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KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE  

 

1.1 Előzmények, kapcsolódás a tervezési folyamatokhoz  

Letkés Község Önkormányzat 61/2021. (XII.21.) önkormányzati határozata alapján a tervezési feladat a község 
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének részleges módosítása a 
Letkés, 705 hrsz.-ú ingatlan tágabb környezetére vonatkozóan. A képviselő-testület fenti határozatával támogatta a 
kerékpáros pihenő kialakítását Letkés területén. A testület megismerte a Start Építész Műhely koncepció-tervét, 
amelyet alkalmasnak talált arra, hogy a fejlesztési szándékokat elősegítő önkormányzati lépések megtörténjenek. A kis 
területű fejlesztés ellenére, a közlekedési kapcsolatok biztosítása miatt a fejlesztéshez szükséges terület érinti, vagy 
érintheti a 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 04, 07/12, 106/1 106/2, 106/3, 124, 686/2, 705, 712, 713, 718, 719, 
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/4, 726/5, 745 hrsz.-ú telkeket, ezért indokoltnak látta az említett ingatlanok területét 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani. 

Az önkormányzati elhatározásoknak megfelelően a módosítás a terület egy része területfelhasználási és övezeti 
rendszerének a megváltoztatására irányul. A településfejlesztési eszközök (TFK) módosítása nem szükséges jelen 
eljárásban. 

Letkés Község Önkormányzata 154/2006 (VI. 22. Kt. sz. határozattal megállapított Letkés Község Településszerkezeti 
Tervét (a továbbiakban: TSZT) és 24/2006. (VI. 22.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: 
HÉSZ) tárgyalásos eljárás keretében kívánja módosítani. 

A településfejlesztési koncepció módosítására nincs szükség. 

A környezeti vizsgálat lefolytatásának eljárásrendjét és a környezeti értékelés elkészítésének tartalmi követelményeit 
az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban KÉ 
rendelet) tartalmazza. A KÉ rendelet 1.§. (3) a) pontja értelmében a település egészére készülő szabályozási terv és 
helyi építési szabályzat készítése esetén környezeti vizsgálat lefolytatása és környezeti értékelés készítendő.  

A település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál a KÉ. rendelet 1. § (3) bekezdés 
szerint a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 
szükségessége [KÉ. 43. § (5) bekezdés b) pontja]. 

A Korm. rendelet 3. §-a szerint „A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program 
kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e (…) 
az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe”. 

A 4. § (2) bekezdése alapján „A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet 
védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, 
hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 
hatás.” 

A megkeresések eredményeképp a Környezeti értékelés elkészítése szükségessé vált. 

A terv kidolgozása az alábbi előzetes vélemények figyelembevételével készült el. 

Az Önkormányzat az alábbi szervek véleményének kikérésével tett eleget a fenti jogszabályi kötelezettségének: 

1. a nemzeti park igazgatóság és a természetvédelmi hatóság   

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
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2. a környezetvédelmi hatóság 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály        

 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

6 

  

 

 

  

 

 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

7 

 

 

 

 

 

 

3. a közegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

 

4. az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal Váradi Tibor Állami Főépítész 
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5. a talajvédelem feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal     

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és  

Talajvédelmi, Főosztály 

 

6. az országos tisztifőorvos 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 

 

7. a települési önkormányzat jegyzője 

 

8. a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

9. az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel 
fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter 
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Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi 
Örökségvédelmi Koordinációs Osztály  

 

Amennyiben a tervezett beruházások valamelyike nagyberuházás, akkor előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni. 

10. az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal     

Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  

 

Az előírt határidőn belül az alábbi szervektől nem érkezett állásfoglalás az Önkormányzathoz: 

1. a közúti és vízi közlekedési hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi 
útügyi Osztály  

2. a vízvédelmi és vízügyi hatóság 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály  

3. a földvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 

4. a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály, Bányászati Osztály  

Egyéb véleményező: 

1. Márianosztra Község Önkormányzata 

Nem kíván részt venni az eljárásban. 

2. Ipolydamásd Község Önkormányzata 

Az eljárásban részt kíván venni. 

3. Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 

 

4. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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A fentiek figyelembevételével a tervezett módosítások kapcsán olyan környezeti hatások várhatók, amelyek környezeti 
vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését teszik szükségessé.  

1.2 A környezeti értékelés tematikája  

A településrendezési eszközök kidolgozásának tartalmi követelményeit a Tartalmi Kr. tartalmazza. E szerint 
településrendezési eszközök készítésekor, ha környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges, a környezeti értékelést az 
„Alátámasztó javaslat” munkarészen belül, önálló fejezetként kell kidolgozni. A környezeti értékelés a KÉ rendelet 4. 
melléklete szerinti tartalommal kerül kidolgozásra.  

Letkés Község hatályos TRE-höz készült megalapozó vizsgálatok kiegészítésre kerültek a TRE módosításához 
szükséges mélységben, amelyek a tervezési területen a környezeti elemek állapotát és a környezeti hatótényezőket 
részletesen feltárták. A hatályos TRE-ben foglalt tervi elhatározások várható környezeti hatásait tartalmazzák a 
megfelelő értékelések és javaslatok. 

1.3 Kapcsolódás a településrendezési eszközök készítésének folyamatához 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközök módosításával párhuzamosan zajlik/zajlott. Így kerül 
véleményeztetésre a környezetvédelméért felelős állami szervekkel és a nyilvánossággal, a partnerekkel.  

Az előzetesen megismert/beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök egyeztetésének 
véleményezési szakasza során a KÉ dokumentáció pontosításra, módosításra került.  

A Képviselő-testület a környezeti értékelést a településrendezési eszközökkel egyidejűleg fogadja el.  

A fentiek alapján a környezeti vizsgálatnak az alábbi részekből kell állnia:  
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• Környezeti jelentés (településrendezési eszköz esetén az ún. Véleményezési tervdokumentáció és az annak 
elkészítéshez vezető folyamat környezeti értékelése)  

• Konzultáció (mind az illetékes államigazgatási szervekkel, mind a nyilvánossággal, településrendezési eszköz 
készítése során az egyeztetés ún. véleményezési szakaszában)  

• A konzultáció eredményének beépítése a KÉ dokumentációba,  

• Információ a döntésről (a településrendezési eszköz környezeti értékelésének elfogadásáról mind a 
környezetvédelméért felelős államigazgatási szerveket, mid a nyilvánosságot értesíteni kell)  

1.4 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására  

A környezetvédelmi-, tájvédelmi szakági tervező, valamint a településrendezési eszközök tervezői folyamatosan 
együttműködtek a legmegfelelőbb módosítási változatok kidolgozása érdekében. A környezeti értékelés 
dokumentációjának véleményezésébe be kell vonni a jogszabály szerinti államigazgatási véleményezőket is. Az 
előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett észrevételek, nagyban elősegítik, hogy a készülő tervek megfelelő 
választ adjanak a feltárt korlátozó tényezőkre felmerülő egyéb problémákra.  

A területfelhasználás rendjének tervezésekor eddig kellő figyelem fordult a védett, illetve védelemre érdemes természeti 
értékek, valamint táji értékek megőrzésére, az ökológiai hálózat elemeinek megtartására, védelmére, a zöldfelületek 
rendszerben történő elhelyezésére, az ökológiai hálózat elemeinek és a zöldfelületi rendszer elemeinek 
összekapcsolására, az eltérő környezeti igényű területek egymást nem zavaró elhelyezésére. A tervezés kezdeti 
szakaszában már lehetőség volt arra, hogy a módosítási igényeket a környezeti vizsgálatot lefolytatók módosításonként 
értékeljék környezeti szempontból. Ezen értékelés végén a tervezésben résztvevők számára egy összefoglaló 
értékelést készítettek a környezeti vizsgálatot lefolytatók, amely a „kritikus pontokra” felhívták a figyelmet. A tervkészítés 
során ez az együttműködés teszi lehetővé, hogy a készülő településrendezési eszközök a lehető legnagyobb figyelmet 
fordítsanak a települési értékek, környezeti elemek, valamint a táji-és természeti adottságok megóvására.  

A környezeti vizsgálatot lefolytatók észrevételeit is figyelembe véve:  

• új beépítésre szánt területek kijelölését mértéktartóan tartalmaz a terv, 

• új beépítésre szánt területek, illetve új építési helyek a természeti értékek figyelembevételével kerültek 
kijelölésre, 

• ökológiai hálózat övezeteiben nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület, illetve lényegi módosítás nem 
érinti, 

• Natura 2000 területeken belül jelölő élőhelyeket és jelölő fajokat tartalmazó területeken nem kerül sor olyan 
fejlesztésre, amely azok megmaradását ellehetetleníti. 

1.5 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk 
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés késztése során történő 
figyelembevétele  

Letkés Község Önkormányzata a jogszabály alapján meghatározott államigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást 
kért a környezeti értékelésről, elsődlegesen annak tematikájáról. A felelős államigazgatási szervek javaslatai 
többségében a jogszabályi előírások betartására irányultak, valamint a Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott 
tartalmi követelményeknek való megfelelésre hívták fel a figyelmet.  

A környezet védelméért felelős államigazgatási szervek előzetes véleménynyilvánítás során megküldött 
adatszolgáltatásai és az tervezés során betartandó környezetvédelmi tartalmú feltételeik a KÉ készítése során 
figyelembevételre kerültek.  

1.6 Az érintett nyilvánosság meghatározása  

A KÉ 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett nyilvánosságnak tekinthető az a természetes 
személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a környezeti vizsgálatköteles 
tervről, illetve programról való döntés - különösen környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint amely a 
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döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi, vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét a 
környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés érinti.   

A tervezett módosítás hatásai (társadalmi, természeti, környezeti, gazdasági) elsősorban Letkés Község lakosságát, 
valamint a település közigazgatási területén tulajdonnal (mezőgazdasági ingatlan, gazdasági létesítmények stb.) 
rendelkező természetes és jogi személyeket érintik. Közvetlenül érintettek lehetnek továbbá mindazok, akiket 
munkájuk, hétköznapi tevékenységük valamilyen módon a településhez köt.  

Az érintettek tájékoztatását, illetve a velük folytatott egyeztetéseket a KÉ előírásai szerint az Önkormányzat végzi. A 
partnerek köre a következő:  

1. Letkés község lakossága,  

2. Érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére 
létrehozott, politikai pártnak és érdekkép-viseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: környezetvédelmi 
egyesületek).  

A partnerségi rendelet szerint a Településrendezési Eszközök tájékoztatási kötelezettségei a következők: Előzetes 
tájékoztató és elfogadás előtti véleményezés eszközei: közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a hirdetőtáblán, helyi 
lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon.  

A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat rendelkezik az elfogadott és el nem fogadott javaslatok, vélemények 
nyilvántartási módjáról, valamint az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedésekről. 
Jelen településrendezési eszköz-módosítás nyilvánossága több lépcsőben is biztosítva volt. Az érintettek 
tájékoztatását; az előzetes partnerségi egyeztetést, valamint a véleményezést a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tárgyalásos eljárásra vonatkozó 42. §-ban szereplő 
előírásai szerint az Önkormányzat végzi. Jelen Környezeti értékelés kidolgozásakor az érintettek előzetes értesítésére 
sor került, az előzetes tájékoztatási szakasz lezárult. 

A környezeti értékelés véleményezése párhuzamosan folyik a településrendezési eszközök véleményezésével, a KÉ 
dokumentációja a TRE dokumentációjával együtt kerül megküldésre a véleményezőknek. Az Önkormányzat a 
településrendezési eszközök egyeztetésében résztvevők körét a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletben határozta 
meg. E rendelet tartalmazza a véleménynyilvánítás módját is. Ezt befolyásolja a pandémia időszakra vonatkozó 
országos és helyi korlátozó intézkedések. 

1.7 A környezeti értékelés fenntarthatósági értékrendje  

A település terveinek részmódosításra vonatkozó környezeti értékelése során a következő fejezetben felsorolt országos 
és térségi tervek során készített környezeti vizsgálat fenntarthatósági elvei is alapul szolgáltak. 

• a területen esetlegesen előforduló természetközeli állapotú élőhelyek, a területen található természeti értékek 
a fejlesztés során nem sérülhetnek, 

• az újonnan létrehozott beépítésre szánt különleges építési övezeteben a beépíthetőség maximális mértéke 
legfeljebb 20 %-os lehet az OTÉK által megengedett 40 % helyett. Nem Natura 2000 területen belül van!  

• az újonnan létrehozott beépítésre nem szánt különleges építési övezeteben a beépíthetőség maximális 
mértéke legfeljebb 2 %-os lehet. Natura 2000 területen belül. 

• Új közút kijelölés és véderdő kijelölés a Natura 2000 területen kívül történik. 

1.8 A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés Letkés közigazgatási területére készült. A készítés során felhasználásra kerültek a 
környezetvédelmi vonatkozású tervek, tanulmányok és egyéb szakirodalmi adatok, valamint a többszöri helyszíni 
bejárás eredményei.  
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A környezeti értékelés során használt adatok forrása: 
1. vonatkozó jogszabályok,  
2. térségi tervek,  
3. önkormányzati adatszolgáltatás,  
4. készülő településrendezési eszközök,  
5. tervek, műszaki leírások,  
6. szakmai tanulmányok,  
7. helyszínelések,  
8. katonai felmérések, légifotók.  

Ezek közül az alábbiak emelendők ki:  
1. 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Programról — NKP IV.  
2. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 (NFFS) (2013)  
3. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (II. NÉS) (2014-2025, kitekintéssel 2050-re)  
4. Nemzeti Fejlesztés 2030 — Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)  
5. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) (2016)  
6. Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)  
7. Országos Területrendezési terv (OTrT) (2018. évi CXXXIX. tv. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről) 
8. Pest Megye Területrendezési Terve (PmTrT) (Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet)  

A környezeti elemek jelen állapotára vonatkozó környezetvédelmi adatbázis korlátozottan áll rendelkezésre, a meglévő 
állapot leírása és az abból következő későbbi összehasonlítások, a monitoring jelen értékelés és a részét képező 
Natura 2000 hatásbecslés alapján végezhetők el.  

A településrendezési eszközökhöz készülő környezeti értékelés legfőbb nehézsége általában, hogy a hagyományos 
módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizsgálnia. Az újonnan megjelenő tervi 
elemek megvalósulása esetén bekövetkező hatásokat lehet elemezni, értékelni, azonban ezek a tervi elemek nem/ 
vagy csak részben konkrét objektumok tervei, csak az objektumoknak helyet adó területre vonatkozó 
keretszabályozáshoz ad segítséget.  

A településrendezési tervek esetén fennáll, hogy az adott keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, és a környezetet nem 
érik új hatások, azonban fennáll az a lehetőség is, hogy a keretek legszélső határával élnek az ingatlan tulajdonosok 
és a várható legnagyobb környezeti hatások következnek be.  

További értékelési bizonytalanságra ad okot, hogy tervezett elemek közötti váltás hatásait kell elemezni, azaz már az 
adottságok meghatározása is tervi elemek elképzelését igényli. A váltás hatásainak kiemelésére a hatályos és a 
tervezett besorolás lehetőségeinek teljes kihasználását feltételeztük, és ebből következtettünk a terület 
igénybevételének valós változására.  

Az alkalmazott módszer a Korm. rendelet tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési eljárásoknak megfelelő. 
A felhasznált adatok tekintetében a környezet védelméért felelős szervek előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett 
véleményekre, az azokban közölt adatok, valamint a helyszíni bejáráson szerzett tapasztaltak voltak az irányadók. 

