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TERVI ELŐZMÉNY, TERVEZÉSI FELADAT  

 
Tata, Kakas utca Gksz övezet szabályozási tervét a 15/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 
hagyta jóvá, majd beszerkesztésre került a 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (TÉSZ) 
mellékletét képező szabályozási terv 7.2. és 7.4. jelű lapjába. 
A településszerkezeti terv ekkor nem változott. 
 
Az ott üzemelő Pannon Lézer Műhely Kft. tulajdonosa felvetette a telkére tervezett véderdő 
felesleges és zavaró voltát. Erről a Tervezés-St Bt. készített egy vizsgálati és javaslati anya-
got, amelyet a képviselő testület megtárgyalt, és a 369/2016. (X. 27.) önkormányzati határoza-
tában támogatta a rendezési terv módosítását. 
 
Tekintettel arra, hogy a módosítás véderdőt is érint (bár csak tervezett erdőt), az egyeztetést a 
teljes eljárás tájékoztatási szakaszával indította el az önkormányzat. 
 
 
A TELEPÜLÉSSZERKEZET VIZSGÁLATA 
 
A Kakas utca egyben országos közút, ami Tatát Szőny–Komárommal köti össze. 
A lakóterületek végén, a belterületi határt átlépve, az út bal oldalán különleges mezőgazdasági 
üzemterület van, jobb oldalán kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (a Pannon Lézer 
Műhely Kft. telephelye) van. 
 
A településszerkezeti terv - a telephelyből leválasztva - 30 m széles véderdő sávot jelöl a köz-
út telke mentén. Ez a véderdő sáv kíséri az utat a gazdasági területen túl a mezőgazdasági 
területeken is. 
Ennek az indoka nem látható, nehezen magyarázható. A gazdasági terület és a mezőgazdasági 
üzemterület között nincs mit és nincs mitől védeni. A mezőgazdasági művelésű területen sem 
funkcionálna a véderdő sáv, kár lenne azt a szántóföldi művelésből kivenni, ahogy nem is 
valósult meg az elmúlt évek során. 
 
Ennek a tervnek az a feladata, hogy a gazdasági terület telkein az út mellől kivegye a zavaró 
és fejlesztést gátló tervezett erdősávot. A biológiai aktivitásérték figyelembe vételével úgy 
szüntethető meg itt a véderdő sáv, ha máshol visszapótoljuk. Ez konfliktusmentesen úgy old-
ható meg, ha a cég tulajdonában álló telkeken belül történik a területhasználat cseréje, mert 
így nem történik érdeksérelem. 
 
Itt ez megoldható részben a 0149/5 hrsz. telek hátsó részén, ahol a terepviszonyok nem tesz-
nek lehetővé építést, részben a 0150 hrsz. út túloldalán, a 870/39 hrsz. telek területén, ami 
tulajdonilag a telephelyhez kapcsolódik, és ahol a véderdő valós védelmi funkciót tud betölte-
ni a gazdasági- és a falusias lakó területet elválasztva. 
 
 
A SZABÁLYOZÁS VIZSGÁLATA 
 
A 0149/5 hrsz. telephelyből a 0151/1 hrsz. országos közút fejlesztésének céljára 7 m-es sávot 
közlekedési és közmű területként választ le a szabályozási terv, majd onnan további 30 m-t 
véderdőként jelöl, így 37 m széles értékes telephely területet tesz beépíthetetlenné, az 5 m-ben 
előírt oldalkerttel együtt ez 42 m összesen! 
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A telephely bejárata a 0150 hrsz. úttelekről nyílik. Ez a telek a Kakas utcai torkolatnál 26 m 
széles, majd a továbbiakban 22 m szélesre van szabályozva.  
 
A telephely Gksz-HF-3 építési övezetben van. A TÉSZ 5. melléklet T3.1 táblázata szerint az 
övezet beépítési paraméterei: 3000 m2 / Sz / 30 % / 10,0 m / 35 %. 
A TÉSZ 20. § (8) bekezdése szerint az előkert 14 m, mely védő zöld sávként telepítendő, ol-
dalkert és hátsókert 10-10 m, véderdő mentén 5 m, és a 0150 hrsz. közterületen a telekhatár 
mentén fasor telepítendő. 
 
A 0150 hrsz. út túloldalán, a telephellyel szemben falusias lakóterület van Lf-HF-O építési 
övezetben. Az övezet a gazdasági terület felőli részen beépítetlen, csak a Kakas utca mentén 
áll néhány ház. 
 
 
A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA 
 
A módosítás a hrsz. 0119/39, 0149/7, 0149/5 gazdasági telkekre, a hrsz. 0150 úttelekre és a 
hrsz. 870/39 lakótelekre szorítkozik. A további esetleges változtatások az egész városra kiter-
jedő tervfelülvizsgálat tárgyát képezik. 
 
