszi a terület ökológiai hálózati érintettségét, tájképvédelmi terület 
övezetével és Natura 2000 területtel való lefedettségét. Az északi galériaerdősáv középső 
része, valamint a teljes déli galériaerdő közjóléti rendeltetésű erdőterületbe kerül 
javasoltan, amely lehetővé teszi az erdő ökológiai értékének, tájképi potenciáljának 
megőrzése mellett az ökoturisztikai használatot, támogatja az ilyen irányú fejlesztési 
lehetőségeket. 

 Solymos-ér revitalizációja, tájökológiai fejlesztése   
A Solymos-ér fejlesztése feltételezi a terület revitalizációját, amelynek tervi vonzata a 
tervezett erdőterületek kijelölése, nagyobb egybefüggő közjóléti rendeltetésű erdőterület 
mellett védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése javasolt. Az erdők a Solymos-ér 
mentén nemcsak védőfásításként, hanem karakter adó tájképi elemként és kiváló 
élőhelyül szolgálhatnak az apróvadaknak. 
A TSZT javaslatban a tervezettek szerint az egyes területfelhasználások továbbra sem 
kizárólag a művelési ágak alapján kerülnek majd megkülönböztetésre, hanem táji értékek, 
ökológiai hálózati érintettség, környezetvédelmi szempontok szerint. A Solymos-ér  
mentén az általános mezőgazdasági területek korlátos mezőgazdasági területbe kerülnek 
átsorolásra. A területfelhasználás módosítása a környezetre pozitív hatást gyakorol, 
hiszen a természetközeli gyepterületek visszaállítása, a természetkímélő tájgazdálkodás 
mind ökológiai, mind környezeti szempontból kedvezőbb hatású, mint a nagyüzemi 
mezőgazdasági termelés.  
A külterület tekintetében felülvizsgálatra kerültek a vízfolyások és árkok is, a Solymos-ér 
vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra. A módosítás a környezeti közegek 
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szempontjából a területek megőrzésnek biztosításával, valamint a revitalizáció 
véghezvitele esetén pozitív változást jelent 

 Sáros-Duna jövőbeni revitalizációja a Faddi-Duna holtághoz kapcsolódóan   
A Sáros Duna töltése mentén beerdősült keskeny területek szerkezeti tervi szinten való 
megjelenítése javasolt, ezzel a hatályos tervhez képest három rövidebb erdősáv kerülne 
korlátos mezőgazdasági területből erdőterületbe, valamint a Lajos majortól délre 
elhelyezkedő erdőfolt által körülzárt területet is javasolt erdőterületként kezelni. A 
beerdősült területek megőrzése mind a táj mozaikossága, mind a biodiverzitás 
szempontjából jelentős.  
A déli galériaerdősáv és a Sáros Duna esetleges turisztikai fejlesztése indokolja a Salamon 
rész általános mezőgazdasági területéből kb. 5 ha nagyságú terület közjóléti, rekreációs 
erdőbe való átsorolását, amely helyet adhat a település déli szélén rekreációs célú terület 
kialakításának.   
A Sáros Duna területének Fadd településhatár menti részén még mélyfekvésű, nádasos 
részek maradtak fenn, melyek a hatályos terveken korlátozott mezőgazdasági területbe 
voltak sorolva. A Tolna megyei TMTrT szerint ezen részek vízgazdálkodási térségbe 
tartoznak, így a magasabbrendű terveknek való megfeleltetés érdekében is javasolt 
vízgazdálkodási területbe sorolni, mely a szomszédos faddi területek vízgazdálkodási 
területeihez is kedvezően csatlakoznak. A módosítás természeti erőforrás 
igénybevételével nem jár. 
A Sáros Duna területének nagy része szántó művelési ágban van. Ezekre a területre a 
hatályos TSZT korlátos mezőgazdasági területet jelöl. A töltés település felöli oldalán 
általános mezőgazdasági területbe sorolt szántó művelési ágú telkek helyezkednek el. A 
Sáros Duna töltésének település felöli oldalán (Nedeczky részen) az általános 
mezőgazdasági terület korlátos mezőgazdasági területbe való átsorolása javasolt, amely 
mind az ökológiai, mind a jövőbeni turisztikai céloknak megfelel. 

 
 Település erdősültségének növelése   

Gerjen erdősültsége alacsony, így kiemelkedő jelentősége van a településen található 
kisebb erdőtömbök, erdőfoltok megőrzésének is. Ennek érdekében a földhivatali 
nyilvántartás alapján az erdő művelési ág szerinti erdőket, továbbá azon kisebb erdősült 
foltokat, fásított területeket is javasolt erdő területfelhasználásba sorolni, amelyek az 
erdészeti kataszterben ugyan nem szerepelnek, azonban valós állapotukat vizsgálva 
erdősülési folyamatok figyelhetők meg.  
Gerjen település 4,7%-os erdősültsége messze elmarad az országos értéktől. Az arány 
kedvezőbbé tétele érdekében szükség van a meglevő erdők védelme mellett tervezett 
erdőterületek kijelölésére is. Elsősorban a nem megfelelő minőségű szántóterületeket kell 
erdősítéssel visszaadni a természetesebb vegetációknak, erdőtársulásoknak. 

 
A tájökológiai fejlesztést támogató módosítások természeti erőforrás igénybevételével nem 
járnak, a környezeti elemek és rendszerek szempontjából jelentős pozitív hatással bírnak. 

 
9. VALÓS ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ VISSZASOROLÁSOK 
 Lajos majort keletről határoló tervezett erdőterület visszasorolása (Ev>Má) 

 A területen a földhivatali nyilvántartás szerinti szántó művelési ágú területen tervezett 
védelmi erdőterület törlése és a valós használatnak megfelelő területbe sorolás történik 
meg.  
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 Az üdülőterülethez kapcsolódó egyes területek valós állapothoz igazodó módosítása 
- Tervezett vegyes terület (tó és a Duna között) valós állapotnak megfelelő visszavétele 

(Vt>Ek) 
- Tó területének vízgazdálkodási területbe való átsorolása (Z>V) 
- Meglevő erdőterületen tervezett zöldterület visszavétele (Z>Ek) 
Az üdülőterülethez kapcsolódó tó, valamint a Mádi Kovács kastély és a Duna közötti 
erdőterületek besorolása a valós állapothoz igazodva változik.  
A déli üdülőterület felülvizsgálati módosítása a zöldterületi fejlesztés elmaradása miatti 
valós állapotnak megfelelő területhasználat rögzítése. A hatályos tervben zöldterületként 
szereplő ártéri erdő és tó területén zöldfelületi fejlesztéseket nem tervez az 
önkormányzat, ezért a területek visszasorolásra kerülnek a valós állapotnak megfelelően. 
Az üdülőterület fejlesztési elképzelések nem igénylik két területen vegyes terület 
kialakítását, elegendőnek mutatkozik a Mádi Kovács kastély telkével határos vegyes 
terület kialakítása.  

 Új vízkivételi közműterület vízgazdálkodási területbe sorolása (Má>V)  
Az új vízkivételi közműterület vízgazdálkodási területbe sorolása a meglevő funkciónak 
megfelelő területfelhasználás váltást jelent. A meglevő állapot rögzítése nem jelenti a 
természeti erőforrások igénybevételét és nem jár negatív környezeti hatásokkal.  

 
A valós állapothoz történő visszalépést célzó módosítások a környezeti közegek szempontjából 
nem jelentenek változást, a hatályos tervi állapothoz képest kisebb környezeti terhelést jelent 
és nem jár a természeti erőforrások igénybevételével. 
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3.4.2. A terv által kiváltott környezeti következménnyel járó társadalmi-gazdasági 
folyamatok elemzése   

Lakó-, üdülő és vegyesterületekkel kapcsolatos módosítási javaslatok 

A lakó- és vegyes területek módosításakor az elsődleges cél a népességszám hosszabb távon 
jelentős gyarapításának, de nem a mértéktelen, korlátlan fejlődésének területi alapú 
kiszolgálása. A kívánatos települési nagyságrend a 2200 fős népességszám. Kiemelkedően fontos 
ugyanakkor, hogy a lakóterületek bővülése és ezáltal a népességszám emelkedése lassabb 
tempóban, fokozatosan történjen. A TSZT módosítás során nem volt szükség új lakóterületek 
kijelölésére, mert a tavalyi évben került jóváhagyásra a Puszta és karikás kertek 
lakóterületté minősítése, amely jelentős tartalékot biztosít a település fejlődésére nézve. A 
Dózsa György és az Ady Endre utcák által határolt tömb és a Sporttér menti lakóterület egységesen 
kertvárosi lakóterületbe sorolása az adottságokhoz igazodó területfelhasználás váltást jelent, 
melynek célja az egységes, rendezett lakókörnyezet kialakítása, ezáltal a települési életminőség 
emelése.  
Gerjenben a központi funkciók (közintézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek) nagy része 
viszonylag kis területen, koncentráltan helyezkedik el a Béke téren és környezetében, ugyanakkor 
megfogalmazódott az igény a terület településközponti jellegének erősítésére, a településközpont 
fejlesztésére. Mindenképpen szükséges a település közszolgáltatásainak további fejlesztése olyan 
mértékben, hogy az alkalmas legyen a tervezett 2200 fős népesség megfelelő ellátására is, ennek 
területi vonzata is van. A településközpont funkcióbővülését és fejlesztését teszi lehetővé a 
vegyes területek hatályos településrendezési tervhez képest való növelése.    
 
Gazdasági területekkel kapcsolatos módosítási javaslatok 

A gazdasági területekkel kapcsolatos módosítási javaslatok megalkotásakor általános 
célkitűzésként rögzíthető a helyi gazdasági környezet javítása, a támogató vállalkozói 
környezet kialakítása és fenntartása, amely mind a meglévő gazdasági szervezetek fejlődése, 
mind pedig az új vállalkozások letelepedésének ösztönzése érdekében elengedhetetlen.  
A településen már működő vállalkozások bővítésének elősegítése mellett kiemelkedően fontos az 
új gazdasági szervezetek letelepedéséhez szükséges területek kijelölése. A cél elérése 
érdekében új gazdasági terület kerül kijelölésre a település északi részén, a kiépítés alatt álló, 
Gerjent Pakssal összekötő mellékút mentén. A nagyjából 77 hektár kiterjedésű területen 
gazdasági-logisztikai park kialakítása tervezett, amely a tervek szerint kisebb és nagyobb 
létszámú vállalkozásoknak is helyet ad majd. 
A gazdasági területekkel kapcsolatos módosítási javaslatok megalkotásakor figyelembevételre 
kerültek a termőhelyi adottságok, a gazdasági területek kevésbé értékes szántóterületeket 
vesznek igénybe. A természeti, táji és környezeti szempontok figyelembevételével 
meghatározásra került, hogy csak a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló 
gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár-rendeltetésű 
építmények elhelyezésére szolgálhatnak az adott területek, tehát a gazdaság területek 
használatának meghatározása a letelepedő vállalkozások szűrését is eredményezi. Mindemellett 
fontos szempontként adódik a lakóterületek védelme, a községbeliek életminőségének megóvása. 
A lakóterületektől való jelentős távolság, és az adott területen koncentrált elhelyezkedés biztosítja, 
hogy a gazdasági tevékenység a lakókat ne zavarja.  
A módosítási javaslatok megteremtik a jó alapot a gazdasági területek fejlődéséhez a községben, 
amellyel mindenképpen növekszik a munkahelyek száma, erősödik Gerjen gazdasága, úgy hogy az 
érintett lakosság nyugalma, háborítatlansága, az itt élők megfelelő életminősége nem sérül.   
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Különleges és zöldterületekkel kapcsolatos módosítási javaslatok 