2. A TERV RÖVID ISMERTETÉSE  

Ipolydamásd Község Önkormányzata Ipolydamásd és Letkés község bel- és külterületén kerékpárút létesítését 
terveztette meg és engedélyeztette az Ipolydamásd-Szob közötti vonalhoz kapcsolódóan. A kerékpárút nyomvonala 
csatlakozik egyrészt a már engedélyezett, és megvalósítás alatt álló ipolydamásdi, és így a már megépült Szob-
Ipolydamásd közötti kerékpárúthoz, és ez a nyomvonal csatlakozik az Ipolydamásdot és a Szlovák oldalon elterülő 
Helembát összekötő, az országhatárt képező Ipoly folyón átívelő tervezett közúti hídhoz vezető úthoz is. Ezzel 
megteremtve a kapcsolatot az EuroVelo6 Fekete-erdőtől a Fekete tengerig húzódó kerékpárúthoz.  

http://www.pestmegye.hu/images/2020/Teruletrendezesi_terv/rendelet/2020_10_Pest_Megye_Területrendezési_Terve_2020_07_01-től-merged.pdf
http://www.pestmegye.hu/images/2020/Teruletrendezesi_terv/rendelet/2020_10_Pest_Megye_Területrendezési_Terve_2020_07_01-től-merged.pdf
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Ipolydamásd és Letkés község – az Ipoly folyó megismertetéséhez csatlakozva a PONTIBUS ETT-vel közösen –
pályázott és pályázik kisléptékű turisztikai fejlesztésekre, aminek keretében Letkésen már megépült egy kikötő.  

Mivel a kikötő mellett halad az Ipolydamásd és Szob között megvalósuló kerékpárút, ezért Letkés Község 
Önkormányzata fejleszteni szeretné a településen túrázók (vízi, kerékpáros) kiszolgálási színvonalát pihenő- és 
tisztálkodó hellyel, csónaktároló és javító műhely kialakításával, közparki funkciók elhelyezésével. 

A fejlesztési szándékok megvalósítása érdekében a fejlesztési terület értékeit és korlátait előzetesen felmérték, és 
felkérték a Start Építészműhelyt, hogy egy koncepciótervben fogalmazzák meg a község elképzeléseit a terület 
adottságait figyelembe véve.  

2.1 A terv célja, tartalma, a környezet értékelés szempontjából fontos részei, jellemzői  

A határmenti megyék és települések közös területfejlesztési tevékenységének egyik következő állomása a Letkés 
területén elhatározott beruházás, amelynek keretein belül megvalósulhat az Ipoly mentén létesítendő kerékpárút 
jelenlegi végállomása és egy vízi sportközpont. A későbbi fejezetekben ismertetett elképzelések szerint a beruházói 
szándék a területen a fenti létesítmények megvalósítása a hozzá tartozó út- és zöldfelületekkel. 

A terület várható hasznosítása a felkért Start Építészműhely által kidolgozott építészeti vázlattervek alapján 
szükségessé teszi a terület hatályos településrendezési eszközökben szereplő területfelhasználásának, 
szabályozásának átgondolását és új szemléletű kidolgozását.  A településrendezési eszközök fenti célok elérése 
érdekében történő módosítása Letkés Község Önkormányzatának megbízásából készül. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával napjainkban kisléptékű turisztikai fejlesztések valósulnak meg 
az Ipoly-mentén a PONTIBUS EGTC szervezésében. „Az Európai Területi Társulás (angolul EGTC: European 
Grouping for Territorial Cooperation), az Európai Unió jogszabályain alapuló jogi személy, legalább két európai uniós 
tagállam vagy harmadik államok szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös 
szervezetbe.” 

„A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata és a 
Nyitrai Kerületi Önkormányzat. A Társulás létrehozásának célja, hogy a határmenti társadalmi, gazdasági, turisztikai, 
kulturális és intézményközi kapcsolatokat fejlessze, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt fejlődéséhez. A Társulás 
nem csak a határmenti térség szereplői, hanem a Társulást alkotó két megyei szintű önkormányzatnak is 
intézményesített keretet biztosít közös céljaik megvalósításához.” 

A PONTIBUS EGTC honlapján (http://www.pontibusegtc.eu/index.php/hu/) az alábbi gondolatok olvashatók az Ipoly-
mente fejlesztési elképzeléseiről:  

„A térség fenntartható és tartós fejlődése csak akkor lehet sikeres, ha az a helyi szereplők magas szintű 
együttműködésén alapul. Az elmúlt években megkezdett munka nem csak az alapjait és elvi lehetőségét rakta le ennek 
az együttműködésnek, hiszen számos közös projekt megvalósítása van folyamatban, amelyet közösen, partnerségben 
értünk el. 

Fontosnak tartjuk, hogy ez az együttműködés tovább folytatódjon, és a helyi és megyei fejlesztési elképzelések 
összehangolásával, további közös projektek megvalósításával hozzá tudjunk járulni a térség fejlődéséhez.” 

„Számos tanulmány – egyezően a legtöbb helyi szereplő álláspontjával – megállapította, hogy a fenntartható és 
minőségi turizmus egyik kitörési pontja lehet a határmenti térségnek. Az ehhez szükséges szolgáltatások és 
infrastrukturális feltételek azonban legfeljebb csak elszórtan találhatóak meg a területen. Sok teendő és kitartó munka, 
de mindenekelőtt átgondolt, tervszerű és összehangolt fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a célok valósággá 
váljanak.”  

A TRE módosítása a tervezett beépítés feltételeinek, építési követelményeknek, jogoknak és kötelezettségeknek a 
megállapítására hivatott, a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése, a település megőrzésre érdemes, 
értékes építészeti és természeti arculatának védelme mellett.  

http://www.pontibusegtc.eu/index.php/hu/
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Letkés TRE módosításának egyik fő célja — a tervezési folyamat szerves részeként — az elgondolások és a 
tervjavaslatok alternatívái környezeti hatásainak módszeres elemzése annak érdekében, hogy a terület fejlesztése 
minél kevésbé terhelje környezetét.  

A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen, különösen a tervezett, ill. az eddig még igénybe 
nem vett fejlesztési területeken megvalósításra kerülő létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra 
kialakítása, fejlesztése révén a környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy  

• a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;  

• megelőzhető legyen a környezetszennyezés;  

• kizárja a környezetkárosítást;  

• kulturált környezetű létesítmények jelenjenek meg a tájban;  

• a területen esetlegesen előforduló természetközeli állapotú élőhelyek, a területen található természeti értékek 
a fejlesztés során ne sérüljenek; 

• a fejlesztés az ökológiai hálózat területén csak olyan lehet, ami a rekreációt szolgálja; 

• az újonnan létrehozott különleges beépítésre szánt terület (Kre) megnevezésű építési övezetekben a 
beépíthetőség maximális mértéke legfeljebb 20%-os lehet, 

A településszerkezeti és szabályozási terv kialakításakor a környezetvédelem területén elsődleges cél, hogy a hazai 
környezetvédelmi jogszabályoknak és az EU elvárásoknak is megfelelő terv készüljön a Településfejlesztési 
koncepcióban elhatározott fejlesztési szándékok szerint.  

2.2 A módosítás főbb előzménye, tartalma 

A Letkés Község Önkormányzat 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti 
terv (a továbbiakban TSZT) van hatályban. 

Letkés község érvényben lévő Településszerkezeti terve szerint a tervezési terület – mint az előző tervrészleten is 
látható – több különböző területfelhasználási egységbe tartozik. Az Ipoly folyó és az árvízvédelmi töltés mentén húzódó 
vízelvezető árok keskeny sávja egyértelműen a vízgazdálkodási területbe sorolt. A régi folyómeder és a korábbi medret 
kísérő ártéri rét a vízfolyás jelenlegi vonaláig a TSZT színezése szerint zöldterület, közpark besorolású, de a területen 
feltüntetett betűjelek szerint ez a széles sáv szintén a vízgazdálkodási területbe tartozik.  

A belterületi határ mellett, attól keletre, az Ipolyszalka felé vezető úttól délre Mk jelű kertes mezőgazdasági területet 
ábrázol a terv, amely a tervezési területen belül két ingatlant érint. A 705-ös hrsz.-ú földrészlet egy változó szélességű 
területsáv a belterületi határ mentén, amit délnyugatról és északkeletről is a folyó korábbi medrei határolnak. Az 
északkeleti határt képező régi folyómeder színezés és betűjel szerint is Z jelű zöldterület, közpark besorolású. Szintén 
ebbe a kategóriába sorolt a 106/2-es hrsz.-ú ingatlan is, amely a 705-ös hrsz.-ú ingatlantól délre húzódik a belterületi 
határ folytatása mentén. 

A 705-ös hrsz.-ú földrészlettől északra, a 12111 jelű út vonaláig a határátkelő beépítésre szánt különleges területének 
KH jelű, határátkelőhely elnevezésű területfelhasználási egysége van ábrázolva. Ezt a belterületen Lf jelű falusias 
lakóterület veszi körül. A tervezési területtől nem messze, kelet felé egy jelentős méretű, beépítésre szánt különleges 
sportterület besorolású tervezett távlati fejlesztési terület került kijelölésre a TSZT-n.  

A 12111 jelű út a terven országos mellékútként jelölt, amely mentén tervezett kerékpárutat is ábrázol a TSZT. 

Szintén tervezett kerékpárút került kijelölésre az Ipoly folyó magyar oldalán, az árvízvédelmi töltés vonalán, amely 
egyrészt délről, Ipolydamásd felől érkezik a folyó mentén, másrészt Letkés belső területe felől a Fő utca vonalán, a 
Letkés patak két oldalán haladva. Ez a kerékpárút a Diófa utcát keresztezve halad tovább északi irányba a gáton, a 
folyó vonalát követve. 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

16 

 
Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti tervének kivágata a 705-ös hrsz.-ú ingatlan környezetéről 

 

 

 

 

 

 

A Településszerkezeti terv jelmagyarázata 
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Az Ipoly folyó és a belterületi határ közötti teljes sáv a NATURA2000 területbe sorolt, amelynek lehatárolása is 
feltüntetésre került a terven. 

Szimbólummal ábrázolásra került a határátkelő, valamint a Diófa utcától északra, a folyó mai és régi medre közötti 
részen tervezett csónakkikötő és táborhely. 

A 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv Leírása az alábbi 
megállapításokat és elhatározásokat tartalmazza, amelyek a tervezési terület vonatkozásában figyelembe veendők: 

Adottságok: 

• a község fekvése: a folyó (mint útvonal, és mint vizes élőhely), a parti síkság (mely itt szélesebb, mint a torkolat 
felé), a Börzsöny közelsége (a község határának jó része a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik); vízi, 
kerékpáros, gyalogos, lovas és vadászati turizmus lehetősége, rekreáció (horgászat, strand, vadmegfigyelés, 
falusi turizmus) 

• a Trianoni csatorna 

• Szlovákia szomszédsága, a határátkelőhely megléte 

• a falu régészeti potenciálja 

• a terület korábbi periférikus elhelyezkedéséből adódó érintetlen táj, környezet 

• nem alakult ki a területen „elüdülősödött” zártkert, kistelkes hétvégi házas beépítés 

• idegenforgalom kiegyensúlyozott fejlesztése; összhang megteremtése a fejlesztések és a környezetállapot 
között. Az emberi igények változásával és növekedésével elkerülhetetlenek a fejlesztések, de ezek helye, 
mértéke, minősége úgy választandó meg, hogy a táj, a környezet karaktere, viszonylagos érintetlensége 
megmaradjon. Ezért a minőségi turizmus fejlesztését kell megcélozni, változatos kínálattal. 

Fejlesztések: 

„az Ipoly árvízvédelmi töltése ideálisan használható kerékpár vagy lovastúra-útvonalként. Ez a lehetőség az EU 
csatlakozást követően, a határok „eltűnése” után valósítható meg reálisan. 

az árvízvédelmi töltés déli végénél, a szivattyúház magasságában a parton csónakkikötő és táborhely kialakítását 
javasoljuk. Csónakkikötő létesítése indokolt a határátkelő környékén is (ez a vízitúrázók beszerzési igényeinek 
kielégítését könnyíti meg). Mindkét helyen biztosítani kell a megfelelő higiénés lehetőségeket (WC-mosdó, 
szeméttároló).” 

A TSZT műleírása „Tájrendezés - Zöldfelületek és tájvédelem” című fejezetének javaslati része így ír a javasolt 
folyóparti fejlesztésekről: 

„A külterületek egy része a Nemzeti Park védett területeinek pufferterületeként kell szolgáljon, lehatárolásuk és 
területhasználatuk speciális szabályozása kiemelkedő fontossággal bír. A védett területek ezen kívül összekötendők 
ökológiai hálózatként vonalas és pontszerű elemekkel. Ennek érdekében a természetszerűen kialakított, egységes 
zöldfelületi rendszer megvalósítása mind bel-, mind külterületen szükséges. 

A zöldterületek közt kiemelt jelentőségűek a természetvédelmi területek, illetve a folyók parti sávjai. Ezek fejlesztése 
szükséges úgy, hogy állapotuk javuljon, felhasználásuk alkalmas legyen idegenforgalmi, rekreációs funkció ellátására 
is.” 

„Az Ipoly-part a település kiemelt tájképi értéke, vonzó zöldfelületté alakítása lényeges, kialakítható itt sétány, bicikliút, 
játszótér, kemping, mindez természetközeli zöldterületbe ágyazva, ahol szigorúan csak honos és a vízparti 
környezethez illeszkedő fajok használata megengedett.” 

Ezeknek, a már 2004-ben elhatározott fejlesztéseknek a megvalósulását hivatott elősegíteni a jelen terv tárgyát képező 
beruházás. A fenti elhatározások megvalósításához segítheti hozzá a települést a belterületi határ mentén húzódó 705-
ös hrsz.-ú ingatlanon tervezett vegyes funkciójú épület, és a további turisztikai, rekreációs célú létesítmények 
létrehozása. Ehhez azonban a tervezési terület egy részének átsorolása szükséges a hatályban lévő 
Településszerkezeti terv módosításával. 
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2.3 A településrendezési tervezési feladatról részletesen 

Településszerkezeti terv módosítása 

A tervmódosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi 
mérlegét is befolyásolja, ezért a területrendezési tervekkel való összhang igazolását is teszi szükségessé.  

Mivel új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért a biológiai aktivitásérték számítása és szinten tartása is 
szükséges.  

A tervezett beépítéshez igazodóan a Településszerkezeti, a Szabályozási tervlap és Helyi Építési Szabályzat 
módosítása megtörténik.  

A tervezési terület közúton jól megközelíthető, a település egyik legfontosabb útját jelentő, a Letkést a szlovákiai 
Ipolyszalkával összekötő Diófa utca felől. A terület vasúton nem érhető el. 

A tárgyi területet átszelő Diófa utca megfelelő szabályozási szélességgel rendelkezik, amely a jelenlegi és a várható 
forgalom lebonyolítására alkalmas. Innen a tervezési terület elérhető. A területet közterületi kapcsolat biztosításával a 
tervezett beruházás keretein belül csupán kerékpárutak és gyalogutak építése érinti.  

A terület használatához szükséges alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamosenergia-ellátás, szennyvízelhelyezés – 
biztosítható, a víz és az egyéb szükséges közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre állnak, a 
szükséges közműkapcsolatok megvalósíthatók, a tervezési területen a kialakítható létesítmények működéséhez 
szükséges kapacitás biztosítható. A fejlesztési terület infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatokra épülve a 
funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelésre méretezve kerülhet kialakításra, szükség esetén fejlesztésre.  

A belterület nyugati szélén elhelyezkedő 705-ös és 106/2-es hrsz.-ú ingatlan területéhez kelet felől közvetlenül további, 
a kertes mezőgazdasági terület Mk jelű övezetébe sorolt földrészletek csatlakoznak, amely a tervezett sport és 
rekreációs célú területfejlesztést nem lehetetleníti el. 

A tervmódosítással érintett terület tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, sem ökológiai, sem 
földvédelmi értékeket.  

A tárgyi terület tervezett beépítésének jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett fejlesztéséből következően nem 
jelentős zavaró hatású beruházás jön létre, a beépítési intenzitás a jelenlegi beépítettséghez képest csupán minimális 
mértékben növekszik.   

A fejlesztési területen az épületek és egyéb létesítmények elhelyezésénél és az építési hely meghatározásánál 
figyelembe veendők a településkép-védelem érdekei.  

A Diófa utca mentén és az árvízvédelmi töltés vonalán figyelembe kell venni a településrendezési eszközökben 
tervezett kerékpárút nyomvonalának helyigényét, és a közterületet, a tervezett épületet és az egyéb kiszolgáló 
létesítményeket erre tekintettel kell kialakítani. 