A településszerkezet szerinti véderdő áthelyezésének megfelelően a 0151/1 hrsz. közút men-
tén a szabályozási vonal változtatása nélkül az Ev sáv területét a Gksz-HF-3 építési övezethez 
csatoljuk. 
 
A 0150 hrsz. úttelek mentén a szabályozási vonalat 2 m-rel eltoljuk keleti irányban. Ennyivel 
megnő a 0149/5 hrsz. telek területe, és így kerül a telekhatár egy vonalba a hrsz. 16490 telek 
határ- és egyben szabályozási vonalával. Ez egyben segíti a hrsz. 0149/5 úttelek hasznosítását, 
amennyiben az árok és a kerítés közti holt terület egy része nem az úttelek része lesz a továb-
biakban, viszont ugyanennyit megnyer a közlekedési terület a túloldalon a 870/39 hrsz. telek 
rovására. 
Ezt a hrsz. 870/39 telket a lakóterületről leválasztva véderdőként jelöljük. 
A biológiai aktivitásérték számításának megfelelő mennyiségű további véderdő területet a 
0149/5 hrsz. gazdasági telek hátsó, északi részén választjuk le, és jelöljük Ev övezetként. 
 
A 015/1 hrsz. úttelek mentén 10 m-es védő zöld sávot szabályozunk, ami az építési hely elő-
kertje is egyben. A 0150 hrsz. úttelek új szabályozási vonalától 16 m lesz az előkert, ami par-
koló sáv funkciót kap. 
 
 
TÁJRENDEZÉS 
 
A véderdő áthelyezése a biológiai aktivitásérték megtartásán túl funkcionálisan is kedvező, 
mert így nem két üzemi terület között fejt ki védelmi hatást, hanem a gazdasági- és a lakóterü-
let között. 
A 0149/5 hrsz. telek hátsó része mélyebb fekvésű, és jelenleg is fás terület. Célszerű azt ki-
emelni a beépítésre szánt területből, és esélyt adni a 25 m széles sáv további beerdősülésére. 
Meg kell még említeni, hogy a Pannon Lézer-Műhely Kft. telephelye jelenleg is gazdagon 
parkosított, példás zöld-állománnyal és víz-felületekkel rendelkezik. 
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A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 
 

Területfelhasználás Terület, ha  BA érték  
különbözet/ha 

BA érték 

Ev helyett Gksz 0,56 -9,0+0,4= -8,6 -4,816 
Gksz helyett Ev 0,49 -0,4+9,0= +8,6 +4,214 
Köu helyett Gksz 0,03 -0,6+0,4= -0,2 -0,006 
Köu helyett Ev 0,02 -0,6+9,0= +8,4 +0,168 
Lf helyett Köu 0,04 -2,4+0,6= -1,8 -0,072 
Lf helyett Ev 0,16 -2,4+9,0= +6,6 +1,056 
   +0,544 

 
Tehát az Ev áthelyezésével és az út korrekciójával a BA érték 0,544 ponttal nő. 
 
 
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA 
 
Komárom-Esztergom megye területrendezési tervében a térségi szerkezeti terv alapján megál-
lapítható, hogy a tervezési terület városias települési térségben van. 
Az OTrT-ről szóló 2003. évi XXVI. törvény 6. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési 
térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható. 
Tehát a véderdő sáv áthelyezése a területrendezési tervekkel nem ellentétes. 
 
A térségi övezetek közül a tervezési terület nem érinti 

- az ökológiai hálózat övezeteit, 
- a kiváló adottságú mezőgazdasági övezetet, 
- a kiváló adottságú erdő övezetet, 
- a tájképvédelmi terület övezetét, 
- a kiemelt honvédelmi övezetet. 

A földtani veszélyforrás övezete a település teljes területét lefedi pontosítás nélkül. Viszont az 
elmúlt évben ugyanide készült tervezés során a bányászati hatóság ide földtani veszélyforrást 
nem jelzett. 
 
 
INFRASTRUKTURÁLIS VONATKOZÁSOK 
 
A telephely forgalmi viszonyai nem változnak, a közművesítettsége megoldott. A védő erdő-
sáv áthelyezésének infrastruktúrát módosító vonatkozása nincs. Ezért közlekedési és közmű 
tervek nem készültek. 
 
Egy állapotfelvételi mintakeresztszelvény készült annak bemutatására, hogy az út telekhatárá-
nak 2 m-rel való elcsúsztatása gondot nem okoz, inkább kedvezőbb állapotot teremt azzal, 
hogy az árok az úttelek széléhez közelebb kerül. A 22 m szabályozási szélesség nem változik, 
az árok és a túloldali telekhatár között a jelenlegi több mint 15 m megnő több mint 17 m-re, 
amin mindenféle útfejlesztés megoldható, de annak tervezése a gyűjtőúti kialakítás kapcsán 
lesz aktuális, nem a gazdasági terület véderdőjének áthelyezéséhez kötődik. 
 