A különleges és zöldterületekkel kapcsolatos javasolt módosítások kidolgozása során fontos 
szempont volt a területek reális, tényleges funkcióval való megtöltése. A kijelölt különleges 
területek elsősorban a turizmus fejlesztésének, valamint a sportolási lehetőségek 
bővítésének céljával kerültek kijelölésre. A különleges területek alapjául a Településfejlesztési 
Koncepcióban meghatározott turizmusfejlesztési célok, illetve az ellátások, szolgáltatások körének 
bővítésére irányuló törekvések szolgálnak. A módosítási javaslatok elsősorban ezen célok 
megvalósulását szem előtt tartva, de a lehetőségeket reálisan szemlélve kerültek megalkotásra. A 
területek a turisztikai, illetve a rekreációs funkcióknak történő helybiztosítással, egyszerre segítik 
elő a település gazdaságának fejlődését, valamint a lakók számára a szabadidős, rekreációs 
lehetőségek körének bővülését, ezáltal a településen élők életminőségének a javítását.  
A hatályos településrendezési tervben a nagyarányú zöldterület kijelölések csak elenyésző része 
rendelkezik tényleges közparki funkcióval. A zöldterületek átstrukturálásával az érintett területek 
a valós használatnak sokkal inkább megfelelő besorolásba kerülnek. A javasolt módosítások célja a 
jelenleg használt közkerti elemek megőrzése és minőségi fejlesztésének elősegítése, 
másrészt a parkként nem funkcionáló, de zöldterületi besorolású területek valós igényeknek 
megfelelő átsorolása, a rekreációs igények biztosítása. A zöldfelületi rendszer fejlesztése 
hatással van a település arculatára, befolyással van a település környezetminőségére. A 
zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése feltétele az „élhető” településnek és az egészséges 
környezetnek.  
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3.5. Várható környezetet érő hatások, környezeti következmények 

Gerjen új településrendezési eszközeinek készítése során a felülvizsgált rendezési tervekhez képest 
tervezett módosítások és változások környezetvédelmi szempontból többségében semleges, illetve 
pozitív jellegűek, de néhány módosításnál számolni kell a környezeti elemeket érő negatív 
hatásokkal is.  
A lakóterületek módosításai a környezeti közegre nézve semleges hatású, a településközponti 
vegyes terület bővítése léptékéből adódóan semleges hatást gyakorol a környezeti elemekre, 
rendszerekre.  
A gazdasági területek fejlesztése több környezeti elemre nézve gyakorol negatív hatást, azonban a 
védendő területfelhasználások a fejlesztési területtől messze vannak, így a megfelelő 
helykijelöléssel és védelmi jellegű növénytelepítéssel a negatív hatások kompenzálhatók és a 
társadalmi, gazdasági haszon igen magas.   
A külterületi módosítási javaslatok, az erdősültség növelése, a Solymos-ér és a Sáros-Duna részek 
revitalizációja megvalósulásuk esetén jelentős pozitív hatással bírnak a környezeti tényezőkre.  
 
A továbbiakban a rendezési tervben megjelenő főbb módosítások, javaslatok kerülnek tárgyalásra 
a természeti-, táji értékek, valamint környezeti elemek vonatkozásában. A változtatási szándékok 
részletes kifejtése az Alátámasztó javaslat II. TSZT és HÉSZ módosítás tervezői javaslata – Beépítésre 
szánt területek és a III. TSZT, HÉSZ tervezői javaslata – Beépítésre nem szánt területek című 
fejezetekben találhatók. 
 

1. TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 

A falusias lakóterületbe ékelődik a Béke tér környezetében a településközponti vegyes terület, 
amely a lakófunkció mellett a közintézmények, illetve kereskedelmi és szolgáltató egységek 
többségének is helyet ad. A változatosabb telekstruktúrát és beépítési módokat mutató terület 
kiterjesztése szükséges tartalék területet biztosítva az intézményi, valamint kereskedelmi-
szolgáltató funkcióval való ellátás fejlesztésére. A módosítás során a meglevő településközponti 
vegyes terület 9 telekkel való kibővítése történik meg. A jelenleg lakóházaknak helyet adó telkek 
esetleges intézményi funkciókkal történő fejlesztése esetén intenzívebb beépítés jöhet létre, 
valamint forgalomvonzó tényezőt is jelenthet a kialakításra kerülő intézmény vagy 
kereskedelmi egység, ezáltal a környezeti terhelés kis mértékben növekedhet.  
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o  

Levegő 

A településközponti vegyes terület kiterjesztése néhány telek 
intenzívebb beépítésével járhat, amely forgalmat vonzó 
tulajdonságával minimális mértékben növelheti a közlekedési eredetű 
levegőterhelést, ebből adódó konfliktussal azonban nem kell számolni 
a településen. 

o 

Termőföld, talaj, 
felszíni és felszín 
alatti vizek 

A vegyes terület kijelölése belterületi kivett ingatlanokat érint, így nem 
jár nyilvántartott termőföld csökkenésével. A funkcióváltás nem jelent 
többletterhelést a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek tekintetében. 

o 

Hulladék 
A jelenlegi állapothoz képest újabb intézményi és kereskedelmi 
funkciók megjelenése kis mértékben növelheti a hulladék mennyiségét, 
azonban ez szervezett hulladékszállítás keretében elszállításra kerül. 

o 
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Zaj- és rezgés-
terhelés 

A vegyes terület fejlesztése a jelenlegi állapothoz képest minimális 
mértékű többletforgalmat generálhat, amelynek következtében a 
zajterhelés kis mértékben nőhet. A módosítás a vonatkozó jogszabályi 
besorolások figyelembevételével a zajvédelmi határértékek + 5 dB-vel 
történő módosulását eredményezi, így még kevésbé jelenthet 
határértéket meghaladó zajterhelést a minimális forgalom növekedés.  

-/o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített környezet 

A kijelölt településközponti vegyes terület jelenleg lakóterületi funkciót 
lát el és közvetlen csatlakozik a településközponthoz, így a 
településszerkezetben nem okoz kedvezőtlen változást. A szabályozási 
előírásokkal biztosítható a túlzó mértékű beépítések megakadályozása. 
Összességében a település feltáruló látványa nem változik. 

o 

 

 
2. LAKÓTERÜLETEK MÓDOSÍTÁSA 

A Dózsa György és az Ady Endre utcák által határolt tömb és a Sport tér menti tömb egységesen 
kertvárosias lakóterületbe kerül besorolásra. A falusias településarculat ellenére a településen 
belül nem jellemző a hagyományos falusias jelleget hordozó telekkialakítás (keskeny, hosszú telek). 
A kertvárosias lakóterület kijelölése a karakter figyelembevételével a meglevő állapothoz igazodó 
területfelhasználás váltást jelent.  
A tömb egy részén a kisvárosias lakóterületi kijelölés megtartása nem javasolt, a település 
léptékéből adódóan nem indokolt az intenzív beépítés lehetőségének további biztosítása. A már 
meglévő állapot szerint felaprózódott és e miatt magasabb beépítési mutatókkal rendelkező telkek 
beépítési mértékét javasolt meglévő állapotnak tekinteni és a környezetéhez való jövőbeni 
illeszkedésnek megfelelően egyedi előírásokkal szabályozni. 
A lakóterületeknek meglevő állapothoz igazodó területfelhasználás és övezet váltása, valamint az 
intenzívebb beépítést lehetővé tevő kivárosias lakóterület kivezetése a környezeti elemek 
tekintetében negatív hatással nem jár, a változás a környezetállapot szempontjából 
semlegesnek vagy enyhén pozitívnak tekinthető.  
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 
Az övezeti átsorolások valós állapotnak történő megfeleltetések, így 
növekvő levegőszennyezést nem okoznak. A beépítések intenzitása 
nem változik, ez a levegőminőség szempontjából semleges változás. 

o 

Termőföld, talaj, 
felszíni és felszín 
alatti vizek 

A már meglévő funkciókhoz köthető korrekciók, megfeleltetések a 
talaj és vizek szempontjából negatív hatással nem járnak, a módosítás 
termőföldet nem vesz igénybe.  

o 

Hulladék 

A módosítások meglévő állapotnak történő megfeleltetések, új 
hulladékforrás megjelenését nem okozzák, így a jelenlegi állapothoz 
képest a tervezett kijelölésekkel megnövekedett hulladék 
megjelenése nem várható.  

o 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

Az átsorolások a jelenlegi állapothoz képest nem generálnak nagyobb 
forgalmat, nem járnak megnövekedett zajterheléssel, illetve a 
zajvédelmi határérték módosulásával. 

o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített környezet 

A változtatások a tényleges állapotnak történő megfeleltetések, az 
épített környezetben változást nem okoznak.  A lakóterületek 
egységesítése az épített környezet képében pozitív változást hozhat.  

o/+ 
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3. GAZDASÁGI TERÜLET KIJELÖLÉSE, MEGLEVŐ FUNKCIÓVÁLTÁSA 

A kiépítés alatt álló, a települést Pakssal összekötő út mentén a belterülettől északra 77 ha nagyságú 
új gazdasági terület kerül kijelölésre. A belterülettől nyugatra a kertes mezőgazdasági területen 
belül 1,1 ha-on a tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület szintén általános gazdasági 
területté sorolása történik meg. Mindkét terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem 
gyakorló gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár-
rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál majd, ezért a fejlesztések megvalósulása után 
jelentős környezeti terheléssel nem kell számolni, azonban mind az építkezés, mind a működés 
a mostani állapothoz képest negatívan hat a környezeti elemekre.  
Az újonnan kijelölt gazdasági területek fejlesztései után várhatóan megnövekedik a teher- és 
személygépjármű forgalom, ezzel együtt növekszik a környezeti közegeket érő terhelés is. A 
kijelölésre kerülő északi iparterület a település belterületétől több, mint 2 km-re 
helyezkedik el, így a lakosság számára közvetlen zavaró hatást nem jelent. A kisebb iparterület 
közel helyezkedik el a lakóterületekhez, azonban kisebb méreténél fogva a forgalomvonzó 
képessége is ezzel arányosan alacsonyabb mértékű.  
A jelentősebb nagyságú burkolt felület kialakítását, a megnövekedett forgalmat telken belüli 
fásítással, növénytelepítéssel kell kompenzálni és figyelemmel kell lenni a létesítmények 
tájbaillesztésére. Ez különösen fontos szempont, hiszen az északi gazdasági terület Nemzeti 
Ökológiai Hálózattal és Natura 2000 területtel közvetlen határos, a nyugati gazdasági terület 
pedig lakóterületek közelében van. 
A János major a meglevő állapothoz igazodó területfelhasználás változást jelent. Tervi szinten 
új beépítésre szánt területként jelenik meg a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, azonban 
ez már régóta működő tevékenységet jelent. Jelentős környezeti hatással nem kell számolni a 
módosítás során.   
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 

A terület jelenlegi területhasználatához képest az általános gazdasági 
terület kijelölése a levegőminőség szempontjából kedvezőtlenebb 
helyzetet teremt. A legnagyobb terhelés a gazdasági létesítmények 
kiépítése során fog jelentkezni. A működés során is nagyobb teher- és 
személygépjármű forgalommal kell számolni, azonban a gazdasági 
tevékenység előírás szerint jelentős környezeti terheléssel nem járhat 
majd. A légszennyezés mérséklésére a véderdősáv került kijelölésre, 
továbbá telken belüli védőfásítást kell létrehozni.  A lakó funkciók az 
északi gazdasági területektől távolabb helyezkednek el, így a védett 
területeket a zavaró hatás kevéssé érinti. 

- 

Termőföld, talaj, 
felszíni és felszín 
alatti vizek 

A terület beépítésre szánt területi átsorolása az északi gazdasági 
terület esetében a termőföld igénybevételével jár. A módosítások a 
talaj és a víz viszonyokra befolyással vannak, más jellegű terhelés éri a 
környezeti elemeket. A szántóföldi művelés megszűnésével csökken a 
mezőgazdasági jellegű vegyianyag terhelés. A konkrét fejlesztési célok 
ismerete nélkül is bizonyos, hogy jelentős nagyságú burkolt felület 
kerül majd kialakításra, amely a talaj vízháztartását kedvezőtlenül 
befolyásolja. A megnövekedett teher- és személygépkocsi forgalom is 
negatívan befolyásolja a talajt és a talajvizet.  