A jelen tervmódosítással érintett, a Diófa utcától délre, a belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú ingatlan 
területe a Településszerkezeti tervben a beépítésre nem szánt Mk jelű kertes mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe tartozik. Mivel a telken a jelenlegi előírások alapján csak szerszámtároló épület 
helyezhető el legfeljebb 3,0 méteres építménymagassággal, ezért a belterületi ingatlanon a tervezett vegyes funkciójú, 
elsősorban kerékpáros pihenő céljára szolgáló épület létrehozásához a tervezési terület egy részének átsorolása 
szükséges a hatályban lévő Településszerkezeti terv módosításával. A tárgyi területre vonatkozó tervmódosítás során 
a TSZT-en a tervezési terület azon része, ahol a beruházás keretein belül az egyetlen épület megvalósítása tervezett 
(705 hrsz.-ú közterület északi része), beépítésre szánt különleges rekreációs területbe kerül átsorolásra. A közterület 
déli része a közúti közlekedési területbe kerül átsorolásra annak érdekében, hogy a hatályos településrendezési 
eszközök hamarosan bekövetkező felülvizsgálata során egy megfelelő út kiszabályozása megtörténhessen.  

Szintén átsorolásra javasolt a belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe 
sorolt a 0203, a 124, a 07/12 egy része (4976 m2) és a 0199 hrsz.-ú földrészlet, amelyek célszerűen beépítésre nem 
szánt különleges rekreációs területként tudnak helyet biztosítani az oda tervezett játszótérnek, sátorhelyeknek, 
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focipályának és kisebb időszakos vízfelületeknek, burkolt felületeknek. A területek átsorolásán kívül a módosítással 
érintett területen áthelyeztük a tervezett táborhely szimbólumát a 12111 j. út déli oldalára az elkészült építészeti 
vázlattervnek megfelelően. 

Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt a település biológiai aktivitás értékének szinten tartását igazolni kell. 
Ennek érdekében szükségessé válik egy új erdőterület kijelölése, amit a 705-ös hrsz.-ú, részben átsorolásra javasolt 
ingatlanhoz délről csatlakozó 106/2-es hrsz.-ú földrészleten lehet megoldani. Ennek érdekében a jelenleg Mk jelű kertes 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt ingatlan Ev jelű védőerdő területbe kerül átsorolásra.  

 
Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti tervének módosító javaslata a 705-ös hrsz.-ú ingatlan környezetére    

 

 

 
 

 
 

 

Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti terve jelmagyarázatának kiegészítése 

A vizsgált terület többi része a hatályos terv szerinti vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységben marad, a 
településrész szerkezete, feltáró útjainak hálózata és ezzel párhuzamosan a különböző területfelhasználási egységek 
lehatárolása nem változik.   

Tervezett TSZT módosítás:  Mk > Kre:  2.366 m2 = 0,24 ha (705 hrsz északi része) 

Mk > KÖu:   375 m2 = 0,04 ha (705 hrsz déli része) 

Mk > Ev:  1.904 m2 = 0,19 ha (106/2 hrsz északi része) 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT 

TERÜLET 
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Mk > KÖu:   85 m2 = 0,01 ha (106/2 hrsz déli része) 

 V > Kb-Re:   75.381 m2 = 7,54 ha (124, 0203, 0199, 07/12 egy r.) 

A kerékpáros pihenő szolgáltatási, vendéglátási célú épületének megvalósítását a beépítésre szánt különleges terület 
előírásai teszik lehetővé. Ez a besorolás illeszkedik a település belterületén, a Diófa utcától délre, a tervezési terület 
közelében tervezett sportterület már meghatározott területfelhasználási kategóriájához, és jól kapcsolódhat a belterületi 
határ és az Ipoly között tervezett beépítésre nem szánt különleges területhez, valamint az Ipoly folyó és az árvízvédelmi 
töltés közötti sávban elterülő vízgazdálkodási területekhez. Az e területen megvalósuló épület bővítheti majd a település 
rekreációs jellegű szolgáltatásainak körét, ami a kerékpáros és egyéb turisták mind szélesebb körű ellátása miatt 
nagyon fontos a település és az Ipoly-menti térség életében.  

A fentiek értelmében a jelen módosító javaslat során eszközölt változtatás a település területfelhasználási - területi 
mérlegét is befolyásolja, és szükségessé teszi a területrendezési tervekkel való összhang igazolását. Mivel új 
beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért a biológiai aktivitás érték számítása és szinten tartása is szükséges.  

A TSZT rajzi munkarészének vonatkozásában egyéb módosítás nem szükséges. 

A TSZT leírása már 2004-ben tökéletesen megfogalmazta azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek egy részének 
megvalósítására most sor kerülhet, így a leírás módosítása nem szükséges. 

A szabályozási terv módosítása  

A Beépítési tervjavaslat megvalósításához szükséges a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat és az annak 
mellékletét képező Külterületi övezeti és Szabályozási terv kisebb mértékű módosítása is, amely az ismertetett 
városrendezési elképzelések alapján kidolgozott Településszerkezeti tervnek megfelelően készül. 

A jelen beruházás keretében tervezett egyetlen épület megvalósítására a belterületi határ mentén húzódó 705-ös hrsz.-
ú közterület északi része alkalmas, mivel egyrészt az Önkormányzat tulajdonát képezi, másrészt nem része az Ipoly-
parti területeket kivétel nélkül lefedő NATURA2000 területnek. A fentiek alapján a belterületi szabályozási terven a 705-
ös hrsz.-ú ingatlan északi része, 2366 m2 nagyságú terület Kre jelű építési övezetbe kerül átsorolásra. A földügyi 
nyilvántartás szerinti közterület besorolású földrészlet déli része, 375 m2 a közúti közlekedési terület KÖu jelű 
övezetébe kerül átsorolásra.  

Szintén módosításra javasolt a belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási 
területbe sorolt 0203, 124, 07/12 egy része és 0199 hrsz.-ú földrészletek területe, összesen 75.381 m2 terület, amelyek 
területén játszótér, sátorhelyek, focipálya és kisebb időszakos vízfelületek, burkolt felületek megvalósítása tervezett 
beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-Re jelű övezetébe. Ezen a területen jelenleg épület nem 
tervezett. 

A TSZT-nek megfelelően a belterületi 106/2-es hrsz.-ú földrészlet Mk jelű kertes mezőgazdasági területből Ev jelű 
védőerdő területbe kerül a belterületi szabályozási terven a biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében. Az 
ingatlan északi részén, a 705-ös hrsz.-ú közterület kiegészítéseként egy 14 méter széles út kerül kiszabályozásra a 
terület megközelíthetősége érdekében. E szabályozás után az ingatlanból megmaradó 1904 m2 terület kerül védőerdő 
területbe átsorolásra, a kiszabályozott 85 m2 terület a közúti közlekedési terület KÖu jelű övezetébe kerül átsorolásra. 

A területfejlesztés megvalósításánál fontos szempont a minőségi területfejlesztés biztosítása, figyelembe véve a terület 
közlekedési adottságait, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen szempontoknak a terület 
szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is érvényesülniük kell. A természet és a településkép védelme 
érdekében javasolt a tárgyi területen a természetközeli zöldfelületként fennmaradó területrészek növénytelepítése – a 
TSZT leírásának megfelelően – szigorúan csak honos és a vízparti környezethez illeszkedő fajok használatával, 
helyenként, a sátorhelyek, időszakos vízfelületek környezetében lehetőleg háromszintű növényzet kialakításával.  
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Az SZ-2 jelű Letkés külterületi övezeti térkép módosító javaslata a 705 hrsz.-ú ingatlan környezetéről és a terv jelmagyarázatának 
kiegészítése 

 
 

 
 

 

Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti terve jelmagyarázatának kiegészítése 

Tervezett SZT módosítás:  Mk > Kre:  2.366 m2 = 0,24 ha (705 hrsz északi része) 

Mk > KÖu:   375 m2 = 0,04 ha (705 hrsz déli része) 

Mk > Ev:  1.904 m2 = 0,19 ha (106/2 hrsz északi része) 

Mk > KÖu:   85 m2 = 0,01 ha (106/2 hrsz déli része) 

 V > Kb-Re:   75.381 m2 = 7,54 ha (124, 0203, 0199, 07/12 egy r.) 
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Az SZ-1 jelű Letkés belterületi övezeti térkép módosító javaslata a tervezett kerékpáros pihenő környezetéről és a terv jelmagyarázatának 
kiegészítése  jelmagyarázatának kiegészítése 

 

 

 
 

 

Letkés község hatályban lévő SZT-1 jelű Településszerkezeti terve jelmagyarázatának kiegészítése 

A hatályos tervek módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet Átmeneti rendelkezései közül Letkés községre a 2004-ben készült településrendezési eszközök miatt 
a 45§ (2)  rendelkezése miatt  a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK előírásokat kell alkalmazni. 

Ennek megfelelően:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj0id7f5c
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• A 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi fele Kre jelű építési övezetbe kerül átsorolásra, amelyben javaslat szerint a 
tervezett beépítettség 20%, a kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 60%, a megengedett legnagyobb 
épületmagasság 7,5 méter, a beépítési mód pedig oldalhatáron álló.  A beépítés minimális közművesítettségi 
feltétele a teljes közművesítettség. 

• Az ingatlan déli része közterületként a közúti közlekedési terület KÖu jelű övezetébe kerül besorolásra.  

• A belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt 0203, 124, 
07/12 egy része és 0199 hrsz.-ú földrészletek területe beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-
Re jelű övezetébe kerül átsorolásra. Ezen a területen jelenleg épület nem tervezett, ezért itt 2%-os legnagyobb 
beépíthetőség meghatározása javasolt. A kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 90%, a megengedett 
legnagyobb épületmagasság javaslatunk szerint 4,5 méter. A beépítés minimális közművesítettségi feltétele 
a részleges közművesítettség. 

• A 705-ös hrsz.-ú ingatlantól délre elhelyezkedő belterületi 106/2-es hrsz.-ú földrészlet útszabályozáson kívül 
fennmaradó része Ev jelű védőerdő területbe kerül átsorolásra. 

• A közlekedési területekre a HÉSZ 18. §-a vonatkozik, amely módosítás nélkül megfelel a tervezési területen 
belül található közterületek szabályozásához. 

• Az erdőterületeket a HÉSZ 20. §-a szabályozza, amely alapján a 106/2-es hrsz.-ú földrészlet útszabályozáson 
kívül fennmaradó része az Ev jelű védőerdő övezetbe sorolható. A 20. § (6) bekezdése, illetve az OTÉK 
előírásai alapján „védelmi rendeltetésű erdőben épület nem helyezhető el.” A (7) bekezdés szerint pedig 
„Erdőtelepítés esetén honos, a környezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokból kell választani. Gondot 
kell fordítani arra, hogy a telepítés során elegyes erdő keletkezzen.” A § egyéb előírásai is megfelelnek a 
tervezett védőerdő kijelölésének. 

• A vizsgált, de módosítással nem érintett terület a hatályos külterületi övezeti térkép alapján a vízgazdálkodási 
terület V jelű övezetébe sorolt, mint az Ipoly hullámtere. A vízgazdálkodási területeket a HÉSZ 22. §-a 
szabályozza. A 22. § (2) bekezdése alapján a területen a vízkárelhárítási építmények mellett a sporthorgászás 
célját szolgáló létesítmények, csónakkikötő és sátorhely kialakítható. E területen épület elhelyezése nem 
tervezett, beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, így a jelen terv-módosítás az érvényben lévő HÉSZ 
előírásoknak megfelel. 

• A település természeti, táji értékeit a 24. § szabályozza, amelynek releváns előírásait be kell tartani e terület 
használata, fenntartása során. 

A HÉSZ egyéb módosítását jelen beruházás nem teszi szükségessé. A HÉSZ módosítását nem érintő tervezett 
fejlesztés: 

• A gyalogos közlekedést biztosító keskeny murvás ösvény a 0202 (legelő 2) és 0203 (legelő 2) hrsz-ú 
területeken keresztül biztosítana elérést az Ipolytól az ártéren át, a védőgátat keresztezve, és a kerékpárúttól 
a mentett oldalon  a fejlesztéssel érintett területig.  

• A távlatban tervezett kerékpárút folytatása a Diófa utcától északra halad az Ipoly védőgáton. A honvédelem 
és a közlekedési biztonság érdekében a kerékpárút nem keresztezné szintben a gát tetején a Diófa utca 
határátkelési szakaszát, hanem a határátkelő állomáshoz közelebb lévő híd alá lekanyarodna, majd a híd túl 
oldalán a töltésre visszatérve haladna tovább északi irányba. Ehhez kerékpárút kialakítás szükséges a 07/12 
(kivett Ipoly folyó) 0199 (legelő 2), 0203 (legelő 2) hrsz-ú területeken. 
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Építészeti vázlatterv – Start Műterem Kft. 

A módosítással érintett ingatlanok adatai 
Helyrajzi 

szám 
Művelési ág, 

min. oszt. 
Tulajdonos/Kezelő Terület 

(m2) 
Megjegyzés 

705 Kivett közterület Letkés Község Önkorm. 1.992 Teleknagyság – Mért adat: 2741 m2 

106/2 Kivett 
beépítetlen ter. 

Ipolyvölgye Mezőgazdasági 
Szövetkezet 

2.144 Teleknagyság – Mért adat: 1989 m2 

124 Kivett Ipoly folyó Magyar Állam Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság 

7.294 Natura 2000 terület  

07/12 Kivett Ipoly folyó Magyar Állam Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság 

9.204 Natura 2000 terület 

0198 Ipoly folyó, 
legelő 2,  

kivett csatorna 

Magántulajdon 6887 
50732 
4199 

Natura 2000 terület 
ártér 

0199 Legelő 2  17.499 Natura 2000 terület 

0200 Kivett út Magyar Állam Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

1.508 Natura 2000 terület 

0201 Kivett út Magyar Állam Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

3.883 Natura 2000 terület 

0202 Ipoly folyó, 
legelő 2,  

kivett csatorna 

Magyar Állam  
Nemzeti Földügyi Központ 

9669 
77051 
10128 

ártér, Natura 2000 terület 

0203 Legelő 2 Magyar Állam Agrárpolitikáért 
felelős miniszter és a Nemzeti 

Földügyi Központ 

45.612 Natura 2000 terület 

2.4 A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

Településrendezési eszközök esetében a területrendezési tervek egyes övezeti tervlapjait és térszerkezeti terveit 
környezeti célkitűzéseket megfogalmazó terveknek tekintendők. Letkés településrendezési eszközeinek így 
összhangban kell lenniük az alábbiakkal:  

1. Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK), 

2. Pest megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) (PMTK), 

3. Országos Területrendezési terv (OTrT) (2018. évi CXXXIX. tv. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről), 

4. Pest Megye Területrendezési Terve (PmTrT) (Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet), 

5. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentum(ok) bemutatása és elemzése a 
környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)  

6. A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) más 
releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok stb.)  

a. az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

b. Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól) 

c. Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) 

d. Natura 2000 Korm. rendelet (275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről) előírásaival 

A felsorolt területrendezési tervekkel (3. 4.) való összhang igazolását a megalapozó munkarész a jelen 
dokumentációban lévőnél részletesebben tartalmazza. E dokumentum a környezeti értékelés során a releváns helyi, 

http://www.pestmegye.hu/images/2020/Teruletrendezesi_terv/rendelet/2020_10_Pest_Megye_Területrendezési_Terve_2020_07_01-től-merged.pdf
http://www.pestmegye.hu/images/2020/Teruletrendezesi_terv/rendelet/2020_10_Pest_Megye_Területrendezési_Terve_2020_07_01-től-merged.pdf
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térségi és országos környezetpolitikai célokat megfogalmazó dokumentumokkal, környezetvédelmi programokkal való 
egyezés ellenőrzését is tartalmazza.  

2.4.1 Területfejlesztési tervekkel való összhang vizsgálata 

A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kell venni a magasabb szintű terveket és 
programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat idézhet elő.  

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

Az Országgyűlés 2013. december 17-ei ülésnapján, 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (továbbiakban: OFTK).  