 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A tervezési területen műemlék, műemléki környezet illetve régészeti lelőhely nem található. 
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KÖRNYEZET ALAKÍTÁS 
 
Környezetvédelmi vizsgálat  
 
Előzmények 
 
Tata, Kakas utca Gksz övezet szabályozási tervét a 15/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 
hagyta jóvá, majd beszerkesztésre került a 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (TÉSZ) 
mellékletét képező szabályozási terv 7.2. és 7.4. jelű lapjába. 
A településszerkezeti terv ekkor nem változott. 
 
Az ott üzemelő Pannon Lézer Műhely Kft. tulajdonosa felvetette a telkére tervezett véderdő 
felesleges és zavaró voltát. Erről a Tervezés-St Bt. készített egy vizsgálati és javaslati anya-
got, amelyet a képviselő testület megtárgyalt, és a 369/2016. (X. 27.) önkormányzati határoza-
tában támogatta a rendezési terv módosítását. 
 
Tekintettel arra, hogy a módosítás véderdőt is érint (bár csak tervezett erdőt), az egyeztetést a 
teljes eljárás tájékoztatási szakaszával indította el az önkormányzat. 
 
 
A tervezett módosítások a környezetre tényleges hatással nincsenek, ezért a vizsgálati és javas 
lati munkarészek aktualizálása történik. 
 
A környezeti helyzetet, állapotot két tényező nagymértékben befolyásolja. Az egyik az éghaj-
lati adottságok, másik az infrastruktúra ellátottsága. 
A környezeti állapot felmérése ezért a két tényező vizsgálatával kezdődik.  
 
 
Éghajlati adottságok 
Tata éghajlata a „nedves kontinentális és mérsékelten meleg” jelleget mutatja. 

- évi középhőmérséklet 11,3 ºC 
- éven belüli átlagos hőingadozás 22,1 ºC  
- nyári félév sokévi átlaga 17,2 ºC  
- téli félév sokévi átlaga 3,6 ºC  
- fagyos napok száma 80-90  
- jellemző szélirány ÉNY-i, NY-i 
- átlagos szélsebesség 2-3 m/s 
- jellemző napos órák száma 2000 – 2180 
- a napsugárzás évi összege 4300 MJ/m2 
- felhőborítottság éves viszonylatban 58 % 
- évi csapadék mennyisége 560 – 660 mm 
- hófödte napok száma 50 
- a hótakaró átlagos vastagsága 7-10 cm 
- az évi csapadék 12-15 %-a hó formájában hullik le 
- a területi párolgás (evapostranspiráció) 550-970 mm 
- szabad vízfelszínű párolgás 1028 mm 
- relatív páratartalom 73 % 
- talajhőmérséklet (átlag) 9,9 ºC  
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Infrastruktúra ellátottság 
A vizsgált terület infrastrukturális ellátottsága teljes körű. 
 
Levegőtisztaság-védelmi vizsgálat 
Az ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség Tata területén folyamatos mérést 
biztosító immissziós mérőállomást nem üzemeltet.  
 
A tervezett módosítás közelében nincs jelentős légszennyező forrás, ezért a tervezési terület 
levegője tisztának mondható. A téli időszakban transzmisszióból eredően a porterhelés lehet 
időszakosan jelentős.  
 
Az 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján Tata a 3. légszennyezettségi 
zónában tartozik és az alábbi zónacsoportba: 
 
 Kéndioxid  E   nitrogéndioxid  C 
 Szénmonoxid  F   szilárd (PM 10)  B 
 Benzol  E    talaj közeli ózon  O-I 
 
 
Felszíni, felszín alatti vizek vizsgálata 
A vizsgált terület felszíni szennyeződésre érzékeny terület, ahol a fedőréteg és a talajvízszint 
3-4 m. 
 
A különböző beszivárgási területek a Fényes fürdő K-28/a kútjától való súlyozott átlag távol-
ságát 2,2 km-re becsülve a vízrészecskék tényleges sebessége 1,5 m/év, az átlagos szivárgási 
sebesség (3 %-os porozitás mellett) 4,5 cm/év. 
 
A Fényes fürdő területén lévő karsztvíz kutak védőidomának hidrogeológiai „B” védőterülete 
érintik a tervezési területet. 
 