- 
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Hulladék 
A jelenlegi állapothoz képest a tervezett módosítás során mind a 
gazdasági létesítmények kialakítása, mind a működés során 
megnövekedett hulladék mennyiséggel kell számolni.   

- 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

A fejlesztés (kiépítés, működés) zaj- és rezgésterhelés növekedést 
jelent. Az északi területen a lakóterületek távolsága miatt a lakósság 
zavarásával nem kell számolni. A nyugati gazdasági terület fejlesztéstől 
függően egyes lakóterületek zajterhelésével járhat, melyet az adott 
fejlesztés építési, vagy környezetvédelmi engedélyeztetése során 
javasolt részleteiben vizsgálni.  

- 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített környezet 

A megjelenő gazdasági funkciójú beépítések jelenleg mezőgazdasági 
művelési ágú területeken jönnek létre, a tájkép megváltozását fogják 
okozni. Az északi tervezett gazdasági terület a Natura 2000-es 
területekkel és az országos ökológiai hálózattal, valamint 
tájképvédelmi terület övezetével érintett Duna közvetlen közelében 
van, ezért szabályozásakor a tájbaillesztésre vonatkozó előírásokat 
kiemelten kell kezelni.  

- 

 

4. SPORTTERÜLET BŐVÍTÉSÉT CÉLZÓ MÓDOSÍTÁSOK 

A településen távlati igény mutatkozik a meglevő sportpálya területének bővítésére, amely a 
belterülethez csatlakozóan, általános mezőgazdasági terület és zöldterület átsorolásával kap helyet 
a szerkezeti terven. A szabályozási terven a különleges beépítésre nem szánt sportterület nem 
jelenik meg. A különleges beépítésre nem szánt terület alacsony beépítése, valamint a létesítmény 
zöldfelületi jellege miatt jelentős környezeti terhelés nem jön létre. Mivel a zöldterület még 
nem került kialakításra, értékes növényzetet nem érint majd a beruházás. A sportpálya funkcióból 
adódóan a megnövekedett személygépkocsi forgalom időszakosan jelentkezik, valamint a 
mérkőzések zaj szempontjából zavaró hatást jelenthetnek a közeli lakóterületek számára. A távlati 
fejlesztés megvalósulása esetén a negatív hatások (időszakos zajterhelés, településkép 
változása) kiküszöbölése zöldfelületi fejlesztéssel lehetséges, amely előírására szabályozási 
szinten kerül sor.  
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 

A tervezett különleges sportpálya terület időszakosan 
megnövekedett személygépkocsi forgalmat generál, ebben az 
időszakban a levegő terhelése is kis mértékben növekedhet, amelyet 
zöldfelületi fejlesztéssel kell kompenzálni.  

- 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A sportpálya kialakítása termőföld igénybevételével jár. A beruházás 
a termőföld mennyiségét minimálisan csökkenti, azonban Gerjen 
kiterjedt mezőgazdasági területeihez képest nem csökken jelentős 
mértékben a termőterületek aránya, nem romlik a mezőgazdasági 
termelőtevékenység lehetősége, illetve átlagosnál jobb minőségű 
termőföld igénybevétele nem történik. A fejlesztés jellegénél fogva 
(beépítésre nem szánt terület, jelentős zöldfelülettel rendelkező 
létesítmény) a talaj és vizek szempontjából megnövekedett terhelést 
nem fog jelenteni. 

o 

Hulladék 
A fejlesztés megvalósulása esetén a jelenlegi állapothoz képest 
időszakosan többlet hulladék megjelenése várható a 
látogatóforgalom megnövekedése miatt. 

- 
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Zaj- és rezgés-
terhelés 

Az átsorolás, amennyiben a fejlesztés megvalósul a jelenlegi 
állapothoz képest időszakosan nagyobb forgalmat generál, és a 
mérkőzések idejében is növekedhet a környező lakóterületek 
zajterhelése. Megfelelő többszintes növényállomány kialakításával 
és okszerű tervezéssel  az időszakos zajártalom jelentősen 
csökkenthető.  

- 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

A különleges beépítésre nem szánt sportpálya terület a 
lakóterülethez csatlakozóan, a település belterületének szélén kerül 
kijelölésre. A kiszolgáló létesítmények és az esetlegesen megépülő 
kisebb lelátó látványa befolyásolhatja a belterület déli részének 
településképét. A tájbaillesztés a TAK, TKR előírásainak betartásával, 
valamint növénytelepítéssel kompenzálható. 

o 

 
 

5. MÁDI KOVÁCS KASTÉLY HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁS 

A déli üdülőterületen a Mádi Kovács kastély telkét – turisztikai fejlesztése érdekében - a 
felülvizsgálati terv az üdülőházas üdülőterületből különleges turisztikai területbe sorolja. 
Amennyiben a fejlesztés megvalósul és a turisztikai forgalom erősödik a környezeti elemek 
állapotában kismértékű változás mutatkozhat.   
A déli üdülőterület határos az ökológiai folyosót, és Natura 2000 területet jelentő Dunával és a 
tájképvédelmi terület övezete érinti a területet. A Mádi-Kovács kastély telkét érinti a töltéstől 
számított 110 m-es fakadóvízzel veszélyeztetett terület.  
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/ o 

Levegő 
A tényleges fejlesztés várhatóan kismértékű forgalomnövekedést 
okoz, ezáltal a levegő terhelése is növekszik.   

- 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A tervezett rekreációs célú fejlesztés a terület zöldfelületi rendezését 
is magukban foglalják, így a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek 
szempontjából pozitív változást jelenthet. 

+ 

Hulladék 

A jelenlegi állapothoz képest többlet hulladék megjelenése várható, 
amennyiben a fejlesztés a későbbiekben megvalósul, ennek 
megfelelően a megnövekedett látogatóforgalom nagyobb 
mennyiségű hulladék megjelenését fogja jelenteni. 

- 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

Az átsorolások, módosítások a jelenlegi állapothoz képest nagyobb 
forgalmat generálnak, illetve a hasznosítás függvényében az üzemi 
jellegű zajterhelés mértéke is növekedhet, mely a terület közvetlen 
környezetében elhelyezkedő zajtól védendő üdülőterületek 
vonatkozásában okozhat zavaró hatást. 

- 

Természeti 
környezet, táj, 
élővilág, épített 
környezet 

Az átsorolással a területek zöldfelületi jellege megmarad, a területek 
minőségi fejlesztése, rendezése a településképben pozitív változást 
hoz, így összességében pozitív változásnak tekintendő a módosítás. 

+ 
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6. PAKS-GERJEN ÖSSZEKÖTŐ ÚT SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉGÉNEK BŐVÍTÉSE  

Az 5124 j. Paks-Gerjen összekötő út a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna-híddal 
kapcsolatos beruházás részeként kerül megvalósításra. A beruházás a Kormány 226/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra beruházásnak minősül. 
„Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó létesítményei” tárgyú Környezeti 
hatástanulmányt (a továbbiakban: KHT) követően a környezetvédelmi hatóság TO-04G/80/03505-
83/2018 ügyszámon adta ki a környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatát a 
tervezett beruházásra. A környezetvédelmi engedély kiadása során a szakhatóságok 
hozzájárulásuk mellett megszabták a létesítéshez szükséges feltételeiket  
A környezetvédelmi és építési engedéllyel rendelkező Gerjen-Paksi összekötő út megépítése 
megkezdődött. Az összekötő út kisebb szabályozási szélességgel a hatályos tervben is szerepelt. A 
szabályozási szélesség növelése nem okoz az előző tervhez képest jelentős környezeti 
többletterhelést. A jelenlegi állapothoz képest azonban környezeti terhelés megjelenése várható az 
újonnan megépülő út közvetlen környezetében, itt védendő, érzékeny létesítmények nem 
találhatóak.  

Környezeti 
elemek, 
rendszerek 

Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 
szempontjából  
+/-/ o 

Levegő 

A hatályos tervekben jelzett állapothoz képest nem okoz várható 
levegőminőség romlást az út szélesítése. A jelenlegi állapothoz 
képest azonban a tényleges fejlesztés várhatóan jelentős 
forgalomnövekedést okoz, ezáltal a levegő terhelése is növekszik. 
Érzékeny funkciójú létesítmények nem helyezkednek el az út 
környezetében.  

-/o 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A szabályozási szélesség növelés terület igénybevétellel, termőföld 
jár, azonban ez minimális mértékű. A fejlesztés nem okozza a 
település kiterjedt mezőgazdasági területeinek észrevehető 
csökkenését, nem rontja a mezőgazdasági termelőtevékenység 
potenciálját. A 8-10m szélességben tervezett az út szélesítése, mely 
nem okoz jelentős környezeti terhelést a környezeti elemekre nézve. 

o 

Hulladék Többlet hulladék megjelenése nem várható. o 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

A fejlesztés a jelenlegi állapothoz képest nagyobb forgalmat generál, 
a terület közvetlen környezetében zajtól védendő területek és 
épületek azonban nincsenek. A hatályos tervekben már rögzítésre 
került az összekötő út, melyhez képest jelen tervezés során az út 
szélesítése nem jár kapacitásbővítéssel, így a korábbi tervezett 
állapothoz képest nem jelent többlet terhelést. Az út kialakítás 
zajvédelmi hatásai kapcsán a vonatkozó környezetvédelmi engedély, 
illetve az engedély alapjául szolgáló dokumentáció megállapításai az 
irányadók. 

o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

A korábbi tervezett állapothoz képest az út szabályozási 
szélességének bővítése nem jelent változást. A tervezett út jelenlegi 
földút nyomvonalán tervezett, így nem jelent új vonalas elemet a 
tájban. Az összekötő út nyomvonal szélesítése, szabályozási 
szélesség növelése által elfoglalt területsáv nem érint védett, vagy 
védendő természeti értéket, ökológiai hálózati elemet, így ebből 
adódó konfliktussal nem kell számolni. 

o 
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7. KÖZKERTEK KIJELÖLÉSE, PONTOSÍTÁSA 

Zöldterület területfelhasználásban kerülnek azok a meglevő, használati funkcióval rendelkező 
parkok, amelyeket a hatályos terv nem jelölt, valamint a Puszta és karikás kertek helyén 
kialakítandó lakóterület tervezett zöldterületei esetén sajátos használat váltást (közparkból 
közkertbe) irányoz elő a terv.  
Új zöldterület kijelölés a településen nem történik, a jelenleg is meglévő zöldterületek minőségi 
fejlesztése, valamint a már kijelölt, de még ki nem épített zöldterületek fejlesztése a lakókörnyezet 
minőségi javítását szolgája, továbbá a rekreációs lehetőségeket bővíti, így a módosítások a 
lakosság és a természeti közegek szempontjából is kedvező hatásúak. 
  

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 

A ténylegesen kialakult parkok esetén a módosítás nem jár jelentős 
levegőminőség változással. A még ki nem épített közkertek 
létrehozása, valamint a meglevők növényállományának minőségi 
fejlesztése pozitív hatással lehet a levegőminőségre.  

+ 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A módosítások során a területek zöldfelületi jellege megmarad, így 
nem okoz változást a talaj, felszíni és felszín alatti vizek állapotában. 
A besorolások biztosítják a továbbiakban is a magas zöldfelületi 
fedettséget. 

+ 

Hulladék 
A jelenlegi állapothoz képest hulladék megjelenése a továbbiakban 
sem várható. 

o 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

Az átsorolások, módosítások a jelenlegi állapothoz képest nem 
generálnak nagyobb forgalmat, a kijelölt zöldterületek csak a helyiek 
igényét elégíti ki, nem forgalomnövelő tényezők, így nem járnak 
megnövekedett zajterheléssel. 

o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

A területfelhasználás és övezeti átsorolásokkal a területek 
zöldfelületi jellege megmarad, a területek minőségi fejlesztése, 
rendezése a településképben pozitív változást hoz, így 
összességében pozitív változásnak tekintendők a módosítások. 