Az OFTK megállapításai / elhatározásai közül az alábbiakban a Letkés községhez kötődő elemeket tekintettük át. 

 

Az OFTK funkcionális térségeket bemutató ábrája 
szerint Letkés az alábbi térségekbe tartozik:  
- Budapest körüli rekreációs zóna  
- Turisztikai funkciójú terület  
(34. ábra – Funkcionális térségek).  
Forrás: OFTK – Funkcionális térség 
 

 

 

Az OFTK Budapest vonzáskörzetét bemutató ábrája 
szerint Letkés része a vonzáskörzetnek:  
(38. ábra – Budapest vonzáskörzete).  
Forrás: OFTK – Funkcionális térség 

 

Letkés az északi növekedési tengelyt jelentő 
autópályához közel helyezkedik el.  
Forrás: OFTK – Területi integrálódás 

Az OFTK az alábbi irányokat fogalmazza meg Pest megyére:  

„Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és intézményesítése, 
a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi 
megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség 
javítása.  
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A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye hálózatos térstruktúrájának 
kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolat-rendszer fejlesztése 
kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált 
térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, 
kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér kialakítása.”  

Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2030)  

A koncepció átfogó, stratégiai és horizontális céljai. 
Jövőkép  Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye – A gazdasági 

környezet megújítása  
Átfogó célok  

• Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek  
Stratégiai célok:  

o A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése, 
„családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése  

o Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső kapcsolati hálójának 
fejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása  

o Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az 
egészséges életmódra és a prevencióra  

o Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás intézményrendszerének 
infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és 
helyi identitás erősítése  

• Gazdaság dinamizálása – az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve  
Stratégiai célok:  

o A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; több lábon álló gazdaság; a 
technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése  

o Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, verseny-képességének, exportjának növelése  

• Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása – a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó, 
fenntartható környezet  
Stratégiai célok:  

o Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének 
fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos tér-struktúra kialakulása érdekében  

o A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése, 
kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzás-körzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést  

o Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos területhasználat, épített 
és környezeti értékek megóvása és fejlesztése  

o Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és települések 
fejlődésének szolgálatában  

• Pest Megyei Duna stratégia megvalósítása és a Homokhátság térségének komplex fejlesztése  
Horizontális célok  

• Területi és társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás  

• Partnerség, együttműködés  

• Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika  

• Hatékonyság  

• Identitás erősítés, megyei profil  

• Értékmegőrzés, értékteremtés  

Letkés térségi elhelyezkedése az PMTFK szerint 
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A PMTFK szerint Letkés az északi mikrotérségbe 
tartozik (okker színű jelölés) 

2.4.2 Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

A tervezési területek érintettsége az OTRT-ben 

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati határozatával elfogadott 
településszerkezeti tervének készítése során az akkor hatályos magasabb szintű terveknek, az Országos 
Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) és a Pest Megyei Területrendezési Tervnek (a továbbiakban: PmTrT) 
való megfelelés igazolása megtörtént. 

2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv.), amely 2019. március 15-én lépett hatályba.  

A Trtv. 19. § (4) bekezdése alapján a Trtv-ben meghatározott övezeteken túlmenően a további országos övezetek 
területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 2019. június 
22-én lépett hatályba a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (X.6.) MvM rendelet, amely a Trtv. övezeti terveihez szorosan hozzátartozó, de abban nem szereplő térségi 
övezetek lehatárolását és előírásait tartalmazza. 

 

 

 

 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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Trtv. 2. melléklete: OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata 

 

  

 

PmTrT Szerkezeti tervlap kivonata 

A Diófa utca mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.- ú ingatlan módosítással érintett környezete a Letkés községre 
vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák szerint a 2019 március 15-én hatályba lépett új területrendezési 
tervtörvény előírásai, illetve – annak megfelelően – a PmTrT Szerkezeti terve alapján részben a mezőgazdasági, 
részben a települési térség területére esik.  

Jelen módosítás során a mezőgazdasági térségből 7,5 ha kerül átsorolásra különleges területfelhasználási egységbe, 
azaz nem mezőgazdasági területbe, ami a mezőgazdasági térség területének 0,86 %-a. Mivel 218,1 ha> 7,5 ha, így a 
tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel. Jelen módosítás után a mezőgazdasági térségből még további 
210,5 ha átsorolására van lehetőség. 

Mivel a Trtv. 11. § d) pontja alapján „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető”, így a 705-ös és a 106/2-es hrsz-ú ingatlanokon tervezett módosítás a területfelhasználás vonatkozásában 
a törvényi előírásoknak megfelel. 

Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési területet:  

• az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

• a tájképvédelmi terület övezete, valamint 

• a vízminőség-védelmi terület övezete  

érinti. 

TERVEZÉSI TERÜLET 
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A tervezési terület azon része, amely érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével, 
változatlanul beépítésre nem szánt terület marad, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és a területen 
meghatározásra kerülő különleges övezet az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. A területen tervezett gyalog- és 
kerékpárutak burkolata a védett terület sajátosságaihoz igazodva került megtervezésre. 

A jelen dokumentáció részét képező NATURA 2000 hatásbecslés tartalmazza a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. A területfelhasználás és az 
építés helyi rendjének egyedi szabályai a HÉSZ-ben meghatározásra kerülnek, a területen tervezett épület és az egyéb 
létesítmények a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kerülnek megvalósításra. 

Letkés község hatályban lévő településrendezési eszközeinek készítése során kijelölésre kerültek a vízvédelemmel 
érintett területek. A megfelelő védelem biztosítása érdekében szükséges szabályokat a Helyi Építési Szabályzat 
tartalmazza, a módosítással érintett területen ezen előírások betartásra kerülnek. 

A megyei övezetek közül a település területét a földtani veszélyforrás területének övezete érinti, amely az érintett 
területek konkrét lehatárolása alapján a módosítással érintett területet nem érinti. 

Letkés közigazgatási területét az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül a turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete érinti. A jelen tervezés tárgyát képező turisztikai fejlesztések kifejezetten a térségi hálózatba 
illeszkednek, kapcsolódnak a szomszédos települések fejlesztéseihez, a kerékpárút az Ipoly-menti kerékpárút rézét 
képezi, amely kapcsolódik az EV6 Dunamenti kerékpárút hálózathoz 

A javasolt módosítás az országos műszaki infrastruktúra hálózatok közül a 12111-es jelű utat és a tervezett országos 
kerékpárút-vonalat érinti.  

A tervezési területen új beépítésre szánt terület kijelölése is történik, így a Trtv. 12. §-ában meghatározott feltételeket 
is meg kell vizsgálni. Mivel az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, a terület kijelölése 
nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, így a tervmódosítás megfelel a 
Trtv. 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Jelen módosítás során a 0,24 ha új beépítésre szánt terület kijelölésével 
együtt az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 0,19 ha új védőerdő terület is kijelölésre került. 
Ez új beépítésre szánt terület 100%-a, így a tervmódosítás megfelel a Trtv. 12. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

A Trtv. 13. §-a a módosítással érintett terület vonatkozásában betartható, mivel Letkés nem borvidéki település, 
valamint az érintett területen nincs az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet. 

Megállapítható, hogy a településrendezési eszközök módosításának elhatározásai illeszkednek az OTrT és a 
PmTrT környezeti célkitűzéseihez. A tervezett területfelhasználás változtatások nem lépik túl a területi 
tervekben megengedett mértéket. A tervezett változtatások a környezeti tartalmú térségi övezeti tervlapok 
tartalmával is összhangban vannak.  

2.4.3 A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és 

elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)  

2.4.3.1 A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása  

A 2002 októberében elfogadott Településfejlesztési koncepció Idegenforgalom, vendéglátás című fejezete a turisztikai 
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokról ír: 
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A Koncepció a Zöldterületek című fejezetben így fogalmaz a védett területek hasznosításáról: 

 

A fenti célok elérését szolgálja a Pest Megyei Önkormányzat által tervezett, Letkés Község Önkormányzata által 
támogatott, a tárgyi területre vonatkozó fejlesztési elképzelés, amelynek megvalósítása érdekében készül jelen 
tervmódosítás.  

A Koncepció 4. Területfelhasználás, települési arculat, értékvédelem című fejezet Települési arculat, értékvédelem 
című alfejezete felsorolja a célkitűzés elérését eredményező főbb településszerkezeti beavatkozásokat, amelyek közül 
a tárgyi terület vonatkozásában az alábbiak szerepelnek: 

 

A Koncepció az 5. Műszaki infrastruktúra – Közlekedés című fejezetben a Közlekedésfejlesztés erősségei címmel az 
alábbiakat fogalmazza meg: 
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2.4.3.2 A hatályban lévő településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

Letkés község jelenleg hatályos Településszerkezeti terve a Képviselő-testület 72/2004. (X.28.) számú önkormányzati 
határozatával került elfogadásra. 

A belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú ingatlan területén belül tervezett módosítások a település 
belterületén történnek, ahol új beépítésre szánt különleges terület kerül kijelölésére. A szintén belterületi 106/2-es hrsz.-
ú ingatlan tervezett védőerdőként beépítésre nem szánt területi besorolásban marad. 

A külterületen az Ipoly régi medrének 124-es hrsz.-ú ingatlana és 07/12-es hrsz.-ú ingatlanának egy része, az ezen 
ingatlanok és az árvízvédelmi töltés által határolt 0203-as és 0199-es hrsz.-ú földrészlet a hatályos településszerkezeti 
terven a vízgazdálkodási területbe tartozik. E jelentős kiterjedésű terület beépítésre nem szánt különleges területbe 
kerül átsorolásra.  

Jelen módosítás során a tervezéssel érintett terület földrészleteinek területfelhasználási egysége módosul. A tervezett 
változások az érvényben lévő Településszerkezeti terv alapvető területfelhasználásában és a Község kialakult 
infrastruktúra hálózatában különösebb módosítást nem eredményeznek. A javasolt módosítás szükségessé teszi a 
TSZT módosítását, amely jelen terv keretében készült el 

2.4.4 A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, 

fenntarthatóság) más releváns jogszabályokkal  

2.4.4.1 Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

A településrendezés célja és alapvető követelményei  

7. § (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni:  

a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,  

> A népességszám az országos csökkenő tendenciával ellentétben a KSH népszámlálási adatai szerint az 1930-as 
évektől kezdve egyenletes növekszik. Csupán két kisebb csökkenő tendencia állapítható meg, összességében 
folyamatosan növekszik. A növekvő tendencia részben a betelepülésekből adódik, részben a növekvő születések 
számából. A 10 évenkénti népszámlálási adatok szerint a település népessége az 1949. év óta közel azonos ütemben 
nőtt.  

> A különleges és a beépítésre nem szánt különleges terület kijelölése és a biztosító szabályozási előírások 
részben köthetőek a népesség pozitív demográfiai változásához. A módosítások azonban hozzájárulhatnak a 
kedvező demográfiai változás fenntartásához, vagy erősödéséhez a megtartóképesség növelésével. 

b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos 
személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi 
jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire,  

> A tervezett fejlesztési szándék teljes mértékben megfelel a fenti célnak és közvetve a munkalehetőség 
biztosításával, a jobb életkörülmények megvalósításával is hozzájárul a szabadidő rekreációs célú 
eltöltéséhez. 

c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését,  

> Az identitás szó azonosságot, azonosságtudatot jelent. Sokféle elem határozza meg, mitől alakul ki az 
összetartozás érzése egy település lakosságán belül. Meghatározza ezt a közös múlt öröksége, de 
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meghatározhatja a természeti értékek megléte, a településben rejlő potenciálok, illetve az arra való közös 
büszkeség is.  

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

> A településrendezési eszközök jelen módosítása segíti a népesség megélhetését biztosító gazdasági 
érdekeket is új munkahelyek teremtésével, miközben figyelembe veszi a mező- és erdőgazdaság érdekeit is. 

e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését,  

> Letkés befogadó lakossága felől igény van az integráció elmélyítésére. A jelen módosítás lehetőséget teremt 
új munkahelyek létrejöttére, a helyi gazdaság fellendítésére. A jelen településrendezési eszközök módosítása 
közvetve lehetőséget biztosít a népesség jobb megélhetéséhez, a helyi társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását,  

> A közlekedési kényszer csökkentésére ugyan nincs hatással a jelen módosítás, de a térségi, sőt országos 
közlekedési rendszerre a tervezett beruházás közvetlenül gyakorol hatást a kerékpárúton és a vízi 
túraútvonalon keresztül. Az országos jelentőségű nyomvonal megépülésével a tervezett rekreációs 
közlekedési infrastruktúra fejlődik. A jelenlegi végpontnál megépülő pihenőhely segíti az országos, és akár a 
nemzetközi, megfelelő színvonalú infrastruktúra kialakítását. 

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

> A megfelelő távolság, valamint az eltérő használati módok közötti zöldfelület biztosítja a biztonságos 
elkülönítést. Az egyik lehetőség a kötelező zöldfelület kialakítása. A korlátozások a környezet védelmét 
szolgálják, így közvetve jobb munkakörülményeket, és egészségesebb környezetet teremtenek.  

> A degradált területek felszámolása közvetve is segíti a népesség biztonságát. 

h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti 
örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), 
továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne 
akadályozza,  

> A hatályos településrendezési eszközök biztosítják a műemlék, műemléki környezet, illetve régészeti 
lelőhelyek fennmaradását. A jelen tervmódosítás a fennmaradásukat nem korlátozza, nem akadályozza, nem 
érintett a tervezési terület velük. 

> A terület táji látványát jelenleg a mezőgazdasági területek, az Ipoly folyó, a felhagyott Ipoly-meder és a 
folyómedrek melletti galéria erdősáv, valamint a fasorok határozzák meg az épített elemek mellett. A tájképben 
meghatározó a határállomás épülete a határ mindkét oldalán, valamint a régi és új folyómeder felett átívelő híd 
is. Az új övezetekben olyan építési paraméterek meghatározása történt, melyek hozzájárulnak a tájkép 
megőrzéséhez a túlzott mértékű beépítés elkerülése által, és az által, hogy a település belterületi szélén valósul 
meg a fejlesztés. 

> A tervezett új utak, a meglévők felújítása, az új útcsatlakozások és a szilárd burkolat kialakítása jelentősen 
csökkenti a gördülő zaj nagyságát, a levegő porterhelését. 

i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,  

> Új beépítésre szánt terület a már meglévő beépített területek mellett került kijelölésre. A környezeti elemek 
állapotát nem javítja, de nem is rontja, amennyiben a tájvédelem szempontjait is érvényesíti a kötelező 
zöldfelület kialakítással, illetve a HÉSZ-ben megjelölt meglévő előírások megtartásával. A tervezett 
útcsatlakozás javítása és a szilárd burkolat kialakítása, a meglévő utak javítása jelentősen csökkenti a gördülő 
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zaj nagyságát, a levegő porterhelését. A beépítésre nem szánt területek fejlesztésével a természeti 
környezetben intenzívebb fenntartással az özönnövények elterjedése csökkenthető, szerencsés esetben 
visszaszorítható. 

j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a 
talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

> Az Ökológiai Hálózat övezetei közül az ökológiai folyosó érinti a tervezési területet. A tájképvédelmi terület 
övezete lefedi az egész települést. A meglévő lakó területek mellé települő fejlesztés tájképileg kis mértékű 
változást jelent. Kedvezőbb, mint más beépítetlen területeken megvalósítani. 

> A Natura 2000 területekkel érintett meglévő, mezőgazdasági területeken a jelölő élőhelyek és jelölő fajokat 
elnyomják az özönnövények. (Részletesen bemutatva a NATURA 2000 hatásbecslésben) 

>A tervezési terület azon része, amely érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével 
és a Natura 2000 területtel, változatlanul beépítésre nem szánt terület marad, új beépítésre szánt terület nem 
kerül kijelölésre, és a területen meghatározásra kerülő különleges övezet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. A területen tervezett gyalog- 
és kerékpárutak burkolata a védett terület sajátosságaihoz igazodva került megtervezésre. 