A felszíni vizek befogadója a tervezési terület közelében lévő Réti tó./ kb. 510m/ 
 
Talajtani vizsgálat 
A vizsgált terület talaja szemcseösszetétel alapján agyagos vályog. Talajföldrajzi osztályozás 
szerint: karbonátos réti talaj 
 
A réti talajt a vízhatásra beálló levegőtlenség a jellegzetes szerves anyag képződés és az ásvá-
nyi anyagok redukcióját alakította ki.  
A réti talaj jól, illetve erősen víztartó, közepes vízbefogadású, vízelvezető képessége gyenge, 
felmelegedése lassú. A terület talaja sok meszet tartalmaz, karbonátos jellegéből adódóan 
gyengén lúgos kémhatású, magas humusz tartalmú és kötött jellegű. 
A vizsgált területen vízerózió vagy a szél okozta defláció nem található.  
 
Zaj- és rezgésvédelmi vizsgálat 
A vizsgált terület zaj- és rezgésvédelmi szempontból részben kedvező. Egyetlen zajforrás az 
Kakas út közlekedéséből származó, illetve a volt TSZ major tevékenységéből adódó zajterhe-
lés. Védendő létesítmények a környéken a Kakas utcai családi házak. A lakóházak a tervezési 
területtől kb. 200m-re vannak. 
A Kakas utca része a Tata-Komáromi útnak. Forgalma 2200ej/nap. 
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Hulladék elhelyezési vizsgálat 
A tervezési terület felszíni szennyezésre érzékeny terület, ezért igen fontos a hulladékok szak-
szerű kezelése. A szilárd kommunális hulladékot hetente legalább egy alkalommal elszállítják 
az önkormányzat által a helyi köztisztasági rendeletben előírt szakvállalattal. A folyékony 
kommunális hulladék a Tatai szennyvíztisztítóba kerül. 
A tervezési területen illegális hulladék nem található.  
 
Természetvédelmi vizsgálat 
A 21/1999. (VII. 10.) önkormányzati rendelet a Réti tavakat, Fényes fürdőt és környékét helyi 
védelem alá helyezte.  
A tervezési terület a  helyi védett területektől 520 m-re található./Réti tó/ 
Országosan védett természetvédelmi terület a vizsgált területen és a közelébe nem található. 
A módosítások az Ev áthelyezésével és az út korrekciójával a BA érték 0,544 ponttal nő. 
 
 
Környezetvédelmi javaslatok 
 
Levegőtisztaság-védelmi javaslat 

- Cél a jelenlegi relatív kedvező helyzet fenntartása.  
- A tervezési területen olyan gazdasági tevékenység, amely jelentős szennyezést okoz, 

nem folytatható.  
- A megújuló energiaforrások hasznosítását előnyben kell részesíteni. Szénnel, olajjal 

történő tüzelés nem javasolt.  
- A légszennyezettségi zónában tartozó határértékeket be kell tartani. 

 
Vízminőség-védelmi javaslat  
 A vízbázis védelem érdekében a 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet előírásait a 

tervezés, kivitelezés és üzemeltetés során be kell tartani. 
 Az egymással együttműködő vízi rendszerek működőképes állapotba hozása javasolt. 
 Az időszakos vízfolyás karbantartása szükséges. 

 
Zaj- és rezgésvédelmi javaslat 

 Zaj és rezgésvédelmi szempontból a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés során a 
284/2007.(X.29.) Korm. és a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 
előírtakat biztosítani kell. 

I. Építési engedély kiadása abban az esetben lehetséges, amennyiben a tervező 
számítással igazolja, hogy a várható zajterhelés határérték alatti lesz. 

 
Hulladékgazdálkodási javaslat 

 A jelenlegi hulladékgyűjtést, elhelyezést tovább szükséges fejleszteni. 
 A fejlesztési területet be kell vonni a városi hulladékgazdálkodási rendszerbe. 
 Az esetleges veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról a rendeletben 

előírtak szerint kell gondoskodni. 
 
Talajvédelmi javaslat 

 A tervezési területen olyan tevékenység nem végezhető, amely talajszennyezést 
okozhat.  

 A felszíni szennyezések elkerülése érdekében az alábbiakat javasoljuk: 
- a parkolókról lefolyó csapadékvizet homokfogó - olajfogó műtárgyon kell átvezetni 
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- a zöldterületet három lépcsőben (fű, bokor, fa) kell telepíteni 
           - a szilárd kommunális hulladékot hetente legalább egy alkalommal el kell szállítani  

 A termőföld tárolását, kezelését, hasznosítását a Növény és Talajvédelmi Hatóság fel-
ügyelete mellett kell elvégezni.   

 A fejlesztési munkák megkezdése előtt a termőtalajt az építési területről le kell termel-
ni és a fejlesztési terület szélén az újra felhasználásig deponálni szükséges. 

 A beruházási terveknek tartalmazniuk kell a humuszos termőréteg letermelését, 
tárolását, hasznosítását és a terület helyreállítását. 

 
  Természetvédelmi javaslat 
   Természetvédelmi szempontból a háromszintű zöldterület kialakítása javasolt 

 A véderdő áthelyezése környezetvédelmi szempontból előnyös, mert a lakóterületet 
jobban védi. 