+ 

 
8. TÁJÖKOLÓGIAI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ MÓDOSÍTÁSOK KÜLTERÜLETEN 

A tájökológiai fejlesztést támogató módosításokat területfelhasználásonként vizsgáljuk, mert így 
könnyebben azonosíthatók a környezeti elemeket, rendszereket érő terhelések, közvetlen és 
közvetett hatások.  
 
Erdőterületek átsorolása, kijelölése 
Gerjen település 4,7%-os erdősültsége messze elmarad az országos értéktől. Az arány kedvezőbbé 
tétele érdekében szükség van a meglevő erdők védelme mellett tervezett erdőterületek kijelölésére 
is. A meglevő erdőterületek és erdősült területek megfelelő területfelhasználási területbe sorolása 
nem változtat a környezeti elemek állapotán, hiszen csak a terv valós állapothoz igazítását szolgálja. 
A településen jelentős nagyságú tervezett erdőterület is kijelölésre kerül a Solymos-ér 
revitalizációjához kapcsolódóan, valamint a mezőgazdasági területek tagolására.  
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Az erdősültség növelése a teljes település levegőminőségét, klimatikus viszonyait pozitívan 
befolyásolja és az ökológiai, környezetvédelmi értékén túl a táj mozaikosságának 
kialakításával a tájképi potenciál növekedését okozza.  Az erdőterületek kijelölésének 
gazdasági, társadalmi hatása is mérhető, a turisztikai fejlesztések színtereit jelentik, valamint a 
település élhetőségét pozitív irányban befolyásolják.  
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 

A meglévő erdősávok megőrzése, a távlati fennmaradásának 
biztosítása, valamint a tervezett erdőterületek pozitív irányban 
befolyásolják a levegőminőséget, kedvezően hatnak a klimatikus 
viszonyokra. A véderdősávok rendszerének kialakítása az eróziós 
folyamatok csökkenésében is jelentős szerepet játszanak javítva 
ezáltal a levegő minőségét.  

+ 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A javasolt átsorolások általános mezőgazdasági területeket 
érintenek. A tervezett erdősítések megvalósítása esetén a település 
erdősültségi aránya jelentősen növekszik. A módosítások kedvező 
irányú folyamatot eredményeznek, csökkentik a kemikália használat 
veszélyét, illetve a talaj, a felszíni és felszín alatti vizekre nézve 
csökkenti a potenciális terhelés kockázatát. A tervezett változás 
pozitív irányú. Véderdősávok a környező mezőgazdasági területek 
szélerózió elleni védelmét is szolgálják.   

+ 

Hulladék 

A védelmi jellegű erdőterületek esetén a jelenlegi állapothoz képest 
hulladék megjelenése a továbbiakban sem várható, azonban a 
közjóléti erdőterületek turizmusba való bekapcsolásával a hulladék 
mennyiségének kismértékű növekedésével kell számolni a 
rekreációs használatnak megfelelően.   

o 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

A véderdő céljára szolgáló területek a jelenlegi állapothoz képest 
nem generálnak nagyobb forgalmat, így nem járnak megnövekedett 
zajterheléssel. A turisztikai érdeklődésre számot tartó erdőterületek 
környékén növekedhet a turistaforgalomból adódó személygépkocsi 
forgalom, amely azonban elenyésző többlet zajterhelést jelent, 
konfliktust nem okoz.  

o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

Az erdőterületek kedvezően alakíthatják a tájképet, mind táj- és 
természetvédelmi, valamint a környezeti elemek védelme 
szempontból kedvezőek. Az élővilág védelme és az ökológiai folyosók 
kialakítása szempontjából is pozitív változást jelentenek.   

+ 

 
Mezőgazdasági területek sajátos használat váltása 
A mezőgazdasági területeket érintő változtatások megfelelnek a magasabb rendű jogszabályoknak, 
a földhivatali adatszolgáltatásnak és a valós állapotnak, emellett a Solymos-ér menti, valamint a 
Faddi-Duna holtág folytatásában levő területek revitalizációs elképzelései is figyelembe vételre 
kerültek. Az említett területeken a szántóföldi, intenzívebb művelés helyett a terület adottságaihoz 
jobban alkalmazkodó, extenzívebb területhasználatot támogató korlátos mezőgazdasági területek 
kerültek kijelölésre.  
A sajátos használat váltás a környezetre pozitív hatást gyakorol, hiszen a természetközeli 
gyepterületek visszaállítása, a természetkímélő tájgazdálkodás mind ökológiai, mind környezeti 
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szempontból kedvezőbb hatású, mint a nagyüzemi mezőgazdasági termelés. Összességében a 
mezőgazdasági területeket érintő javaslatok a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára, 
az élővilágra, a természeti környezetre és az ökológiai hálózati elemekre is kedvező 
hatásúak. 
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o  

Levegő 
A mezőgazdasági területfelhasználáson belüli átsorolások a kisebb 
környezeti terheléssel járó művelés támogatására történnek, így a 
környezeti elem szempontjából pozitív változást idézhet elő.  

+ 

Termőföld, talaj, 
felszíni és felszín 
alatti vizek 

Az extenzívebb művelést támogató területhasználaton belüli 
rendeltetésváltás a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizekre csökkenti 
a potenciális terhelés kockázatát, a tervezett változás pozitív irányú. 

Hulladék 
Hulladékgazdálkodási szempontból a módosítások részben semleges 
hatásúak, illetve csökkentik a hulladék mennyiségét. 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

A rendeltetésváltás a nagyüzemi mezőgazdaság visszaszorításával zaj 
szempontjából is csökkenti a többletterhelés megjelenését a 
módosítással érintett területeken. 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

A változtatások a hagyományos tájhasználat felé történő 
elmozdulással ökológiai, környezeti és tájképi szempontból pozitív 
változást idéznek elő. A korlátos mezőgazdasági területfelhasználás 
kiterjesztése az ökológiai és a természetvédelmi szempontból 
érzékeny területeken a táji, természeti értékek fennmaradását, a 
hagyományos tájhasználat védelmét szolgálja. A sajátos használat 
váltás a mezőgazdasági területeken a beépítetlenség megőrzését 
szolgálja, amely a tájképet előnyösen befolyásolja. 

 
Vízgazdálkodási területbe sorolás 
A külterület tekintetében felülvizsgálatra kerültek a vízfolyások és árkok is, a Solymos-ér. A 
módosítás a környezeti közegek szempontjából a területek megőrzésnek biztosításával, valamint a 
revitalizáció véghezvitele esetén pozitív változást jelent.  
A Tolna megyei TMTrT szerint Faddi holtág egy kisebb része vízgazdálkodási térségbe tartozik. A 
még mélyfekvésű, nádasos részeket a magasabbrendű terveknek való megfeleltetés érdekében is 
javasolt vízgazdálkodási területbe sorolni. A módosítás továbbá tájökológia fejlesztési célokat, a táj 
mozaikosságának növelését, és a holtág jövőbeli revitalizációját is jelentős mértékben szolgálja, így 
pozitív változást eredményez mind a környezeti, mind a táji természeti elemek körében. 
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 
A levegőszennyezettség nem növekszik a valós állapotnak való 
átsorolás következtében. 

o 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A javasolt átsorolás támogatja a Solymos-ér valamint a Sáros-Duna 
jövőbeli revitalizációját, amely fejlesztések megvalósulása mind a 
talajra, mind a vízháztartásra kedvező hatással lenne.  

+ 
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Hulladék A jelenlegi állapothoz képest hulladék megjelenése nem várható. o 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

A módosítás zaj- és rezgésvédelmi szempontból relevanciával nem 
rendelkezik. 

o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

A javasolt átsorolás támogatja a Solymos-ér, valamint a Sáros-Duna 
jövőbeni revitalizációját, amely fejlesztés megvalósulása a táji- és 
természeti környezetben pozitív változást idézne elő és kedvezően 
módosítja a tájképet.  

+ 

 
 

9. VALÓS ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ VISSZASOROLÁSOK 

A Lajos majort keletről határoló hatályos terv szerint tervezett erdőterület általános 
mezőgazdasági területbe kerül visszasorolása, mert az eltelepítés nem történt meg és a major 
védőfásítása telken belül biztosítható. A hatályos állapot a környezeti elemek szempontjából 
kedvezőbb, de a valós állapothoz képest nem jelent változást.  
A déli üdülőterület felülvizsgálati módosítása a zöldterületi fejlesztés elmaradása miatti valós 
állapotnak megfelelő területhasználat rögzítése. A hatályos tervben zöldterületként szereplő ártéri 
erdő és tó területén zöldfelületi fejlesztéseket nem tervez az önkormányzat, ezért a területek 
visszasorolásra kerülnek a valós állapotnak megfelelően. Az üdülőterület fejlesztési elképzelések 
nem igénylik két területen vegyes terület kialakítását, elegendőnek mutatkozik a Mádi Kovács 
kastély telkével határos vegyes terület kialakítása.  
Az új vízkivételi közműterület vízgazdálkodási területbe sorolása a meglevő funkciónak 
megfelelő területfelhasználás váltást jelent. A meglevő állapot rögzítése a környezeti közegek 
szempontjából változást nem idéz elő.   
A déli üdülőterület határos az ökológiai folyosót, és Natura 2000 területet jelentő Dunával és a 
tájképvédelmi terület övezete érinti a területet. A Mádi-Kovács kastély telkét érinti a töltéstől 
számított 110 m-es fakadóvízzel veszélyeztetett terület.  
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 
Terhelések, közvetlen és közvetett hatások  

Változások a 
környezetállapot 

szempontjából  
+/-/o 

Levegő 
A levegőszennyezettség nem növekszik a valós állapotnak való 
átsorolás következtében. 

o 

Termőföld, talaj, 
felszíni és 
felszín alatti 
vizek 

A talaj és a vizek terhelése nem növekszik a valós állapotnak való 
átsorolás következtében. 

o 

Hulladék 
A hulladék mennyiségének növekedésével nem kell számolni a 
módosítás kapcsán.  

o 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

A módosítások nem okoznak zaj- és rezgés terhelés növekedést. .  o 

Természeti 
környezet, 
élővilág, táj, 
épített 
környezet 

A zöldterületi besorolás valós állapotnak megfelelő módosítása a 
természeti környezet szempontjából pozitív hatással jár, ugyanis az 
ártéri erdő mezőrzését biztosítja.   

+ 
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4. Káros környezeti hatások mérséklését célzó javaslatok, 
intézkedések 

4.1. Táj- és természetvédelem, ökológiai rendszerek 

A tervezési területen országos vagy helyi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett területek nem találhatók. 
Az ökológiai hálózat, valamint a tájképvédelmi terület övezetének lehatárolását a magasabb rendű 
területrendezési tervek határozzák meg, amelyet az illetékes államigazgatási szerv előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével tartalmaz a szerkezeti terv. 
Gerjen közigazgatási területét érintő Országos Ökológiai Hálózat elemei a következők: az 
országos ökológiai hálózat magterületébe a településen a Duna menti ártéri erdők, a Malátás sziget 
déli része, Hármas sziget, Sáros Duna északi része (nádas, erdő, legelő) tartoznak, míg az ökológiai 
folyosó területileg a Duna teljes területét és a hozzá kapcsolódó töltést fedi le. 

A Duna és annak mentén elhelyezkedő élővilág a Natura 2000 hálózat területét jelenti.  

A tájképvédelmi terület övezetébe tartozik a Duna medre, a település belterületétől délre a Duna 
partja, a déli üdülőterület egy része, a Hármas-sziget, valamint a Sáros-Duna területe egészen a 
Lajos majorig.  

Az országos ökológiai hálózat által közvetlen érintett módosítás egyedül a Duna ártéri erdeinek 
vízgazdálkodási területből védelmi, illetve közjóléti erdőterületbe sorolása. A Duna menti 
galériaerdők az Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterületek, továbbá az 
Országos Területrendezési Terv erdő övezetébe, valamint a Tolna Megyei Területrendezési Terv 
erdőgazdálkodási térségébe tartoznak. Az átsorolás indoka a magasabb szintű jogszabályokhoz 
igazodás, valamint a tényleges állapotnak való megfelelés.  