> A HÉSZ vízvédelemre vonatkozó előírásai, és az országos jogszabályok vonatkozó vízügyi előírások egy 
esetleges új létesítmény építése során biztosítják a megfelelő védelmet. 

k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,  

> A módosítások során a változtatással érintett területek kijelölésekor maximálisan törekedtek a legkisebb 
kivonandó terület kijelölésére, valamint figyelembe lett véve az átlag feletti termőterületek elhelyezkedése. A 
beépítéssel érintett terület már kivett besorolású, nem tartozik ezek közé. 

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

> A tervezési terület jogszabályban rögzített gyógyászati hasznosításra alkalmas természeti adottsággal nem 
rendelkezik. Ugyanakkor a kedvező környezet, a tiszta levegő, a rekreációs lehetőségek fejlődése alkalmassá 
teszi a területet a fizikai és lelki egészség javulására, erősödésére. 

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,  

> A tervmódosítás honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi érdekeket nem sért. A tervezett 
kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztés közvetlenül a belterület szélén a határállomás közelében található. 

n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit,  

> A jogszabályok szerint a módosítás nem sérti a gazdálkodás érdekeit.  

o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását,  

> Az úthálózat hiányzó, javító kapcsolataira javaslat született melyekkel az elérhetőség és a kihasználtság 
optimális értékeket érhet el.  

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását,  

> A módosítás során természetvédelmi érintettségű, új beépítésre szánt területfejlesztés kijelölése nem valósul 
meg, egyéb zöldfelületi fejlesztés ott valósul meg, ahol a védelemre érdemes jelölő Natura 2000 élőhelyek és 
fajok nincsenek jelen. A környezetjavító/kímélő szabályozás biztosított a HÉSZ-ban, valamint a fenntartási 
tervben. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni 
és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás 
– érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:  
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a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, 
valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben 
tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével, 

> A tervezett fejlesztési területek mentett oldalon találhatóak, a vízelvezetés biztosított helyben. Az új 
zöldfelületek kialakításával (fák és cserjék telepítésével, gyepesítéssel), a vízháztartás javítás is megvalósul. 

b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás 
értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet  

> A számítás az alátámasztó munkarészben és a határozat mellékletében is szerepel. Az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest javul az érték. 

c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehetséges – beépítésre nem szánt 
területekből álló gyűrűvel kell körül venni, a települések összenövésének elkerülése érdekében,  

> A település közigazgatási határa mentén új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre. A jelen Kre és 
Kb-Re területek is erdőkkel és mezőgazdasági területekkel félkörbe vannak véve. 

d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld 
védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki,  

> A tervmódosítás termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt, átlagosnál jobb minőségű 
termőföldterületet nem jelölt ki. A tervezett zöldfelületi fejlesztés pedig degradált, taposott, özönnövényekkel 
fertőzött területen valósulna meg, ahol jelölő fajok nincsenek. 

2.4.4.1 Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól) 

Az épített környezet védelme  

24. § Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre.  

> A hatályos terv készítésekor a település helyi művi értékei beazonosításra kerültek. A környezeti értékeléssel 
érintett területen nem található ilyen. 

25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a rendezési 
tervben övezeteket kell meghatározni.  

> A hatályos terv övezeti rendszere megfelelően tagolt. A módosítás ahhoz igazodik. A környezeti értékeléssel 
érintett terület módosításával új különleges területfelhasználás, valamint új építési övezet (Kre) és új övezet 
(Kb-Re) is kialakításra kerül. Az építési övezet és az övezet is a település egészét tekintve csak itt található. Az 
eljárásrend nem engedi meg, hogy a tervezési területen kívülre is ható, vonatkozó új előírás kerüljön be a 
rendeletbe. 

(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján 
meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők.  

> A település területén – adatszolgáltatás és a hatályos ágazati jogszabályi előírások alapján – lettek jelölve 
védőterületek, védősávok. Jelen módosítás nem igényel új védőtávolság kijelölést. 

(3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő tevékenység — 
külön védelmi intézkedés nélkül — nem folytatható.  

> A korlátozott tevékenységek a magasabb szintű jogszabályi előírásokban szerepelnek.  

26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket, védő zöldfelületeket külön jogszabály és a HÉSZ előírásai 
szerint kell kialakítani és fenntartani.  

> A szabályozás során új védelmi erdő terület is kijelölésre került. A meglévő HÉSZ előírások kellő mértékben 
biztosítják a zöldfelületre vonatkozó előírásokat. Új megfogalmazások csak az új építési övezet (Kre) és övezet 
(Kb-Re) vonatkozásában kerültek meghatározásra. 
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27. § A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, a 
területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti 
hatásait is fel kell tárni és értékelni, – e törvény 43–44. §-aira is figyelemmel – továbbá a szükséges környezetvédelmi 
intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. 
Ezek tartalmi követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg.  

> Jelen környezeti értékelés és Natura 2000 hatásbecslés ezt az előírást teljesíti. 

2.4.4.2 Természetvédelmi Törvény (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről) 

Tájvédelem  

6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti 
értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban 
találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.  

> A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása szerint került a teljes település tájképvédelmi 
övezetebe. A lehatárolásra tájindikátorok alkalmazásával került sor, a tájkép, mint gazdasági erőforrás hangsúlyos 
kezelése miatt. A településrendezési eszközök felülvizsgálata során kell majd pontosítani a lehatárolást 
egyeztetve DINPI munkatársaival. jelen módosítás erre nem tud kitérni. 

> A jelen Környezeti vizsgálat részét képező NATURA 2000 hatásbecslés tartalmazza a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. A területfelhasználás és az 
építés helyi rendjének egyedi szabályai a hatályos HÉSZ-ben meghatározásra kerültek, a területen tervezett épület 
és az egyéb létesítmények a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kerülnek megvalósításra. 

(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli 
állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, 
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.  

> Az országos jelentőségű egyéb, egyedi jogszabállyal védett természeti területek közül a Natura 2000 terület 
és az ökológiai hálózat érinti a vizsgált területet az ökológiai folyósó övezetével, de az új beépítésre szánt 
terület nem esik a Natura 2000 területre és az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe. A Natura 
2000 terület vonatkozásában külön vizsgálati rész van kidolgozva a jelen dokumentum részeként a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. A vizsgált és fejlesztéssel érintett terület vonatkozásában a Natura 2000 terület és az 
ökológiai folyosó azonos területen található. 

> A tervezett beépítés a tájvédelem szempontjait maximálisan érvényesíti. Csak olyan területeken kerülnek 
sorra fejlesztések, amelyek megengedik, konfliktust nem okoznak. 
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Ipoly völgye természetmegőrzési területek (SAC)  
Vizsgált terület  
Ökológiai hálózat-Magterület övezete lila színnel jelölve  
Ökológiai hálózat-Ökológiai folyosó övezete sötét rózsaszínnel jelölve  
Ökológiai hálózat-Pufferterület övezete világos rózsaszínnel jelölve. 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

> A hagyományos tájkép megőrzése, a jellegzetes tájkarakter fejlesztése, valamint a környezettervezés egyre 
fontosabb területévé válik a települések számára. A Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján lehatárolásra kerültek a 
nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű természetvédelmi területek, továbbá a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei. Az 
adatszolgáltatás alapján a tervezési terület érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével. 
Az övezeteken belül új beépítésre szánt terület nem kerül kialakításra. Csak a 705 hrsz-ú telken belül tervezett 
beépítésre szánt terület kijelölés, ami nem része a hálózatnak. 

> A vizsgált területek és a fejlesztési területek nagyobb részben részei az Ipoly völgye különleges természetmegőrzési 
területnek, de a beépítésre szánt terület nem része. A biológiai aktivitás érték pótlására és a Trtv. által szükséges 
új beépítésre szánt területhez szükséges 5 %-nyi kijelölt erdő területek sem részei a Natura 2000 területnek. 
(http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)  

> A tervezési terület azon része, amely érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével, 
változatlanul beépítésre nem szánt terület marad, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és a területen 
meghatározásra kerülő különleges övezet az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. A területen tervezett gyalog- és 
kerékpárutak burkolata a védett terület sajátosságaihoz igazodva került megtervezésre 

 
 

Ipoly völgye természetmegőrzési területek (SAC) kék szín 
Vizsgált terület  
Ipoly völgye madárvédelmi területek (SPA) HUDI10008 narancs színnel jelölve 

Részletesebb bemutatás a Natura 2000 hatásbecslésben található, de összefoglalva elmondható, hogy a 
tervezési területen belül jelölő élőhelyek és jelölő fajok nem találhatóak, csak az azokkal szomszédos telkeken, 
területeken.  
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> A DINPI-től kapott adatszolgáltatás, valamint az OKIR (http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 
adatszolgáltatás szerint az ex lege védett terület, érték nincs a településen.  

Láp legközelebb Hont és Drégelypalánk, illetve Ipolyvece és Ipolyszög és Balassagyarmaton található. Szikes tavak 
legközelebb Tápiógyörgyén, források: Márianosztrán, Kóspallagon, földvárak: Nagybörzsönyben, kunhalmok: Heréden, 
Biatorbágyon találhatóak. 

(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 
társadalom számára jelentősége van. 

> Egyedi tájérték felmérés nem történt a településen. Annak számítana a két vasszerkezetű határátkelő híd, 
valamint a régi folyómedret kísérő hiányos fasor. Ezek védelme nem sérül a tervmódosítással. Védelme 
biztosított marad. 

> Az egyedi jogszabállyal nem védett Magas Természeti Értékű Területek a tervezési területtől délre találhatóak 
(http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Agrar/MT%C3%89T2015/Turj%C3%A1n.pdf) a Bioszféra 
Rezervátumok. A Ramsari területek pedig az Ipoly folyón északibb szakaszán Bernecebaráti-Balassagyarmat 
szakaszán találhatók legközelebb.  

> Az erdészeti adatszolgáltatás alapján üzemtervezett erdőterületek, illetve az erdőövezetek nem érintik a vizsgált 
területet. Az újonnan kijelölt erdőterületek sem részei az adatállománynak. Az erdők övezetét, az erdőtelepítésre 
javasolt övezetet a módosítások nem érintik. 

 
Adatállományban lévő erdőtagok, narancs színnel, erdőrészletek citromsárga színnel jelölve 

Módosítással érintett terület  
Forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

2.4.4.1 Natura 2000 Korm. rendelet (275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről) előírásaival 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

40 

A környezetértékelés végén külön dokumentáció-részként kerül igazolásra a vonatkozó jogszabályok szerint később.  

2.4.4.2 2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről  

A termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú hasznosítására vonatkozó közös szabályok  

11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – 
lehet felhasználni 

> A módosítást érintő nagyobb fejlesztések termőföldet nem érintenek. A 705 hrsz-ú telek kivett közterület, a 
106/2 hrsz-ú telek kivett, beépítetlen terület, a 124 hrsz-ú telek a Ipoly folyó művelési ágú.  

• Az épület és az út a 705 hrsz-ú kivett közterület telken kerül elhelyezésre. 

• Az erdő és útkapcsolatot biztosító közút a 106/2 hrsz-ú telek kivett telken lett kijelölve. 

• A zöldfelületi fejlesztések (közterületi bútorok, esőkert/záportározó) a 124 hrsz-ú telek a Ipoly 
folyó művelési ágú telken valósul meg. 

> A gyalogos közlekedést biztosító keskeny murvás ösvény a 0202 (legelő 2) és 0203 (legelő 2) hrsz-
ú területeken keresztül biztosítana elérést az Ipolytól és a kerékpárúttól a fejlesztéssel érintett 
területig.  
> A távlatban tervezett kerékpárút folytatása a Diófa utcától (020, 0200 hrsz) északra halad az Ipoly 
védőgáton. A honvédelem és a közlekedési biztonság érdekében a kerékpárút nem keresztezné a Diófa utca 
határátkelési szakaszát szintben, hanem a határátkelő állomáshoz közelebb lévő híd alá lekanyarodva, majd a 
túl oldalon a töltésre visszatérve haladna tovább északi irányba a Diófa utca rézsűje mellett. Ehhez kerékpárút 

kialakítás szükséges a 07/12 (kivett Ipoly folyó) 0199 (legelő 2), 0203 (legelő 2) hrsz-ú területeken. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel 
céljából lehet. …  

> A távlatban tervezett kerékpárút átkötés, valamint a murvás keskeny gyalogösvény érinti. A tervezett 
kerékpárút átkötés a legelő 2 minősítési osztályú területek határán, a Diófa utca rézsűlábánál, jelenleg is 
közlekedésre használt kitaposott úton valósulna meg.  

  
Diófa utca déli rézsűjén elterjedtek a gyomfajok 

 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen  

a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

b) a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt;  

c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté 
nyilvánított.  

> A kerékpárút átkötés – a határrendészet és rendőrkapitányság kérése alapján –, illetve az Ipolyfolyó 
kikötőjétől a tervezett pihenőhelyig haladó gyalogos ösvény helyhez kötött beruházásnak tekinthető az a) pont 
alapján. 

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
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> A tervmódosítás termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt, átlagosnál jobb minőségű 
termőföldterületet nem jelölt ki. 

 

Részlet a Startműterem építészeti vázlattervvéből 

 

2.4.5 A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, 

környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi 

programok, elvek)  

2.4.5.1 Országos Hulladékgazdálkodási Terv - 110/2002.(XII.12.) OGY határozat 

A hulladék környezetre gyakorolt hatására, valamint a hulladékkal való gazdálkodás mai helyzetére 
való tekintettel kerültek meghatározásra az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben kijelölt célok, a 
megvalósítás kulcsterületeire vonatkozó és a különleges intézkedéseket igénylő területekkel 
kapcsolatos általános feladatok. A hulladék kezeléséért a hulladék termelője, illetőleg mindenkori 
tulajdonosa felelős. A települési hulladék a lakosságot terhelő felelősség érvényesíthetősége 
érdekében a települési önkormányzatoknak a települési hulladék kezelését biztosító közszolgáltatást 
kell szervezniük.  

A hulladékgazdálkodás jelenlegi általános színvonalának emelése, az újonnan bevezetésre 
kerülő szabályozások műszaki-technikai és teljesítési követelményei a hulladékgazdálkodás számos 
területén szükségessé teszik a kutatás-fejlesztés és a műszaki fejlesztés erősítését. „A kutatás-fejlesztésben 
elsősorban a következő területekre kell hangsúlyt helyezni: 

• költséghatékony hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása; 

• a termelési technológiák hulladék kibocsátásának megelőzése, csökkentése, a képződő 
hulladék veszélyességének mérséklése; 

• a környezetre kisebb hatást gyakorló, a használat során és az elhasználódást követően 
kevesebb és veszélytelenebb, illetve jól hasznosítható hulladékot eredményező termékek 
kifejlesztése; 

• a hulladék anyagában történő, illetve energetikai hasznosítási eljárásai és eszközei; 

• a hulladék hasznosításra történő előkészítése; 

• a hulladékhasznosítással előállított piacképes termékek kifejlesztése; 

• a hulladék vizsgálati módszereinek és eszközeinek fejlesztése; 

• a hulladékkezelő létesítmények védelmi és monitoring rendszereinek fejlesztése; 
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• a hulladék környezeti és egészségügyi hatásainak vizsgálata és kutatása; 

• a K+F eredmények, illetve értékelésük közzététele.” 

> Ennek érdekében ösztönözni kell a hulladékszegény technológiák bevezetését, az újrahasználható és 
a tartós termékek piacra kerülését, valamint a fogyasztói szokásokat ebbe az irányba befolyásoló 
tájékoztató felvilágosító munkát. Ez túlmutat a jelen tervezési feladaton. 

2.4.5.2 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2020. 

Az országgyűlés 2015. júniusában elfogadta a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programot [27/2015. (VI. 17.) OGY 
határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról]. Magyarország környezeti 
fenntarthatóság elvéhez kapcsolódó 2015-2020 időszakra vonatkozó célkitűzéseit a IV. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program tartalmazza.  

A NKP IV. átfogó célkitűzése a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához való hozzájárulás 
biztosítása. Ennek elérése érdekben az alábbi három stratégiai célt tartalmazza a NKP IV.: 

A közvetlenül érintett stratégiai célok:  

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.  