Az északi általános gazdasági terület a Tolna megyei szerkezeti tervhez igazodva a Duna mentén 
kerül kijelölésre. A fejlesztési terület határát a Natura 2000 hálózatot és az ökológiai folyosót, 
valamint a tájképvédelmi terület övezetének részét jelentő Duna képezi. A töltés Duna felőli oldalán 
ártéri erdősáv húzódik. A környezeti hatások mérséklését célozza a területfelhasználás 
rendeltetésének meghatározása, hiszen az általános gazdasági terület nem teszi lehetővé 
környezetre jelentős hatású tevékenység megtelepedését a területen. A gazdasági területhez 
kapcsolódóan 30 m szélességben védelmi rendeltetésű erdőterület kerül kijelölésre a lakóterület 
felé az esetleges környezeti hatások mérséklése, valamint a tájbaillesztés érdekében. Ezen kívül 
nagy hangsúlyt kell majd fektetni a telken belüli védőfásítás kialakítására is. 

Gerjen  településen a területrendezési tervekben kijelölt tájképi és ökológiai szempontból is értékes 
területeken túl figyelembevételre kerültek a fejlesztéssel, revitalizációval értékessé tehető 
területek (pl. Solymos-ér mente, Faddi-Duna holtág meghosszabbításában levő Sáros-Duna 
területe).  A potenciálisan ökológia szempontból értékes területek esetén is alkalmazza a terv a 
természetvédelemnek alárendelt tájhasználatot, és a településrendezési eszközökben ennek 
megfeleltetett területhasználat és övezeti rendszer kijelölését. 

A térségi ökológiai rendszerek védelme a településrendezés során a területfelhasználási 
kategóriák természetvédelmi szempontú meghatározásával és szigorúbb szabályozási 
mutatók megalkotásával lehetséges. A település ökológiai hálózattal érintett területein mind 
településszerkezeti, mind szabályozási tervi szinten olyan területfelhasználási kategóriák és 
övezetek kerültek meghatározásra, amelyekre megalkotott szigorú előírások biztosítják a 
természeti értékek védelmét. Ezen előírások korlátozzák az elhelyezhető funkciók körét, az építés 



 Gerjen TSZT, HÉSZ 
Környezeti értékelés  

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 43 
                                                              

         SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730; Fax.: 290-91-91 
E-mail: telepules@kasib.hu 

www.kasib.hu 
 

43 

rendjét, valamint korlátozzák az építmények elhelyezésének lehetőségét az értékes 
növényállomány figyelembe vételével. 
Ennek szellemében az ökológiai hálózat által érintett erdők többségében védelmi 
rendeltetésűek, a közjóléti erdők kijelölése pedig az ökoturisztikai lehetőségek kiaknázását 
szolgálja. Az ökológiai folyosóba tartozó mezőgazdasági területeken egy egységes, a gyepek 
fennmaradását ösztönző, extenzívebb területhasználatot támogató Mko jelű korlátos 
mezőgazdasági terület került kijelölésre. Ezeken a területeken elsődleges cél a táj- és 
természetvédelmi érdekekkel összhangban az extenzív használat támogatása, valamint a 
beépítetlenség megőrzése. 
 

4.2. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

A javaslatokat az Alátámasztó javaslat kötetében- III. TSZT, HÉSZ tervezői javaslata – Beépítésre nem 
szánt területek és IV. Tájrendezés és természetvédelem című fejezete részletesen tartalmazza, mely 
jelen környezeti értékelésben nem kerül megismétlésre. 
 
A külterületek javasolt területfelhasználási rendszere az alábbi szempontok figyelembevételével 
került meghatározásra: 

 magasabb rendű tervek OTrT és TMTrT térségi területfelhasználási kategóriái, 
 magasabb rendű tervek térségi övezetei (országos ökológiai hálózat), 
 Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartása, 
 természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme, 
 ökológiai hálózat érintettsége, 
 természeti, tájképi adottságok, 
 jellemző, megőrzendő tényleges tájhasználatok, művelési ágak, 
 környezetvédelmi szempontok,  
 egyéb településfejlesztési érdekek 

A fenti szempontoknak együttesen kell érvényesülniük, amelyek azonban egymásra is kihatással 
vannak. 
 
Gerjen településen fontos cél a Duna menti tájkarakter megőrzése, erősítése és a belterülettel 
való közvetlenebb kapcsolat kialakítása.  
A tájrendezés során az ökológiai hálózat elemei, a tájképi és ökológiai szempontból is kiemelkedő 
területek esetén cél a természetvédelemnek alárendelt tájhasználat és ennek megfeleltetett 
területfelhasználás kialakítása. Az egyes területfelhasználások nem kizárólag a művelési ágak 
alapján kerültek megkülönböztetésre, hanem a természetvédelmi érintettség, jellemző 
területhasználat által, nagyobb összefüggő területegységek vonatkozásában is. 
A településen alacsony az erdősültségi arány, ezért az erdőterületek növelése kiemelt cél. A terv 
439 ha tervezett erdőterületet tartalmaz. Az új kijelölésű erdőterületek 286,5 ha-t tesznek ki és  
152, 5 ha meglevő ártéri erdő a felülvizsgálat során vízgazdálkodási területből erdőterületbe került 
átsorolásra. A szántóföldek tagolását, elsősorban környezetvédelmi célokat a védelmi rendeltetésű 
erdőterületek, míg a Solymos-érhez, és a Sáros Dunához kapcsolódó turisztikai célú fejlesztéseket, 
nagyobb kiterjedésű közjóléti erdőterületek szolgálják.  
A hagyományos tájhasználatból fakadóan a mezőgazdasági területek foglalják el a külterületek 
legnagyobb részét, alapvető cél a Solymos-ér, valamint a Sáros-Duna területéhez kapcsolódóan a 
tájgazdálkodás lehetőségének megteremtése, a táji-, ökológiai szempontból értékes területek 
védelme, és a beépítetlen mezőgazdasági táj sajátos arculatának megőrzése. A korlátos 
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mezőgazdasági területek kijelölésének alapját a táj- és természetvédelmi érdekek jelentik, a 
művelési ágtól függetlenül. 
Revitalizációjuk esetén a Solymos-ér, valamint a Sáros-Duna területe jelentős tájszerkezeti elemmé 
válhat. Ezt a célt támogatja az előbb már említett erdőterületek és korlátozott mezőgazdasági 
területek kijelölése.  
 

4.3. Zöldfelület fejlesztési javaslatok  
 
A települési arculat erősítése egységes, koncepcionális zöldfelületi rendszer tervi kidolgozásával és 
annak megvalósításával lehetséges, ami hozzájárulhat a település megtartó erejének 
növekedéséhez. A zöldfelület fejlesztését gondos szaktervezéssel, a harmonikus környezet 
kialakításának igényével kell megoldani. 
 
Közterületi zöldfelületek - zöldterületek 
A zöldfelületi rendszer alapvető alkotó elemei a közhasználatú zöldterületek, melyeknek 
elsődleges funkciója lehetőséget biztosítani a szabadtéri szabadidős, rekreációs tevékenységek 
számára.  
A településszerkezeti terv módosításával két, jelenleg közlekedési területben levő, de használati 
funkcióval rendelkező közkert zöldterület besorolásba kerül. A területek megőrzése 
szempontjából fontos az átsorolás. A település zöldfelületi és használati értékkel bíró területeinek 
minőségi fejlesztésre kell a hangsúlyt helyezni.  
A Puszta és karikás kertek területének 3 telkén kijelölt, de ki nem épített zöldterületek 
találhatók. A zöldfelületek egységes, igényes arculati elemekkel történő kialakításánál a funkciókat 
a helyi lakosság igényeihez kell igazítani. A területek növényállománya megőrzendő és őshonos 
fajokkal fejlesztendő, hiszen alapvető cél, hogy a község rendelkezzen attraktív, változatos 
zöldfelületekkel, központi terekkel.  

Zöldfelületi intézmények és intézményi zöldfelületek 
Jelen zöldfelületek jellemzően korlátozott közhasználatra szánt, megnyitott zöldfelületi 
létesítmények, szabadterek, zöldterek, melyek funkciója a pihenés, a szórakozás, a rekreáció, a 
sport és regenerálódás, az oktatás. Ebbe a kategóriába tartoznak a zöldfelületi jellegű intézmények 
és jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények.  
A település zöldfelületi ellátottságában jelentős szerepet játszanak az Alsó-Gödrök 
lovaspálya céljára szolgáló zöldterület és Felső-Gödrök erdőterülete, amelyek nagyságuknál, 
növényzettel való borítottságukkal, elhelyezkedésükkel komoly zöldfelületi értéket képviselnek. A 
távlati hasznosítás érdekében a beépítés korlátozása mellet fontos szempont a meglevő 
erdőállomány, értékes növényzet megőrzése.  
Mind az oktatási, nevelési, illetve vallási funkciókat betöltő intézmények zöldfelületinek 
állapota kielégítő, továbbra is fenntartandó, fejlesztendő. Több esetben szükséges a meglévő 
berendezési tárgyak állapotának felmérése, szükség esetén cseréje, a zöldterületek minőségi 
fejlesztése.  
 
Egyéb zöldfelületek  
A lakókertek a település egésze szempontjából is értéket jelentenek, növelik a biológiailag aktív 
felületek arányát, a területek ápoltsága az egész település klimatikus adottságait befolyásolja, 
alakítja. 
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A település erdősültsége alacsony, a tervezés során elsődleges szempontként szerepelt a meglevő 
erdőterületek megtartása, valamint jelentős nagyságú (439 ha) tervezett erdőterület 
kijelölése.   
A Duna ártéri erdőségének zöldfelületi rendszerben betöltött szerepe, kondicionáló értéke 
kiemelendő, nagy hangsúlyt kell fektetni a használati funkció bővítése esetén a zöldfelületi és 
ökológiai érték messzemenő megőrzésére. Gerjen számára nagy előrelépést jelenthet a Duna ártéri 
erdeinek tanösvényekkel való feltárása és bekapcsolása a zöldfelületi rendszerbe.  
A szerkezeti terv biztosítja a Solymos-ér és a Sáros-Duna területének jövőbeni 
revitalizációjához szükséges területfelhasználásokat, amely kialakítását szakmai tervek 
készítésével kell megalapozni.  
Zöldfelület fejlesztési potenciált hordoz magában a déli üdülőterülethez csatlakozó Mádi-Kovács 
kastély területe, valamint a hozzá tartozó tó és a Duna mentén elhelyezkedő közjóléti 
erdőterületbe sorolt ártéri erdőtársulás.  
 
Külterületi lineáris zöldfelületek, mezővédő erdősávok 
A mezőgazdasági táblákat tagoló, valamint a természetközeli élőhelyek összeköttetését biztosító 
külterületi fásítások és mezővédő erdősávok aránya fejlesztendő. Támogatandó a főbb utak, 
mezőgazdasági utak mentén is cserjesávokból, fasorokból álló zöldsávok, mezővédő erdősávok 
kialakítása. Ezek kedvező hatásai közül a legfontosabb a környezeti terhelés, jelen esetben a 
poremisszió csökkentése, a széleróziónak kitett területen. A szélsebesség mérséklésével az 
erdősávok kedvezően befolyásolják a mikro- és mezoklímát, emellett egyenletesebb 
csapadékeloszlást is eredményeznek. A mezővédő erdősávok fás társulásai a kedvező klimatikus 
hatások mellett számos élőlénynek nyújtanak élőhelyet és menedéket, táplálékforrást. A mezővédő 
erdősáv javasoltan 4 sorból álló, min. 7 m széles, fa- és gyümölcsfafajokból telepítendő, mellette 
csatlakozó öko- vagy fűsáv létrehozása javasolt. 
 
Telken belüli védőfásítások 
A telkek zöldfelületeit lehetőség szerint a telekhatárok mentén kell biztosítani, különösen a 
gazdasági, ipari és különleges területek esetén. A sűrű növényzet környezetvédelmi szerepén felül 
takaró hatása révén esztétikai szempontból is kedvező. 
A Kb-En/1 jelű naperőmű terület övezetében a patak mentén 10 m széles a keleti oldalon 5 m 
széles növénysáv biztosított a szabályozás által. A szabályozási terven a telek be nem építhető 
zöldfelületként kialakítandó részeként jelölt sávban a napelemek telepítésével egy időben, 
cserjesort kell telepíteni. 
Ehhez hasonlóan a település külterületén található gazdasági területek növénysávval történő 
izolációja a tájbaillesztést segíti. A Gip/1 és .Gksz/1 építési övezetekben a szabályozási terven jelölt 
telekhatárokon 8 m szélességben többszintes növényállomány létesítésével szintén a telek be nem 
építhető zöldfelületként kialakítandó rész javasolt. A javaslat célja egyrészt a környezetminőség 
javítása, másrészt vizuális szempontból is kedvezőbb az ipari gazdasági területek felé történő 
izoláció. A kiszabályozott sávban cserjesor és fasor telepítése előírt, mely azonban kialakítható a 
meglévő faállomány megőrzésével és kiegészítésével. 
Javasolt helyszínek: 

 János-major 
 Lajos-major 
 György-major 
 Lakóterület melletti Gksz (hrsz: 566) 
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Ahhoz, hogy a védőfásítás elérje a kívánt hatást a fasorok tőtávolsága esetében 8-10 métert, míg a 
cserjék telepítési tőtávolsága esetében 1,5-2,0 métert javaslunk. A sűrű növénytelepítéssel elérhető 
a környezeti terhelés tényleges csökkentése és a takaró hatás kialakulása. A védőfásítások 
kialakításakor az ökológiai- és talajadottságoknak megfelelő fajokat kell alkalmazni, továbbá azon 
taxonok telepítése támogatott, melyek nagy lombkoronát növelnek, magas levélfelületi index-el 
rendelkeznek, így levegőtisztító- szűrő és takaró szerepükben is hatékonyabba 

A vegyes, többszintes növénytelepítés ökológiai és kondicionáló értéke jóval magasabb a csak 
gyepszintből álló zöldfelületekhez képest. A többszintes fa- és cserjeszintből álló növénysáv tovább 
oldhatja a művi beavatkozás nyomait, védelmet biztosít a környezetvédelmi szempontból is 
védendő területhasználatoknak. 
 
Utcai fasorok, utak menti közterületi gyep- és cserjesávok 
Gerjen településen a lineáris közterületi zöldfelületek tekintetében fontos feladat a nagyobb 
látogatottságú területrészek közötti kapcsolat megteremtése, a turista attrakciók összekötése, 
valamint a forgalmasabb utak menti zöldsávok fejlesztése, mely többek között fasorok, cserjesávok 
telepítésével érhető el. A vonalas zöldfelületi elemek tekintetében a közművesítési fejlesztésekkel 
összhangban, egy egységes koncepció alapján kialakított, attraktív fásítási program a település 
arculatát is meghatározhatja. Ez különösen a település megközelítését biztosító fő közlekedési utak 
mentén indokolt, mind a településkép, mind a levegőminőség, környezetminőség javítása 
szempontjából. A már megvalósult növénytelepítések fenntartására fokozott figyelemmel kell lenni. 
A település meglévő fasorai fokozatosan felújítandók. A fasorok kialakításakor törekedni kell a 
homogenitásra, többször iskolázott sorfák alkalmazandók. A fajok megválasztásánál fontos 
szempont, hogy extenzíven fenntartható, az élőhelyi adottságoknak megfelelő környezettűrő 
növényanyag kerüljön telepítésre. A légvezetékek alatt olyan dísznövényeket kell alkalmazni, 
melynek alacsony gömb alakú koronát nevelnek, így nem szükséges metszeni őket. Az újonnan 
kijelölésre került utak mentén javasolt fasor és cserjesáv telepítése.  
 
Zöldfelületi ellátottság és ökológiai szerep erősítésére vonatkozó javaslatok 
A tervezett területfelhasználást érintő módosításokkal, elsősorban a zöldterületek valós állapotnak 
és funkcionális használatnak megfeleltető átsorolásával, a tervezett erdőterületekkel, a különleges 
területek minőségi fejlesztésével a település zöldfelületi ellátottsága javulhat. A zöldfelületi 
ellátottsághoz hozzájárul az utak menti fásítások kialakítása, a patak meder rendezése, valamint a 
telken belüli zöldfelületek szigorú szabályozása. Ez utóbbi nemcsak a minimális zöldfelületi 
fedettség meghatározásában, de egyéb zöldfelületi előírások megalkotásában nyilvánul meg. 
A zöldfelületi javaslatok mindegyike az ökológiai szerep erősítését segíti elő. A telken belüli 
zöldfelületek szabályozása, a növényállomány megtartására tett javaslatok, a beépítésre nem szánt 
területeken az ökológiailag védendő területek területfelhasználásának megválasztása is hozzájárul 
a zöldfelületek ökológiai szerepének erősítéshez, javításához. 
 
 

4.4. Épített környezet állapotának védelme 
 

A településen nem található országosan védett érték, műemlék. A tervezett módosítások a 32 db 
helyi védelem alatt álló építmények közül kettőt érintenek. A Dózsa György utca 41. szám alatti 
építmény esetén a tervezett változást (falusias lakóterületből kertvárosias lakóterületbe történő 
átsorolás) a lakóterület jellege, használata, a meglévő állapothoz való illeszkedés igénye indokolja. 
A Mádi Kovács kastélyt és környezetét tekintve a tervezett változást (üdülőházas üdülőterületből 
különleges turisztikai területbe történő átsorolás) a terület reális funkcióval való megtöltésének 
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igénye, esetleges turisztikai célú fejlesztése és hasznosítása indokolja. Az érintett helyi védelem 
alatt álló építmények a tervezett módosítások által nem sérülnek.  
A helyi egyedi értékek megőrzését az 54/2018. (V.31.) Kt. határozattal elfogadott Településképi 
arculati kézikönyv, valamint a 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 
Településképi rendelet biztosítja. 
Az önkormányzat feladatát képezi a helyi egyedi értékek figyelemmel kísérése, állapotuk 
ellenőrzése, a lakosság tájékoztatása és figyelmének felhívása a megőrzés fontosságára, az 
értékvédelemre.  
 

Gerjen község határában jelenleg 14 régészeti lelőhely ismert. A 20426, 53422, 53423, 74729, 
74731, 74735, 74737, 74739, 74741, 74745 és 50743, 95033 számon nyilvántartott, valamint a 
Koleszár-tanya és Rostély-dűlő néven azonosított régészeti lelőhelyek mezőgazdasági művelés alatt 
állnak, elsősorban szántóként hasznosítják őket. Az 50743 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
erdőben található.  
A Paks-Gerjen összekötő út érinti Csamony területén a 95033 számon nyilvántartott, a szerkezeti 
és szabályozási terven 11. számmal jelölt régészeti lelőhelyet. Az útfejlesztéshez készült előzetes 
régészeti dokumentációban foglaltak alapján a nevezett lelőhelyet terepbejárással vizsgálták. Az 
ERD végkövetkeztetése, hogy a jelenlegi ismeretek szerint a nyomvonal nem érint olyan lelőhelyet, 
melyet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a földmunkával járó beruházással el kellene kerülni. 
 
A régészeti emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának lehetőségét szem 
előtt tartva, a 2001. évi LXIV. törvény értelmében a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti 
lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A pusztulás 
lehetőségét minimálisra csökkentve a védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban 
megelőzőnek és csak szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. Amennyiben a régészeti 
örökség elemeit eredeti összefüggésükből, vagyis a régészeti lelőhely területről valamely oknál 
fogva mégis el szükséges mozdítani, akkor arra csak régészeti feltárás keretében kerülhet sor. 

A mostanra kialakult állapot fenntartása Gerjen területén nyilvántartott lelőhelyek 
esetében biztosítja a még bolygatatlan régészeti leletek eredeti összefüggésben való megőrzését. 
Amennyiben ez az állapot bármilyen földmunkával járó beruházás megvalósítása végett változik, 
úgy a régészeti leletek szakszerű feltárása a fejlesztést megelőzően, a földmunkákhoz ütemezve 
szükséges és lehetséges. Ha a feltárás során országos jelentőségű régészeti objektum kerül 
napvilágra (bár erre az eshetőségre jelenleg semmi nem utal), úgy annak konzerválását, eredeti 
helyén való megőrzését, az építési kiviteli tervekbe beépítve biztosítani kell.  

A régészeti feltárás költségeit annak kell állnia, akinek a leletek elmozdítása az érdekében 
áll. A régészeti feladatok időbeli és pénzbeli vonzatával már a tervezés szakaszában kalkulálni 
javasolt. A várható költségek kalkulálásához, a lehetséges megoldások kockázatainak elemzéseihez, 
a régészeti érintettség intenzitásának és a lelőhely pontos kiterjedésének meghatározásához 
műszeres lelőhelyfelderítés készíttetése ajánlott. Amennyiben a régészeti lelőhely kiterjedése 
tudományos módszerekkel nem kerül pontosan meghatározásra, akkor földmunka a régészeti 
lelőhellyel nem érintett ingatlanrészen is csak folyamatos régészeti megfigyelés mellett végezhető. 
A régészeti lelőhelyek területének jelenlegi hasznosításából adódó károsan ható folyamatok 
lassítása, visszafordítása érdekében az ingatlantulajdonos, a helyi önkormányzat és az 
örökségvédelemi szakemberek (hatóság, múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. 
Ellenkező esetben a negatív folyamatok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a 
kulturális örökség elemeinek részleges vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 
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4.5. Környezeti elemek állapotának védelme 

4.5.1. Levegőtisztaság védelem 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a légszennyezettségi 
határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell 
alkalmazni. 
 
A közlekedési eredetű légszennyezés Gerjenen jelenleg csekély, ugyanis a település a dunai 
kompátkelés lehetőségét leszámítva zsákfalunak tekinthető.  Amennyiben a térség legnagyobb 
közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektjeként megépül a Paks-Kalocsa közúti Duna-híd, a 
Kalocsa és Dunaszentgyörgyön át a 6. sz. főút között haladó 512. sz. országos főút, illetve ezzel az 
új kelet-nyugati irányú közúti kapcsolattal együtt Paks és Gerjen között egy új, észak-déli irányú 
országos mellékúti kapcsolat is kiépül (5124 j. országos mellékút) alapvetően változik meg a 
település megközelíthetősége, feloldódik a község zsáktelepülés jellege. A jelzett útfejlesztések már 
a hatályos szerkezeti tervben is szerepelnek, a felülvizsgálati tervben nem új elem, de mivel 
kiépülése jelenleg aktuális, ezért a környezeti értékelésben említésre kerül.  
A jelentősebb átmenő forgalom következtében kialakuló légszennyezés csökkentését segítő 
növénytelepítésre kell törekedni. A főbb közlekedési utak mentén, különösen a Paks felé vezető új 
országos mellékút, a település bekötőútja, valamint a déli üdülőterület felé vezető út menti fásításra 
kell hangsúlyt helyezni.  Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fasorok mellett a cserjéknek is 
kiemelkedő környezetvédelmi jelentőségük van a közlekedésből származó, légszennyezés káros 
hatásainak csökkentésében. A kedvezőbb levegőminőség eléréséhez javasolt a zöldfelületek 
megőrzése és fejlesztése. Növénysávok kialakításával a terület kondicionáló hatása és 
mikroklimatikus viszonyai tovább javíthatók.  
 
Üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
adatait alapul véve a mezőgazdasági tevékenységet végző kibocsátók a jellemzők a településen.  
Légszennyezést okozó, helyhez kötötten működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és 
anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg 
az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket. Levegőtisztaság-
védelmi szempontból a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 
A gazdasági területeken belül, a levegőterhelés további csökkentésére és a kondicionáló hatás 
javítására a kialakult faállományt lehetőség szerint meg kell tartani, amely a környezetminőség 
javítását eredményezi, és pufferként szolgál. Gazdasági- ipari telephelyek ingatlanjain a védendő 
területekkel határos telekhatáron beültetési kötelezettség kerül előírásra, többszintű védelmi 
jellegű növénytelepítés kialakításával, amely térhatároló és takaró funkcióján felül, szűrőhatása 
révén levegő-minőségvédelmi szempontból is kedvező. 
 
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről, illetve burkolatlan 
utakról származó por jelenti. Az egybefüggő nagytáblás parcellák között sok helyen nincsen tagolás, 
fizikai elválasztás, a mezőgazdasági táblákat tagoló mezsgyék, fásítások hiányoznak, így javasolt a 
felülvizsgálati tervben szereplő tervezett erdőterületek kialakítása, a mezővédő erdősávok és út 
menti fásítások telepítése, melyekkel csökkenthető a defláció és a porterhelés. 
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4.5.2. Zaj-és rezgésterhelés 

A települések általános zajterhelését a közúti, illetve kötöttpályás közlekedésből, és az üzemi 
tevékenységből származó zaj mértéke határozza meg. Gerjen zajvédelmi szempontból kedvező 
helyzetben van, hiszen vasút, autópálya és főút a települést nem érinti. Zsáktelepülés lévén jelenleg 
az átmenő forgalom okozta zajterhelés sem jellemző, azonban ez a helyzet az útfejlesztésekkel 
változni fog a közeljövőben. A települési, így a tervezési terület környezeti zajvédelem 
követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egye szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZHR) előírásai határozzák meg. 
 
Közúti közlekedésből származó zaj 
Közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak esetén új 
védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. melléklet határértékeit kell figyelembe 
venni. Gerjen közigazgatási területén kiépítésre kerülő a települést Pakssal összekötő új országos 
mellékút a belterület szélén halad így a lakóterületek csak kis hányadát érinti majd közvetlenül a 
megnövekedett forgalomból adódó zaj- és rezgésterhelés.  

  Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) 

 Zajtól védendő terület 
Kiszolgáló úttól; 

lakóúttól származó 
zajra 

országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 

település tulajdonában lévő 
gyűjtő utaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 
a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől származó 
zajra 

országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önk. tulajdonában lévő 
belterületi gyorsforgalmi utaktól, 
első- és másodrendű főutaktól, az 
autóbusz pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és a pályaudvarától, a 

repülőtértől, és a nem nyilvános fel- 
és leszállóhelytől származó zajra 

  nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

  6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges 

területek közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. 

Lakóterület 
(kisvárosias-, 

kertvárosias-, falusias-, 
telepszerű beépítésű) 
Különleges területek 

közül az oktatási 
létesítmények területei, 

a temető, zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. 
Lakóterület 

(nagyvárosias beépítésű, 
a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági  terület 65 55 65 55 65 55 

 
Üzemi és szabadidős tevékenységből származó zaj 
A jelenleg hatályos ZHR 1. melléklete szerint az üzemi eredetű zajtól védendő területekre az alábbi 
határértékek vonatkoznak:  
  



 Gerjen TSZT, HÉSZ 
Környezeti értékelés  

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 50 
                                                              

         SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730; Fax.: 290-91-91 
E-mail: telepules@kasib.hu 

www.kasib.hu 
 

50 

Sor- 
szám 

A B C 

zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 
(dB) nappal 06-22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre (dB) 

éjjel 22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi ter. 45 35 

2. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 

Jelen terv készítése során kijelölt új gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató vagy különleges 
területfelhasználási egység üzemi jellegű zajterhelésére a fenti határértékeket kell alkalmazni.  
Zajt, illetve rezgést kibocsátó új üzemi és szabadidős létesítményt, berendezést, technológiát egyéb 
helyhez kötött külső zajforrást, csak olyan módon lehet létesíteni, üzembe helyezni, hogy az a ZHR 
rendeletben megállapított zaj és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg. A területen új 
üzemi és szabadidős zajforrás létesítése csak a határérték teljesülését biztosító zajvédelmi tervezés 
alapján engedélyezhető. 
Üzemi jellegű zajkibocsátások tekintetében a tervezett fejlesztés során, megfelelő technológiák 
alkalmazásával, a hatályos jogszabályokban meghatározott zaj és rezgésterhelési határértékek 
betartásával, üzemi eredetű zaj nem jelenthet konfliktusforrást. 
A településközpont vegyes területbe történő átsorolással érintett ingatlanok vonatkozásában a ZHR 
előírásait alapul véve a zajvédelmi határérték 5 dB-vel módosul. 
Az új tevékenységek, telephelyek esetében az üzemi jellegű zajkibocsátás meghatározására csak a 
beruházás ismeretében van lehetőség, ezért a tevékenységek hatásainak vizsgálatakor a rendelet 
meghatározott paraméterei az irányadók.  
 

Vasúti eredetű zaj  
Vasúti közlekedésből származó terhelés nem érinti a települést. 
 

Egyéb zajterhelés 
A területen a jövőbeni építkezések (gazdasági terület fejlesztés, lakóterület beépülése) okozta 
időszakos zajterheléssel is számolni kell. Erre vonatkozóan a ZHR 2. melléklete szerint az alábbi 
határértékek érvényesek jelenleg: 

  
Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*  

(dB) 

Sor
- 

szá
m 

Zajtól védendő terület 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
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4.5.3. Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a település a felszín alatti víz szempontjából a 
fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé 
tartozik, továbbá a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a település a vízminőség-védelmi 
terület övezetén fekszik, ezért a szennyvíz közcsatornás elvezetésének megoldása a 
település kiemelt feladata volt. A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a vízminőség-védelmi 
terület övezetén egyedi szabályozást kell alkotni a település helyi építési szabályzatában a 
felszín alatti vizek védelmére. 
A szennyvízelvezetés hálózati rendszerének az üzemeltetését is a Mezőföldvíz Regionális 
Víziközmű Kft. biztosítja. A kiépített szennyvízelvezető hálózat gravitációs rendszerű. A településen 
keletkező szennyvizeket jelenleg a tolnai kistérségi szennyvíztisztító telepre szállítják. A tisztított 
szennyvizek befogadója a Duna folyó. 
A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a közüzemi 
vezetékes ivóvíz ellátást a teljes lakosság igénybe veszi. A településen 10 db üzemelő közkifolyó áll 
rendelkezésre. A vezetékes ivóvízellátást a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. üzemelteti. A 
település vízellátását biztosító vízbázis sérülékeny vízbázisnak minősül és hidrogeológiai 
védőterülettel rendelkezik. A település területét szintén érintik a Gerjen-Dombori, illetve a Gerjen-
Észak távlati vízbázis védőterületei. A vízbázisok védelme érdekében a védőterületeken belül az 
arra vonatkozó rendeletben rögzített előírások betartása szükséges. 
A hidrogeológiai védőidom és védőzóna érintettségű területeken a 123/1997. (VII. 18.) a 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni, különös tekintettel a 10. §-ban foglaltakra, 
miszerint az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a 
kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési 
folyamatot nem veszélyezteti. 
Gerjen legjelentősebb vízfolyása a Duna, a település külterületének nyugati felén a Solymos-ér 
folyik. Természetes állóvíz a település külterületének határában található, a Fadd településhez 
tartozó Duna-holtág, a Faddi-Duna.  

A talajminőséget rontó antropogén hatások közül elsősorban a mezőgazdasági, azon belül az 
intenzív szántóföldi művelés említendő meg, mely diffúz szennyezés formájában negatív hatásokat 
okozhat a talajminőségben. Az intenzíven művelt szántóterületeken a talajpusztulás ellen talajvédő 
gazdálkodással, a dűlőutak menti fásítással, valamint a kiterjedt szántó növényzettel való 
tagolásával lehet védekezni. Ennek érdekében a meglévő erdő-és cserjesávok védelmi jelleggel 
megtartandók és pótlandók. 

A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani. 
A talaj szennyeződésérzékenysége miatt a terület hasznosításakor, építkezések során fokozott 
figyelemmel kell gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti vizek ne 
szennyeződjenek.  

A talaj és a talajvizek védelme érdekében az újonnan létesülő összefüggő parkolókat vízzáró 
burkolattal kell építeni. A parkolók burkolt felszínéről a csapadékvizek olajfogó műtárgyon 
keresztül vezetendők a befogadókba, a felszíni vízelvezető árkokba, csapadékcsatornába.  
A tervezett beruházások megkezdése előtt a vonatkozó előírások betartása mellett gondoskodni 
kell a humuszos termőréteg letermeléséről, szakszerű deponálásáról, majd az építkezés után az 
újrahasznosításáról. .A talaj- és talajvizek állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró 
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(szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. A technológiai eredetű szennyvíz tisztítását a vonatkozó 
rendeletek szerint a telephelyeken belül kell megoldani. Veszélyes anyagokat tartalmazó 
szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni 
kell. Semmilyen tevékenység nem folytatható a településen, mely a víz és a talaj határérték feletti 
károsodását okozhatja. 
 

4.5.4. Hulladékkezelés 
A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a 
hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.  
Gerjenben a hulladék gyűjtése megoldott, a kommunális hulladékot heti rendszerességgel szállítja 
el a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  

A várható építkezések során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból is megfelelő 
gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Az keletkező építési törmelékek kezelése külön 
figyelmet érdemel. A szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem 
minősülő anyagok felhasználásával történhetnek. 
A veszélyes hulladékok begyűjtése és elszállítása a településen szintén megoldott. A keletkező 
veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet szennyezését 
kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni. A veszélyes hulladékok kezelése 
során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 
 

4.5.5. Egyéb környezetvédelmi javaslatok 
Gerjen településen számos környezeti érték található. A Duna partján elhelyezkedő település keleti 
oldalán lévő folyó mentén erdősáv van, mely természetvédelmi terület. A települést nyugati 
irányából mezőgazdasági területek övezik. Északon kisebb-nagyobb erdőfoltok találhatók, míg 
délen az üdülőket és a kastélyt összefüggő erdőterületek veszik körül. A külterület déli, dél-nyugati 
részén a Faddi-Duna mentén kialakult, értékes vegetáció található. 
A települést vizuálisan a légvezetékeken kívül (külterületen futó nagyfeszültségű vezeték és annak 
oszlopai) nem terheli más létesítmény. 
 
A településen az elsőrendű védelmet a kiépített földgátak biztosítják. Árvízvédelem keretében 
az árvízvédelmi műnél, annak mentett oldalán, a védmű lábától 10 m-es védekezési sávot az árvízi 
védekezés számára biztosítani kell, amelyben semmilyen építmény nem helyezhető el. Továbbá 
a mentett oldalon 110 m-es fakadóvíz előfordulásával veszélyeztetett sávot, a hullámtéri 
oldalon 60 m-es sávot kell kijelölni, amelyen belül felszín alatti munkálatok csak nagy gondossággal, 
az illetékes hatóság hozzájárulásával végezhetők. 
 