> A fejlesztés teljes egészében szolgálja ezt a stratégiai célt. Továbbá az övezet zöldfelületeire vonatkozó 
előírások erősítik ezt. 

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata.  

> A fejlesztés teljes egészében szolgálja ezt a stratégiai célt. Továbbá az övezet zöldfelületeire vonatkozó 
előírások erősítik ezt. 

Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése.  

> A módosítás a természeti és táji erőforrásokat alapul véve született. Az adottságokra való odafigyelés, a 
javasolt zöldfelületek, zöldítések a tájpotenciált, a pozitív települési környezetet erősítik.  

> Az erőforrások fokozott igénybevételére nem kerül sor. 

Horizontális cél:  

A társadalom környezettudatosságának erősítése.  

> A természetben való rekreáció erősítheti az emberekben a természet szépsége mellett annak törékenységét. 
Ráébresztheti az embereket arra, hogy az emberi tevékenység következtében egyre sérülékenyebbek ezek a területek 
mind a klímaváltozás, mind az emberi tevékenység, mind a felelőtlen szemetelés, mind a felelőtlen özönnövényekkel 
való foglalkozás stb. Ráébresztheti arra, hogy egyre nagyobb mennyiségben képződik hulladék, amelyek különböző 
fajtájúak, összetételűek, és más-más kezelést igényelnek. Összességében a kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztés 
szemléletformálásra késztet mindenkit. 

A NKP IV stratégiai területei:  

I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  

> a munkalehetőség teremtésével, a jobb életminőség, a kedvezőbb környezeti feltételek közvetve és 
közvetlenül is megteremtődnek 

1. Levegőminőség javítása  

> A falu szélén történő fejlesztés segíti a közlekedésből, szállításból eredő CO2 kibocsájtás csökkentését.  

2. A zajterhelés csökkentése  

> A helyben történő bővítés segíti a közlekedésből, szállításból eredő zajkibocsátás csökkentését. 
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3. Vízminőség és egészség – A jogszabályok betartásával végzett tevékenység nem károsíthatja a vízminőséget, 
az egészségre pedig közvetve pozitív hatással van. 

4. Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés és hasznosítás  

> közcsatornára való rákötéssel, vagy környezeti engedély alapján végzett tevékenység nem károsíthatja a 
környezetet.  

5. Környezet és egészség  

> A jogszabályok betartásával végzett tevékenység nem károsíthatja a környezetet. (Az „Ipoly folyó ártere 1995 
óta lépfene baktériummal fertőzött,…” a HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
fenntartási terve szerint, ezért a fejlesztéseknél ezt figyelembe kell venni az illetékes hatóságok előírásai szerint.) 

6. Zöldfelületek védelme – a helyben történő fejlesztés hosszú távon segíti a zöldfelületek védelmét és 
fenntartását. Továbbá az alacsonyabb CO2 kibocsátás megvalósításával is erősíti a védelmet. A még értékes 
növényzet megtartására a Natura 2000 terület fenntartási tervét kell alkalmazni. 

7. Kémiai biztonság  

> A jogszabályok betartásával végzett tevékenység minimálisan sem károsíthatja a környezetet. 

8. Nukleáris biztonság, sugáregészségügy  

> Nem érintett a beruházás. 

II. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata  

1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem  

> A helyben történő, belterületi telken és a degradált területeken történő fejlesztéssel minimálisra csökkenthető 
a természetkárosítás és a biodiverzitásba való beavatkozás. A még értékesnek mondható területek megtartása 
biztosítottnak ítélhető meg. 

2. Talajok védelme és fenntartható használata  

> Csak a legszükségesebb mértékben kerül a terület beépítésre. (Lásd még a 2.4.4.2 fejezetben leírtakat is) 

3. Vizeink védelme és fenntartható használata  

> A jogszabályok betartásával végzett tevékenység nem károsíthatja a környezetet. 

4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás  

> A jogszabályok betartásával végzett tevékenység nem károsíthatja a környezetet. Havária estén a maximális 
mentesítésre és rehabilitációra kell törekedni.(Lásd a következő pontot is) 

5. Környezeti kármentesítés  

> Illegális hulladék kihelyezés, lerakat két helyen volt a terület bejárásakor, amelynek megszűnésével, illetve a 
degradált, özönnövények által szennyezett területek rendezésével a környezeti kármentesítés részben 
megvalósul. 

„…az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene baktériummal fertőzött,…” a HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület fenntartási terve szerint. A terület fertőtlenítéséről, kármentesítéséről a fenntartási terv 
nem szól. a több, mint 5 évtizedig fertőzőképes spórák a gazdálkodást korlátozzák az érintett területen.  A 
fertőzött területek pontos lehatárolása nem ismert. „Az ártéren gazdálkodást végzők felvilágosítása, valamint 
a legeltetést megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén elengedhetetlenül fontos a 
lépfene baktérium által okozott megbetegedést megelőző védőoltások alkalmazása.” (A HUDI20026 Ipoly-völgye 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve) A védekezés lehet mechanikai, kémiai, biológiai, 
de mindenképp szükséges a DINPI-gal és az Erdészettel való együttműködés a nagyobb probléma elkerülése 
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érdekében. Különösen a mechanikai védekezés igényel körültekintő eljárást. A mechanikai védekezésben 
résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene baktériumfertőzéssel szemben. 

III. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

1. Erőforrás-takarékosság és a – hatékonyság javítása  

> A helyben történő fejlesztés hosszú távon segíti. 

2. A fogyasztási környezeti hatásainak csökkentése  

> A helyben történő fejlesztés és a jó minőségű termék előállítása hosszú távon segíti. 

3. Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása  

> A helyben fejlesztés hosszú távon segíti. 

4. Hulladékgazdálkodás  

> A fenti pontok együttese a hulladékgazdálkodást is hatékonyabbá teszi. 

5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira  

> A helyben való fejlesztés, a kapcsolódó minimális új területek bevonása, valamint a helyben történő 
munkavégzés, az ingázás, szállítás csökkenése is jelentősen elősegíti az üvegházhatású gázok kibocsátását. 
A zöldfelületek intenzív fenntartása pedig segíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. A 
fejlesztés során alkalmazható megújuló energiafajták hasznosítása további pozitív hatással bír. 

6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai  

> Csak részben érintett, mert elsősorban nem mezőgazdasági termesztésre alkalmas területek kerülnek a 
fejlesztésbe. A fejlesztéssel érintett legelőrészletek özönnövényekkel fertőzöttek, degradáltak. A terület 
tervezett intenzívebb fenntartása segíti az agrárgazdaság környezetének javítását is, az agrárgazdaság érdekeit 
is. 

7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai  

> Jelen fejlesztés és módosítás nem érinti közvetlenül, de a degradált, özönnövényekkel fertőzött terület 
intenzívebb fenntartása segíti az erdőgazdaság környezetének javítását is. Az erdőgazdálkodás aspektusai 
nem sérülnek. 

8. Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai  

> Nem érintett. 

9. Közlekedés és környezet  

> A falu szélén történő fejlesztés segíti a közlekedésből, szállításból, ingázásból eredő CO2 kibocsájtás 
csökkentését. A kerékpárútfejlesztés pedig segíti az alternatív közlekedés elterjedését is. 

10. Turizmus - ökoturizmus  

> Közvetlenül segítik a fejlesztésben tervezett részletek. Mind a turizmus terjedését, mind a meglévő 
kiszolgálását.  

2.4.5.3 Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (II. NÉS) (2017-2030)  

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) a 2008-2025 időszakra határozza meg Magyarország középtávú 
klímapolitikáját. Három fő cselekvési irányt határoz meg:  

• Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásának csökkentése, növekedésük 

megelőzése, 
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> A falu szélén való fejlesztés, a kapcsolódó minimális új területek bevonása, valamint a helyben 

történő munkavégzés, az ingázás, szállítás csökkenése is jelentősen elősegíti az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkenését. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését segíti továbbá a 

megújuló energiafajták hasznosítása is. 

• Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a következményekhez való alkalmazkodás, 

> A helyben való fejlesztés, a kapcsolódó minimális új területek bevonása, valamint a helyben történő 

munkavégzés, az ingázás, szállítás csökkenése is jelentősen elősegíti az üvegházhatású gázok 

kibocsátását.  

> A zöldfelületek intenzív fenntartása pedig segíti üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. 

A fejlesztés során alkalmazható megújuló energiafajták hasznosítása további pozitív hatással bír.  

> A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás elősegítése megtörténik. 

• Az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, a klímatudatosság erősítése.  

> Az Önkormányzat példamutatással tudja ezt részben elérni. Továbbá a munkatársakon és szervezett 

rendezvényeken keresztül a klímatudatosság erősítése biztosítható. Megjegyzendő azonban, hogy a 

településrendezési eszközök módosítása a társadalmi, emberi erőforrások fejlesztésével csak 

áttételesen foglalkozik, nem ez a településrendezési terv fő fókusza. 

2.4.5.4 Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)  

A Nemzeti Tájstratégiát (NTS) az 1128/2017. (III.20.) Kormányhatározattal fogadták el. Az NTS a tájat az Európai Táj 
Egyezményben foglaltaknak megfelelően értelmezi. Az NTS egyik alapfeladata a társadalom figyelmének és 
felelősségérzetének felkeltése, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából 
az érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. A stratégia kidolgozása során a települések 
teljes közigazgatási területét, beleértve a víztesteket is a táj részének tekintjük. Az első NTS küldetése az Európa 
Tanács által az Európai Tájegyezményben rögzített széleskörű feladat-meghatározás és a Tájegyezményben 
megfogalmazott elvek figyelembevételével az alábbi pontokban foglalható össze:  

• Komplex holisztikus látásmód kialakítása és elfogadtatása a táj használatában, illetve a tájhasználatokkal 

érintettek körében.  

• A tájat, mint az élővilág és benne az ember lételemét, a környezetminőség alapvető letéteményesét kell az 

ágazati politikák megalapozó szemléleti elemévé tenni és nem csak a szakágazati rendszerekben 

meghatározott kiemelt értékvédelmi szempontok alapján lehatárolt területeket és funkciókat kell védeni, 

megőrizni.  

• Az ok-okozati következményeket feltárva a táj állapotát és a kiváltó hatásokat együtt kell kezelni, rámutatva 

tájhasználatból adódó felelősségvállalás szükségességére.  

Az NTS átfogó célként fogalmazza meg a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználatot. A stratégia célrendszere a 
következő három főcél köré csoportosul:  

I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása  

II. Élhető táj — élhető település — bölcs tájhasznosítás  

III. A tájidentitás növelése  

A településrendezési eszközök készítésénél az I. és a II. stratégiai céljai értékelhetőek a következő három horizontális 
elvet tartja szem előtt:  

1. Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme  
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> A TSZT és az SZT tervlapja lehatárolja a védett és természetközeli területeket. A tervek lehatárolják 

a zöldterületeket, erdőterületeket, mezőgazdasági területeket. A módosítás célkitűzései összhangban 

vannak a tájba illesztett infrastruktúrákkal, a bölcs tájhasználattal.  

> A területhasználati értékrend és struktúra kialakítása a szerkezeti és szabályozási tervezés mellett 

jelentős mértékben segítheti a területi együttműködéseket egészséget és a falu ökológiai és 

klímaszempontú rezilienciáját (ellenállóképességét, rugalmasságát), krízishelyzetek esetére. 

2. Bölcs és takarékos területhasználat  

> Csak a legszükségesebb, fejlesztéshez feltétlenül igénybe veendő területek kerültek kijelölésre. Az 

ésszerű területhasználat a közlekedés mérsékléséből, az életciklusokat figyelembe vevő gazdálkodási 

módok kialakításához is hozzájárulhat. A kibocsátás‐csökkentési intézkedések szintén minden 

település tervezési szintbe beépülhetnek.  

3. Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás  

> TSZT és SZT a földhasználat alakításával, a zöld infrastruktúra hálózat védelmével és fejlesztésével, 

a mezőgazdasági területek megőrzésével, a vízvisszatartás lehetőségeinek feltárásával támogathatja 

leginkább az adaptációs célok megvalósulását. 

2.4.5.5 Nemzeti Erdőstratégia 2016‐2030 

Az erdő folyamatosan megújuló természeti erőforrás. Az erdőt olyan módon és ütemben kell hasznosítani, hogy a 
gazdálkodási lehetőségek a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak. Úgy, hogy az erdő megőrizze biológiai 
sokféleségét, természetközeliségét, termő‐, felújuló‐ és életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel 

összhangban az erdők hármas funkciójának, védelmi és gazdasági követelményeknek, betöltse természet‐ és 
környezetvédelmi, egészségügyi‐szociális, kulturális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat szolgáló szerepét. 
Az Erdőstratégia szellemisége összhangban van a megyei területrendezési terv célkitűzéseivel. Az Erdőstratégia 
kiemelt célja az erdőterület – erdőtelepítéssel történő – növelése az országos 27%‐os erdősültségi szint eléréséig, 
amely hosszú távú célként – a rendelkezésre álló források mértékétől és intenzitásától függően – további 680 ezer 
hektár új erdő telepítését jelentheti országosan.  

> Letkés területén a TSZT módosítás hatására kismértékben nőtt a tervezett erdőterületek nagysága, amelynek 
oka az erdősülő gyep és szántóterületek átsorolása. A meglévő valós erdőket nem érinti módosítás, így az 
összhang biztosított.  

2.4.5.6 Pest Megyei Környezetvédelmi Program  

Pest megye Környezetvédelmi Programja által megfogalmazott, jelen tervmódosításhoz illeszkedő célok az alábbiak:  

Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem  

> A kerékpáros pihenőhely kialakítása kivett területen történik, biztosított az összhang. A közlekedést biztosító 
kerékpárút és gyalogos ösvény a legrövidebb hosszon valósulnak meg, a lehető legkisebb természeti területi 
érintettséggel. 

Levegőminőség javítása  

> Nem történik terhelő fejlesztés. A zöldfelületek intenzívebb fenntartása közvetve segíti a levegőminőség 
javítását az özönnövények visszaszorításával, illetve a gazdálkodásból eredő kiporzás csökkentésével. 

> A tervezési terület azon része, amely érintett az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével, 
változatlanul beépítésre nem szánt terület marad, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és a területen 
meghatározásra kerülő különleges övezet az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. A területen tervezett gyalog- és 
kerékpárutak burkolata a védett terület sajátosságaihoz igazodva került megtervezésre 
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Vízminőség és egészség  

> A jogszabályi keretek betartása biztosíthatja. Jelen esetben a településrendezési eljárás nincs rá hatással. 

Szennyvízelvezetés és -tisztítás  

> A jogszabályi keretek betartása biztosíthatja. Jelen esetben a településrendezési eljárás nincs rá hatással. 

Környezet és egészség  

> A jogszabályi keretek betartása biztosíthatja. Jelen esetben a településrendezési eljárás nincs rá hatással. 

„…az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene baktériummal fertőzött,…” a HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület fenntartási terve szerint. A terület fertőtlenítéséről, kármentesítéséről a fenntartási terv 
nem szól. a több, mint 5 évtizedig fertőzőképes spórák a gazdálkodást korlátozzák az érintett területen.  A 
fertőzött területek pontos lehatárolása nem ismert. „Az ártéren gazdálkodást végzők felvilágosítása, valamint 
a legeltetést megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén elengedhetetlenül fontos a 
lépfene baktérium által okozott megbetegedést megelőző védőoltások alkalmazása.” (A HUDI20026 Ipoly-völgye 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve) A védekezés lehet mechanikai, kémiai, biológiai, 
de mindenképp szükséges a DINPI-gal és az Erdészettel való együttműködés a nagyobb probléma elkerülése 
érdekében. Különösen a mechanikai védekezés igényel körültekintő eljárást. A mechanikai védekezésben 
résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene baktériumfertőzéssel szemben. 

Zöldfelületek védelme  

> Részben az övezet zöldfelületeire vonatkozó előírások szolgálják, de a zöldfelületek intenzívebb fenntartása 
közvetlenül segíti a fennmaradásukat. 

Biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem  

> Részben a jogszabályokban és a Natura 2000 terület fenntartási tervében meghatározottak betartása 
biztosíthatja, részben az építési övezet zöldfelületeire vonatkozó előírások szolgálják ezt, részben a fejlesztési 
terület intenzívebb fenntartása biztosítja. Utóbbi az özönnövények kiszorításával, visszatartásával is segíti. 

2.5 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK MEGJELENÉSE, ILLETVE 
FIGYELEMBEVÉTELE A TERVBEN  

A környezeti értékelés hatásvizsgálati eszközként segíti, hogy a településrendezési eszközök módosítási folyamata 
közben érvényre jussanak a környezeti érdekek. A terv elfogadható kompromisszumok megfogalmazásával segíti elő, 
hogy a tervezett változtatások minél inkább a település környezeti állapotának megőrzéséhez és javításához járuljanak 
hozzá.  

A környezeti alapállapot és a jellemző környezetterhelések vizsgálata a hatályos előírások, követelmények tükrében 
történt. A részletes vizsgálat lehetővé tette, hogy a felmerülő környezeti konfliktusok azonosításra kerüljenek és a 
tervezési folyamat során részben – amennyire a tervműfaj megengedi – feloldásra kerüljenek.  

Az ország területén jelen időszakban elérendő környezeti célkitűzéseket a fenti dokumentumokban rögzített 
környezetvédelmi célokat, azok megjelenése a tervben az előző pontokban (2.3, 2.4) részletesen értékelésre került. 

2.6 A TERV CÉLJAINAK EGYMÁS KÖZTI, ILLETVE A RELEVÁNS TERVEK, ILLETVE 
PROGRAMOK CÉLJAIVAL VALÓ KONZISZTENCIÁJA KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL  

A terv illeszkedését más, releváns tervekhez, programokhoz, stratégiákhoz a 2.4. fejezetekben részletesen elemeztük. 
További feladatot jelent, hogy a tervben megfogalmazott, különböző célok lehetséges egymásra hatását, illetve ezek 
összhangját vizsgáljuk.  

A tervezett településrendezési eszközök a jelenlegi területhasználathoz képest tervezett változtatásai egymás 
megvalósulását nem zárják ki, illetve nem zavarják.  
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS, VIZSGÁLAT A TERV MEGVALÓSÍTÁSA, KÖRNYEZETI HATÁSAINAK 
FELTÁRÁSA 

3.1 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK  

3.1.1 Éghajlat 

Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlatú. A napsütéses órák száma 1900 alakul évente, amiből a nyári 
évszakban 750 órát süt a nap, a téli évnegyedben is 160-190 óra napfénytartam várható. A fagymentes időszak 
jellemzően április 15. és október 14. közé esik, s így hossza évente meghaladja a 180 napot. 

A térség legmeghatározóbb időjárási tényezője a csapadék mennyisége, melynek évi 580-600 mm-es átlaga is 
viszonylag kevésnek mondható, azonban a súlyosabb gondot annak időbeni megoszlásában tapasztalható 
egyenetlenségek jelentik. A becsült maradó beszivárgás 50-60 mm/év lehet. 

Az évi átlagos vízhiány meghaladja a 125 mm-t. A tartós, meleg nyár és a kevés csapadék miatt a tenyészidőszak 
vízellátása különösen kedvezőtlen a vidéken. Az arriditási index: 1,15-1,2 között változik. 

A leggyakoribb szélirány: ÉK-i és a Dny-i, de majdnem ugyan ilyen gyakoriságú a az ÉNy-i és DK-i is. Az átlagos 
szélsebesség 2 m/s felett van. 

A hőmérsékleti viszonyok alakulása alapvetően a Nap sugárzásától, a földfelszín és a 
légkör sajátságaitól függ (elsősorban a talaj fényvisszaverő képességétől, illetve a domborzati 
viszonyoktól). Ökológiai szempontból nem elsősorban az évi átlaghőmérséklet, hanem annak 
évszakos változása és napi ingadozása lehet egy populáció számára korlátozó tényező. 

Az alábbi képen látható, hogy a vizsgált területen az elmúlt harminc évben 1,2 - 1,4 Celsius fokkal nőtt az éves 
középhőmérséklet. 

 
Éves középhőmérséklet változása 1960-2009 között 
Forrás: www.omsz.hu 
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3.1.2 Geomorfológia 

Domborzat 

A teraszos folyóvölgy a Börzsöny és a Helembai hegység között terül el. A hazánkhoz tartozó balparti rész 200 m tsz-
f-i magasságig lehúzódó heglábfelszín maradványokig változatos síksági domborzat jellemző. Enyhén tagolt hullámos, 
30 %-a a völgytalpi orográfiai domborzattípusba tartozik. A teraszok eróziós-deráziós völgyekkel erősen felszabdaltak., 
az intenzív lejtőpusztulás miatt gyakran összemosódnak. 

Földtani adottságok 

Kőzettani alapja a harmadidőszaki lajtamészkő, és alárendeltebben az andezit és andezittufa. A felszíni és felszínközeli 
üledékeket 25 %-ban lösz, löszderivátum, 15-15 %-ban futóhomok és teraszkavics képviseli. A felszín legnagyobb 
részét folyóvízi alluviális üledékek borítják.  

Talaj adottságok 

Jellemző a homokos vályogos mechanikai összetételű, mészmentes, szerves anyagban szegény, és emiatt gyenge 
termékenységű nyers öntéstalajok találhatók, amelyet 60 %-ban szántóként, 25 %-ban gyepként hasznosítanak. A 
gyenge termőképességű talaj viszont kedvező vízgazdálkodású, emiatt a termékenysége öntözéssel, műtrágyázással 
javítható. Az erősen víztartó barnaföldek közepes (V.) termékenységi kategóriába sorolhatók. 

3.1.3 Hidrológia  

Az Ipoly kistájra jellemző vízjárását a letkési vízmérce adatai alapján ismerhető.  
Vízfolyás Vízmérce LKV KÖV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 

Ipoly Letkés -44 66 397 1,5 25,4 480 

Az évenként lefolyó vízmennyiség ingadozásának mértéke több mint 1:7. Az előforduló legkisebb és legnagyobb 
vízhozamok aránya egy-egy esztendőn belül az 1:200-at is meghaladhatja, több évre vonatkoztatva elérheti az 1:1000-
et. Mellékvízfolyásain ezek az értékek még nagyobb szélsőségeket mutatnak, e vízfolyások rendkívül érzékenyen 
reagálnak az érkező csapadék mennyiségére és intenzitására. Az érintett vízgyűjtők dombvidéki jellegű 
kisvízfolyásainak vízjárása szélsőséges. A nyári záporok nagy vízhozamai esetenként pár óra alatt „lecsengenek”, 
hosszantartó szárazság idején ki is száradhatnak. A patakok mellett bevédett ártér - kivéve az Ipolyba torkolló 
vízfolyások torkolati szakaszait - nincs, így amennyiben a meder vízszállító képességénél nagyobb valószínűségű 
árhullámok alakulnak ki, az árterek elöntésre kerülnek. 

A folyónak jellemzően egy koratavaszi és egy őszi árvize van. Az őszi sokszor meghaladja a tavaszit. A völgytalp víz 
alá kerül, mivel az ártér szűk és a védgátak csak a mellékvölgyek torkolati szakaszát oltalmazzák.  

Az Ipoly alegységhez tartozó 02.09. számú árvízvédelmi szakasz az Ipolydamásd-Letkés-Ipolytölgyes árvízvédelmi 
szakasz, melyek három önálló öblözetrészt védenek. Ezek közt vannak az Ipoly menti töltések és a Letkés-patak  
kétoldali visszatöltése is. 

A víz minősége általában II osztályú, de az ammónia, nitrát és olajszennyezés miatt időnként csak III. osztályú. Mivel 
nyáron általában a kis vízhozamokat a felsőbb szakaszon igénybe veszik, a hazai részen a további hasznosítás 
korlátozott. 

A felszín alatti vizek tekintetében az Ipoly-völgyében található sekély porózus, az alegység nagyobb részén sekély 
hegyvidéki és hegyvidéki víztest besorolás. Az alegységet kisebb részben érinti még karszt és termálkarszt, valamint 
porózus termál víztest is. A víztestek állapota szempontjából az alegység legmeghatározóbb tevékenységei (fő 
hajtóerők) az árvízvédelmi fejlesztések, az ipar és a településfejlesztés. 

Kevés az artézi kutak száma. A meglévők vízhozama is kevés. A kistáj vízkészletei 100 -ban kihasználtnak tekinthetők. 

A víz a hő mellett vagy vele, sokszor egymás hatását erősítve a legfontosabb ökológiai tényező. A csapadék 
mennyisége és évszakos eloszlása befolyásolja a levegő páratartalmát, ami a területen képződő növényi produktum 



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

50 

mennyiségének egyik legfontosabb eleme. Egy terület vízforgalmát számos tényező alakítja: domborzat, talajszerkezet 
és minőség, éghajlat, földrajzi fekvés, a területen található növénytakaró és az ember felszín átalakító tevékenysége. 

Jól látszik, hogy a térségben az éves csapadékösszeg csökken 5-15 %-kal. A 2012-es szélsőségesen aszályos év sok 
gazdálkodónak hívta fel a figyelmét a területén található vizek védelmére. Az Ipoly folyó mellett több patak is található 
a településen. 

 
Az éves csapadékösszeg %-os változása 1960 és 2009 között 
Forrás: www.omsz.hu 

3.1.4 Élővilág 

Növényvilág 

Letkés az Észak-Magyarországi-Középhegység nagytájban, az Észak-magyarországi-medencék középtájban és az a 
Alsó-Ipoly-völgy kistájban helyezkedik el. A Pannóniai flóratartományon belül a Bakonyikum flóravidékhez tartozó 
Visegradense flórajárásban található a település. 

Az Ipoly folyót egykor kísérő ártéri ligeterdők, égeres láperdők nagyrészt megsemmisültek, helyüket mocsárrétek, 
láprétek, megművelt területek foglalják el. Az Ipoly menti homokterületek nagy részét egykoron homoki tölgyesek 
komplexei fedték (pusztai és gyöngyvirágos-tölgyesek). A megmaradt állományok jórészt leromlottak, elakácosodtak. 

A Börzsöny hegység erdőállományára készült 2016-os tanulmány megállapítja, hogy a tájhonos fafajok részben nem 
termőhelyhonos állományokat alkotnak. Egyértelműen ilyenek a dombhátakra ültetett, az utóbbi években folyamatosan 
csökkenő területű kocsányos tölgyesek, de ilyennek tekinthető a bükkös és gyertyános-tölgyes klímában csertölgyes 
jó része is. Az idős faállományok legnagyobb arányban Ipolytölgyes-Letkés környékén találhatók meg. 

Gyakori élőhelyek: L2a, OC, K2, L1, H4; közepesen gyakori élőhelyek: RB, P2b, E1, OB, J5, D34, J4, H3a, H5a, K5, 
L2b, L2x, RA, BA, M1; ritka élőhelyek: LY4, RC, B5, B1a, B2, J2, G3, LY2, P7, H2, D6, M7, A1, E34, OA, P2A, J3, I1, 
A23, A3a, B3. A fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok száma: kevesebb mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha 
fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria 
spp.) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/85
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/80
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/84
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/43
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/77
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/76
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/58
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/81
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/86
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/87
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/35
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/91
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/99
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/75
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/55
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/97
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/112
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/57
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/69
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/45
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/67
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
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Állatvilág 

A védett ízleltlábúak közül a szarvasbogár, az imádkozósáska érdemel említést. A vizes élőhelyek közelsége miatt a 
kétéltűek is nagy számban képviseltetik magukat, megtalálható számos békafaj és a foltos szalamandra. A hüllők közül 
nagy számban fordulnak elő a különböző gyík- és siklófélék, de a lábatlan gyík és a mocsári teknős is megtalálható.  

Madárvilága nagyon gazdag, a teljesség igénye nélkül előfordulnak különböző harkály-, sólyom-, ölyv- és bagolyfélék, 
löszfalak közelében a gyurgyalag, az Ipoly vonalában pedig gyakran megfigyelhető a jégmadár. Az emlősök közül 
előfordul a róka, a muflon, az őz, a vidra, a denevér, a menyét és a hód, a gím- és dámszarvas, a vaddisznó és a 
pézsmapatkány is. 

Az Ipoly halfaunája töredéke az egykorinak, ám az utóbbi időben a folyó fentebbi szakaszain működő gyárak leállásával 
és a duzzasztóknál hallépcsők létesítésével normalizálódni látszik a helyzet. Sok védett halfaj jelenléte mutatható ki, 
mint például a nyúldomolykó, a Petényi-márna vagy a bucó. 

3.2 TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

Az Ipoly menti homokterületek nagy részét egykoron homoki tölgyesek komplexei fedték (pusztai és gyöngyvirágos-
tölgyesek). A megmaradt állományok jórészt leromlottak, elakácosodtak.  

A települést kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek határolják, amelyek fő fafajtái a 
tölgy, a gyertyán és a bükk. Az erdőben élő nagyvadak miatt a Letkés környéki erdők keresett és kedvelt 
vadászterületek. A környék két legmeghatározóbb csúcsa a Széles-hegy (499 m) és a vulkáni eredetű Nagy Gella (479 
m).  

A település belterületétől nyugatra, egészen az Ipoly folyóig csaknem sík szántóföldek húzódnak. Az Ipoly-völgy 
tengerszint feletti magassága az érintett szakaszon kb. 105-110 m közötti, amit gyakran elöntött a folyó. Ennek 
következtében azonban javult a termőföldek és legelők minősége.  
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Forrás: E-közmű térkép ortofotóval 

A vizsgált terület a falu és az Ipoly között húzódó árvízvédelmi töltés két oldalán található. A vizsgálat érinti részben az 
Ipoly folyó vándorlása miatt a régi folyómeder területét is. Az egykori parti területeken, a jelenlegi medert kisérő töltés 
mentett és nem mentett oldalának területei is érintettek a vizsgálat során, a folyót keresztező, határátkelést biztosító, 
keresztező út két oldalán.  

A tervezési terület mellett a beépített területek jellemzően falusias lakóterületek. A mentett és ártéri oldalon 
mezőgazdasági hasznosítású gyepgazdálkodású területek, kaszálók találhatóak. A falu szélén a beépítetlen 
területeken felnövekvő vegyes fafajú állományú erdősülő terület-foltok mellet a régi folyóvölgyet kísérő idős hagyásfasor 
kíséri. Az új folyóvölgyet keskeny galériaerdősáv szegélyezi cserjesáv helyett azonban selyemkóró foltokkal a vizsgált 
területen belül. A galériaerdősáv a folyó mindkét partján megtalálható. Az út menti rézsű és környezete az 
özönnövények sarjaitól gyomos. A falu szélén a határállomás mögött hírközlési torony áll a sarjadó erdőfoltban. 

A régi folyómeder hídtól északra lévő oldalán kisebb nádas található zsombékokkal és kaszálatlan növényállománnyal, 
valamint különböző korú és állapotú füzekkel, nyárakkal. 

A fejlesztéssel érintett terület részletesebb bemutatása a Natura 2000 hatásbecslésben található. 

A megyei és országos rendezési tervvel összhangban helyi szinten az alábbi környezet és természetvédelmi célokat 
kell megvalósítani: 

• külterületeken belül a termelési hagyományokhoz igazodó, a táji, természeti értékek védelmét biztosító 

differenciált övezeti rendszer kialakítása 
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• gazdaságilag célszerű birtokméretek kialakulását, a földrészletek túlzott elaprózódását, ill. a külterületi 

földterületek túlzott beépülését megakadályozó, továbbá tájba illő, a táji hagyományokat tükröző épületek 

kialakítását ösztönző szabályozás kialakítása 

• táji, természeti értékeinek hatékony védelme szigorúbb szabályozási előírásokat tartalmazó övezetbe 

sorolással 

• erdősültség növelése talajadottságok figyelembevételével, honos fafajokkal 

• növényvilág gazdagítása, biodiverzitás növelése 

• a települést övező véderdő, illetve parkerdő rendszerének javítása 

3.3 KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

3.3.1 Levegőtisztaság és védelme 

A közigazgatási területen nem található levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezettel kijelölt létesítmény.  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területnek — ahol szigorúbb határértékek tartandók be 
– tekintendők az az országos ökológiai hálózat magterületei és ökológiai folyosó területei, valamint a Natura 2000 
területek. A település levegőjének minősége kiváló. 