A hosszútávon fenntartható fejlődést szolgáló korszerű környezetvédelem és energiagazdálkodás 
egyik legfontosabb eleme a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználása.  
A település természeti adottságai alapján részint alkalmas, ugyanakkor támogatható is a megújuló 
energiahordozók hasznosítása. Az ökológiai szemlélet a természeti és az épített környezettel való 
gazdálkodást a védelem, a hasznosítás és a fejlesztés egységeként kezeli, és a megújuló, megújítható 
forrásokra koncentrál, melynek során a helyi energiaszükségletre helyi megújuló források, 
technológiák kerülnek felhasználásra.  
A megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de alkalmazása nem hagyható ki. 
A környezetkímélő, megújuló energiaforrások közül a napenergia a legismertebb és 
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legkézenfekvőbb, az egyértelműen környezetbarát energianyerési mód pedig a napelem, melyek 
közül leggyakrabban a napból érkező energiát villamos energia termelésre használják fel.  
A település külterületén, az ANNORA SUN Kft. mint beruházó, a 062/5, 062/6, illetve a 064/2 
hrsz-ú telkeken 37,74 MW teljesítményű naperőmű telepítését tervezi, több mint 85 ha-os 
területen. A tervek alapján a naperőmű az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 132 kV-os 
hálózatához csatlakozik majd. A napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi 
szinten és házi hasznosítással is egyre növekszik.  
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5. A tervben szereplő javaslatok hatékonysága, összefoglalás 

5.1. Táj-és természetvédelem szempontú javaslatok 

Gerjen kedvező természeti, táj adottságokkal rendelkezik. A tervezés során cél ennek a kedvező 
állapotnak a fenntartása, megőrzése, fejlesztése. A természeti környezet védelmét a magasabb 
rendű jogszabályok is biztosítják, azonban a településrendezési eszközök készítése során is kiemelt 
jelentőségű az értékes területek védelme. 
A terv táj- és természetvédelmi, zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatai és azok 
foganatosítására hozott szabályozási előírások a negatív hatásokat csökkenteni igyekeznek. Ez 
vonatkozik mind a levegőminőség, a zajvédelem, felszíni és felszín alatti vizek, a talajvédelem, az 
élővilág és a védett területek kérdéskörére. Ugyanakkor a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontok 
is érvényesülnek a területfelhasználási kategóriák és ennek megfeleltetett övezetek, továbbá a 
szabályozási tervi előírásokban részletezett mutatók, zöldfelületi arányok megállapításakor. 
 

A mezőgazdasági területeket érintő változtatások megfelelnek a magasabb rendű jogszabályoknak, 
a földhivatali adatszolgáltatásnak és a valós állapotnak, emellett a Solymos-ér menti, valamint a 
Faddi-Duna holtág folytatásában levő területek revitalizációs elképzelései is figyelembevételre 
kerültek. Az említett területeken cél a szántóföldi, intenzívebb művelés helyett a terület 
adottságaihoz jobban alkalmazkodó, extenzívebb területhasználat támogatása, valamint a 
beépítetlenség megőrzése.  
Korlátos mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába kerültek azok a mezőgazdasági 
területek, melyek a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezik, ahol cél a táj- és természetvédelmi 
érdekekkel összhangban az extenzív használat támogatása, valamint a beépítetlenség megőrzése. 
Továbbá az ökológiai folyosó részét képező erdőterületek védelmi erdőterület 
területfelhasználásba kerültek. 
Az erdősültség növelése a teljes település levegőminőségét, klimatikus viszonyait pozitívan 
befolyásolja és az ökológiai, környezetvédelmi értékén túl a táj mozaikosságának kialakításával a 
tájképi potenciál növekedését okozza. 
A tájba illesztés egyik fontos eszköze a növénytelepítés. Az esetleges környezeti terhelést okozó, 
vagy vizuális elválasztást igénylő telephelyek esetében a telek be nem építhető zöldfelületként 
kialakítandó rész került előírásra a védendő területhasználatok irányában. Az eltérő 
területhasználatok elválasztására, a zavaróbb hatású ipari gazdasági területeken, különösen a 
védettséget igénylő területekkel határos oldalán védő zöldsáv nemcsak környezetvédelmi, de egyes 
esetekben településkép-védelmi szempontból is indokolt. 
 

5.2. Környezetvédelmi szempontú javaslatok  

A terv környezetvédelmi javaslatai a negatív hatásokat csökkenteni hivatott. Környezetvédelmi 
szempontú javaslatokban megfogalmazottak, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokban és 
előírásokban foglaltak betartásával a levegőminőség-védelem, a zaj és rezgésvédelem, 
hulladékkezelés kérdésköre, továbbá a talaj-, a felszín alatti és felszíni vizek védelme is megvalósul. 
Az egyes javaslatok hatékonysága a környezeti elemekre az alábbiak szerint alakul. 

Talaj- és talajvíz védelem 
A környezetvédelmi szempontú javaslatokban megfogalmazottak, továbbá a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban és előírásokban foglaltak betartásával a településen üzemelő telephelyek esetén 
is megvalósul a talaj-, a felszíni és felszín alatti vizek védelme. 
A mezőgazdasági tevékenységből, közúti közlekedésből eredő szennyezések a meglévő erdő- és 
cserjesávok védelmével, fásítások fejlesztésével csökkenthetőek. 
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A termőföld és talaj humuszos rétegének védelme az előírások betartásával biztosított.  
A magasabb rendű jogszabályokban meghatározott felszín alatti víz állapotának érzékenysége 
szempontjából érzékeny területi kategória és arra meghatározott előírások betartása biztosítja a 
felszín alatti vizek védelmét. 
Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizekre és a talaj állapotát veszélyeztető tevékenységekre 
vonatkozó felsőbbrendű jogszabályok előírásainak betartásával kizárható a víz és a talaj határérték 
feletti károsodása. 

Levegőtisztaság védelem 
A kedvezőbb levegőminőség eléréséhez javasolt a zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek 
megőrzésével és fejlesztésével, többszintű út menti növénysávok kialakításával, a terület 
kondicionáló hatása és mikroklimatikus viszonyai tovább javíthatók. Levegőtisztaság-védelmi 
szempontból a fasorok mellett javasolt cserjék telepítése is, melyeknek kiemelkedő 
környezetvédelmi jelentőségük van a közlekedésből származó, légszennyezés káros hatásainak 
csökkentésében. 
A tervezési területen található ipari jellegű, pontszerű légszennyező források telepítése, 
üzemeltetése bejelentés kötelezett. Az ipari jellegű, pontszerű légszennyező források esetében 
szigorúan be kell tartani és rendszeresen ellenőrizni kell a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő üzemelést. 
Diffúz levegőterhelést jelent a mezőgazdasági tevékenységekből eredő porszennyezés. A levegő 
növekvő terhelésének ellensúlyozása érdekében javasolt minél nagyobb kiterjedésű és biológiailag 
aktív zöldfelületek kialakítása. A mezővédő fásítások bizonyítottan pozitív hatással bírnak az erózió 
által érintett területeken, ezen felül további kedvező hatásai, hogy a növénysáv védett és kitett 
oldalán egyaránt csökken a szélsebesség, mely termésfokozó és mikroklíma javító hatást 
eredményez, valamint egyenletesebbé válik a csapadékeloszlás, a talaj szerkezete és vízháztartása.  

Zaj- és rezgésterhelés 
A zajvédelmi jogszabályokban és előírásokban foglaltak betartásával, meghatározott 
védőtávolságokkal és védelmi célú növénytelepítések megtartásával, kialakításával, a védendő 
területek zajterhelése csökkenthető, környezetterhelése megelőzhető. 
A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelésből származó jelentősebb környezeti konfliktus nem 
jellemző a településen. Jelentős forgalmat bonyolító út nem halad át a település belterületén, ebből 
adódóan konfliktus nem keletkezik. A közlekedésből származó zajterhelés aktív és passzív 
zajvédelmi módszerek alkalmazásával tovább csökkenthető.  
A Mádi Kovács kastély kapcsán a besorolás módosulása és ezzel párhuzamosan a terület használat 
intenzívebbé válása a közvetlen telekhatáron elhelyezkedő üdülőterület nagyobb mértékű 
benépesedése esetén hosszú távon konfliktus helyzetet alakíthat ki. Ennek elkerülése érdekében 
javasolható az üdülőterület irányába megfelelő növénytelepítés előírása. 
Szintén a Mádi Kovács kastély esetében az átsorolás potenciálisan befolyásolhatja a terület 
zajvédelmi értékelését, mivel a vonatkozó 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 
különleges terület kategórián belül nem tartalmaz előírást a turisztikai területre. Erre tekintettel a 
részlet szabályok szintjén javasoljuk pontosítani a terület vonatkozásában alkalmazandó 
zajvédelmi besorolást.  
A gazdasági területek esetén, a szabályozási terven jelölt „Telek be nem építhető, zöldfelületként 
kialakítandó része” védelmi célú növénytelepítések kialakításával biztosítja a védendő 
létesítmények zajterhelésének mérséklését és csökkentését, valamint a környezetterhelés 
megelőzését. 
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Hulladékgazdálkodás 
Mind a kommunális hulladék, mind a veszélyes hulladékok elhelyezése és tárolása a 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően történhet, így nem okozhat környezetterhelést. 
A hulladékgazdálkodásról, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló hatályos jogszabályok, hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással 
kapcsolatos előírásait betartva nem jelentenek szennyező forrást a területre, a környezetminőséget 
nem veszélyeztetik. 
A szelektív hulladékgyűjtés további támogatása és kiterjesztése szintén pozitív hatást eredményez, 
illetve segít a környezettudatos szemléletformálásban. 
 

5.3. Gazdasági, társadalmi hatások 
 
A javasolt módosításokkal egyrészt egy letisztultabb rendszer jön létre, amely a korábbinál jobban 
illeszkedik a jelenlegi területhasználatokhoz, funkciókhoz és igényekhez. Másrészt a módosítások 
hozzájárulnak ahhoz, hogy jelentősen javuljanak a községbeliek életkörülményei, lehetőségei, 
összességében pedig egy még élhetőbb, még vonzóbb településsé váljon Gerjen.  
A lakóterületeket érintő javaslatok esetében elsődleges szempontként került figyelembevételre a 
község nyugodt, karakteres jellegének megőrzése, a település élhető nagyságrendjének a 
megtartása, a népességszám maximum 2200 főig történő gyarapodása. Mindezen célkitűzések 
elérése érdekében indokolttá vált a vegyes területek kiterjesztése, amely a lakófunkció 
megvalósulását és egy valós, funkcionális településközpont kialakulását szolgálják, így 
mindenképpen pozitív társadalmi hatással járnak.  
A gazdasági területekkel kapcsolatos javaslatok esetében egyformán fontos szempontként került 
figyelembevételre egyrészt a település gazdasági fejlődése érdekében a megfelelő telephelykínálat 
a letelepedni vágyó vállalkozások számára, másrészt a lakóterületek védelme, a községbeliek 
életminőségének megóvása. A gazdasági területek úgy kerültek átstrukturálásra, hogy mindkét 
szempont érvényesüljön, a mennyiség helyett inkább a minőségre, a minden szempontból 
megfelelő területek megtartására kerül a hangsúly. A módosítási javaslatok tehát egyrészt 
megteremtik a jó alapot a gazdasági területek fejlődéséhez a községben, amellyel mindenképpen 
növekszik a munkahelyek száma, erősödik Gerjen gazdasága, másrészt a javaslatokkal biztosítható 
a gazdasági tevékenységek által érintett lakosság nyugalma, háborítatlansága, az itt élők megfelelő 
életminősége.  
A különleges és zöldterületekkel kapcsolatos javasolt módosítások esetében fontos szempont volt 
a területek reális, tényleges funkcióval való megtöltése. Az átstrukturálás alapját a 
Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott turizmusfejlesztési célok, illetve az ellátások, 
szolgáltatások, rekreációs lehetőségek körének bővítésére irányuló célok adják. A módosítási 
javaslatok elsősorban ezen célok megvalósulását szem előtt tartva, de a lehetőségeket reálisan 
szemlélve kerültek megalkotásra és, a turisztikai, illetve rekreációs funkcióknak történő 
helybiztosítással, egyszerre segítik elő a település gazdaságának fejlődését, valamint a községbeliek 
számára a szabadidős, rekreációs lehetőségek körének bővülését, többfunkciós zöldterületek 
kialakulását, összességében a településen élők életminőségének a javítását.  

6. A településrendezési terv módosítása során tett javaslatok befolyása 
más tervekre, programokra 

A helyi rendeletekben érvényesíteni kell a tervben megfogalmazottakat. 