Emisszió: Letkésen jelentős szennyező ipari tevékenység nincs, valamint a lakossági eredetű szennyezés sem 
jellemző. Nyáron, ill. a szárazabb időszakokban a burkolat nélküli utak közelében jelentősen megnő a porterhelés, ill. 
a nagyobb forgalmú utak környezetében lehet számottevő a forgalomból eredő légszennyezés. A tervezési területen 
nem jellemző a légszennyezés. 
Imisszió: Letkés „az ország többi területe” légszennyezettségi agglomerációba tartozik (4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet) 
Kimagasló légszennyező nincs a közelben. A megyei és országos rendezési tervvel összhangban helyi szinten az 
alábbi környezet és természetvédelmi célokat kell megvalósítani: 

• a gazdasági a mezőgazdasági eredetű légszennyezés csökkentése, a diffúz szennyezések, elsősorban a 

porszennyezés csökkentése: szélvédő erdősávokkal, út menti fasorok telepítésével, a gyengébb 

termőképességű földrészleteken kisebb erdők telepítésével. Az elérhető legjobb, és legbiztonságosabb 

technológia alkalmazása (pl.: porleválasztók stb.) 

• új beruházásoknál az uralkodó szélirány figyelembevétele, védőövezet kialakítása 

• a közlekedés okozta porterhelés csökkentésére fasor, erdősáv telepítése, burkolt útfelületek növelése 

• gyomok (különös tekintettel az allergén növényekre) irtása 

3.3.2 Zaj- és rezgésterhelés 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól alapján zajtól védendő 
környezet: olyan védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére 
szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében 
a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.   

Zajtól védendő területek a településrendezési eszközökben is kijelölhetők. Ez jelenleg nincs meg a hatályos tervekben. 
E szerinti lakó-, üdülő-, vegyes területek; a különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az 
egészségügyi területek, a rekreációs rendeltetésű területek; a zöldterületek; valamint a gazdasági területnek azon 
részei, ahol zajtól védendő helyiségek (pl. étterem, szolgálati lakás) helyezkedik el. Így összességében a zajterhelésre 
érzékeny területek nagyrészt lefedhetik a levegőterhelésre érzékeny területeket.  

Zaj- és rezgésterhelésre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM – 
együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról – 3. melléklete tartalmazza a 
közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. A belterületi másodrendű főutak 
esetében a következő határértékeket állapítja meg. 
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 nappal 06–22 óra éjjel 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület  60 dB 50 dB 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű be-építésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület  

65 dB 55 dB 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület  65 dB 55 dB 

Gazdasági terület  65 dB 55 dB 

A letkés-ipolyszalkai határátkelőhelynek köszönhetően az 564-es és a 112-es út érintett szakaszain is folyamatosan 
növekedő forgalom bonyolódik. A párkányi Kappa Papírgyár pl. magyarországi szállításainak egy részét Ipolyszalkán 
keresztül bonyolítja. A kishatárforgalmat bonyolító kapcsolódó (bekötő) utak állapota igen rossz, jelentős felújításra 
szorul. 

A tervezési terület környezetének zaját a 12111sz. úton haladó, határon átkelő, vagy az ideiglenes kikötőhöz érkező 
gépjárművek határozzák meg. Az utolsó forgalom számlálás 2018-ban történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Az 
országos közutak 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma szerint a határállomáson.  

A 12111. sz. út forgalmi adatai 2018-ban (Magyar Közút Nonprofit ZRt.: Az országos közutak 2020. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma) járműosztály évi átlagos napi forgalma [j/nap] 

• Mértékadó óraforgalom (MOF): 21 E/ó, Keresztmetszet kapacitás:2000 E/ó, Kapacitás kihasználtság: 1 % 

• Összes forgalom: 193 j/nap, 211 E/nap, Összes motoros forgalom: 184 j/nap, 208 E/nap 

• Nehéz motoros forgalom: 13 j/nap, 33 E/nap 

• Személygépkocsi: 126 j/nap, Kis tehergépkocsi: 27 j/nap 

• Autóbusz egyes: 27 j/nap, csuklós: 5 j/nap 

• Tehergépkocsi: 
o Közepesen nehéz: 4 j/nap 
o Nehéz: 1 j/nap 
o Pótkocsis: 1 j/nap 
o Nyerges: 3 j/nap 
o Speciális: 0j/nap 

• Motorkerékpár: 13 j/nap 

• Kerékpár: 9 j/nap 

• Lassú jármű: 1 j/nap 

A helyszínen a forgalmi adatok nélkül is megállapítható, és fontos hangsúlyozni, hogy a határon átkelő forgalom 
alacsony, amit a rekreációs fejlesztést célzó javaslat legfeljebb csak kis mértékben fog megnövelni. A település által 
tervezett szolgáltatásnyújtás egyéb mérhető, vagy zavaró zajnövekedést nem fog generálni. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelete mellékleteiben szereplő határértékeknek új tervezésű, vagy megváltozott területfelhasználású területeken 
kell teljesülniük. 

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 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45 35 

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

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

A megyei és országos rendezési tervvel összhangban helyi szinten az alábbi környezet és természetvédelmi célokat 
kell megvalósítani: 

• a jelenlegi kedvező állapot megőrzése 

• útburkolat erősítése, minőségének növelése 
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• hosszú távon a nappali zajterhelést a nemzetközileg elfogadott norma alapján 65 dB (A) alatt tartani 

• csendes övezet, valamint zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölés 

3.3.3 Sugárzás védelem 

Letkésen megemlítendő sugárzásveszély nem áll fenn. 

3.3.4 Hulladékkezelés 

2020. november 1-jétől a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., valamint a DTkH Nonprofit Kft. együttesen látja el a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. Ennek keretében a DTkH Nonprofit Kft. a településen nyújt 
hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatást, míg a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékok átvételéről és megfelelő 
kezeléséről gondoskodik. 

A településen hetente történik a kommunális hulladékszállítás, havonta a szelektív hulladékszállítás. Az üveg (színes 
és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik. 

A zöldhulladék gyűjtése április 1. - november 30. közötti időszakban gyűjtőponton történik: Letkés 437/10 hrsz.  

A házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtésre havonta egyszer kerül sor a kihelyezett hulladék mennyiségi 
korlátozása nélkül. 

A fejlesztéssel érintett területen keletkezett hulladék a településen működő hulladékszállítási rendszerbe 
bekapcsolható. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék gyűjtését és elszállítását a gazdálkodási szervnek a 
jogszabályok szerint kell elvégeznie. 

3.3.5 Környezetvédelem - a fennálló környezeti problémák, konfliktusok leírása  

A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat készítésekor elsődleges szempont Letkés tájhasználatának és 
megfelelő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása.  

Letkés belterületén a környezetre jelentős hatást gyakorló vállalkozás, ipari terület nem található. A fejlesztéssel érintett 
terület, a kerékpáros és vízi turizmust kiszolgáló létesítmények ugyan potenciális szennyezési forrásként jelennek meg, 
de a megfelelő fenntartás, illetve az intenzív zöldfelületi fenntartás mellett a tevékenység nem veszélyként 
prognosztizálható, hanem pozitív beavatkozásként.  

A fejlesztéssel érintett terület jellege mai állapotában gyomos jellegű, az özönnövények elterjedése szükségessé teszi 
a beavatkozást. Az inváziós fajok nem csak természetvédelmi, erdő- vagy mezőgazdasági, de jelentős humán-
egészségügyi és ökonómiai problémát is okoznak. Visszaszorításuk során nagyon fontos a gyors válaszlépések 
meghatározása a fajok további terjedésének megakadályozása céljából. Jelen esetben is a fajok kontrollálása már 
jelentősen nagyobb energia- és költségbefektetést igényel, amihez segítséget kell kérni a DINPI-től, a VIZIG-től és az 
Erdészettől.  Az irtás hatékonyságát, sikerességét is számos tényező befolyásolja, aminek vonatkozásában az 
alkalmazható technológiákra vonatkozó ismeret a DINPI és a településen gazdálkodó  Erdészet birtokában van. 

Szükség lehet gyepfelújításra, felülvetésre altalajlazítással vagy gyökérzóna lazítással. A felülvetés pedig aszerint 
történhet, hogy a fenntartás kaszálással, vagy legeltetéssel történik majd. A potenciális gyepvegetáció újra elterjedése 
érdekében lehetséges, hogy mind a legeltetés, mind a kaszálás szükséges. Különösen fontos a gyomszabályozó 
kaszálás, vagy a szakaszos legeltetés, hogy az értéktelen növények ne tudjanak magot hozni, tovább terjedni.  

Az érintett terület intenzív fenntartása, azaz a gyakoribb mechanikai beavatkozás a gyepvegetációba részben 
garantálni tudja legalább azon részen a visszaszorítást, ahol ez megtörténik. 

„Tekintve, hogy az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene baktériummal fertőzött, amely spórái több mint 5 évtizedig 
fertőzőképesek, a gazdálkodást ennek figyelembevételével kell megszervezni. Az ártéren gazdálkodást végzők 
felvilágosítása, valamint a legeltetést megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén 
elengedhetetlenül fontos a lépfene baktérium által okozott megbetegedést megelőző védőoltások 
alkalmazása.” (A HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve) 
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A védekezés lehet mechanikai, kémiai, biológiai, de mindenképp szükséges a DINPI-gal és az Erdészettel való 
együttműködés a nagyobb probléma elkerülése érdekében. Különösen a mechanikai védekezés igényel 
körültekintő eljárást. A mechanikai védekezésben résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene 
baktériumfertőzéssel szemben. 

3.3.6 A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség)  

Letkésen a lakosság 100%-a belterületen él. A település eltartó képessége megfelelő.  A módosítás sem a 
népsűrűséget nem növeli, sem az eltartóképességet rontja. Utóbbit a helyi gazdaság erősítésével növeli is. 

A gyepterületek eltartóképessége növelhető, de engedélyt kell kérni a 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet alapján a felülvetésre, vagy a legelő fásítására. 

3.3.7 A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható 

alakulása, ha a terv nem valósulna meg  

A terv megvalósulásának elmaradása nem jelenti a terület vegetációjának megújulását, sem az özönnövények 
elterjedésébe történő változást. 

A kedvező jővőbeli állapot sem állapítható meg egyértelműen. Nem lehet leszűkíteni, hiszen ezek kiválasztásánál 
éppen a környezeti hatásokat eredményező elemekre került a hangsúly. A környezeti állapotot javító tényezők 
elmaradásával a negatív hatások felerősödnek. 

4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE  

A jelenlegi tervmódosítás egész szemléletében a meglévő környezeti állapot javítására, illetve természeti környezet 
megőrzésére törekszik.  

A természeti erőforrások tekintetében jellemzően nem a vizek és a talaj védelmét célozza meg, hanem a gyepvegetáció 
megújításra  koncentrál a fejlesztési terület tekintetében és annak környezetében. 

A felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talaj védelme érdekében a szennyvíz-elvezetés módjára a hatályos 
jogszabályok és a HÉSZ szigorú szabályokat fogalmaz meg. A szennyvizek szakszerű elvezetésének megvalósulása 
esetén várhatóan a felszín alatti vizek és a talaj szennyezettsége nem növekszik..  

A fejlesztés átgondolt, szigorú szabályozása környezet-, természet- és tájképvédelmi szempontból is pozitív hatásokat 
generálhat.  

A fejlesztések, illetve egyéb beruházások, a megvalósításuk során a környezet- és természetvédelmi intézkedések 
betartása mellett nem okoznak jelentős környezetterhelést.  

4.1 JÓL AZONOSÍTHATÓ KÖRNYEZETI IGÉNYBEVÉTEL VAGY TERHELÉS ESETÉN 
VIZSGÁLANDÓ HATÁSOK  

A jól azonosítható környezeti igénybevételt az alábbiakra való tekintettel kell vizsgálni:  

a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és 
régészeti örökségre),  

a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti 
(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra,  

a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező 
természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, 
továbbá  
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az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági 
helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, terület-használata feltételeiben – várhatóan fellépő 
változásokra.  

A környezeti igénybevétellel járó módosításokról a következő általános megállapítások tehetők:  

• A településrendezési eszközök módosítása nem jelentenek közvetlen környezeti igénybevételt, ugyanakkor 
új jogot keletkeztetnek környezeti igénybevételre.  

• A környezeti értékelés során azt lehet vizsgálni, hogy a tervben szereplő szabályozások mire adnak 
lehetőséget, mit korlátoznak.  

• A jól azonosítható környezeti igénybevételeket, terheléseket a terv módosítási pontjain keresztül lehet 
vizsgálni. Jelrendszer magyarázata:  

+ Pozitív hatás;  
- Negatív hatás;  
 Ø Semleges hatás (a pozitív és a negatív hatások összességében kiegyenlítik/kioltják egymást) 

Módosítás 
megnevezése 

Környezeti elemekre Környezeti elemek rendszereire, 
folyamataira 
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 Új, beépítésre szánt terület kerül kijelölésre belterületen 
A fejlesztés termőföld igénybe-vételével nem jár együtt, de beépítés történik 
A módosítás: 

o nem változtatja meg a levegő minőséget,  
o elhanyagolható mértékben növelheti a zajt 
o kis mértékben, de kedvezően változtatja a településképet, és tájképet 
o részben kis mértékben negatívan hat a helyi klimatikus viszonyokra, részben viszont 

javítja 
o pozítívan hat a település lakosságára, a helyi gazdaságra 
o pozitívan  befolyásolhatja a helyi gazdálkodókat, a település fejlődését 

 
Módosítás 

megnevezése 
Környezeti elemekre Környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira 
  

705-ös hrsz. telek déli 
része és 

106/2-ös hrsz. telek 
északi része 

kertes mezőgazdasági 
területből való 

átsorolás 
közlekedési területbe 
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 Új, beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre belterületen 
A fejlesztés termőföld igénybe-vételével nem jár együtt, de a közlekedési terület kialakításával 
burkolás tömörítés történhet/történik elsősorban a jelenleg is közlekedésre használt 
földrészleten 
A módosítás: 

o nem változtatja meg a levegő minőséget,  
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o nem növelheti  a zajt 
o nem változtatja a településképet, és tájképet 
o részben kis mértékben negatívan hat a helyi klimatikus viszonyokra 
o pozítívan hat a település lakosságára, a helyi gazdaságra 
o pozitívan  befolyásolhatja a helyi gazdálkodókat 

 
Módosítás 

megnevezése 
Környezeti elemekre Környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira 
  

106/2-ös hrsz. telek 
északi része 

kertes mezőgazdasági 
területből való 
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védelmi erdő 

területbe 
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 Új, beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre belterületen 
A módosítás: 

o nem változtatja meg a levegő minőséget, csak akkor, ha valóban történik fatelepítés 
o a talaj állapotban kedvező változás következhet be erdőtelepítés esetében 
o a vízháztartásban kedvező változás következhet be erdőtelepítés esetében 
o javíthatja a településképet, és tájképet 
o kedvezően hathat a helyi klimatikus viszonyokra, a természeti rendszerre és a 

biodoverzitásra is 
o a környezeti elemek javításával kedvezően hathat  a település lakosságára 
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Módosítás 
megnevezése 

Környezeti elemekre Környezeti elemek rendszereire, 
folyamataira 

  

0203, 124, a 07/12 egy 
része, 0199 hrsz.-ú 

földrészletek 
vízgazdálkodási (volt 
folyómeder) területből 

való átsorolás 
különleges  

beépítésre nem szánt 
rekreációs területbe 
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 Új, beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre 
A fejlesztés termőföld igénybe-vételével nem jár együtt, de zöldterületi elemek, kerti bútorok 
kihelyezésével, esőkert kialkításával más fajta területhasználat jön létre 
A módosítás: 

o a zöldfelületi elemek kihelyezésével kis mértékben negatívan hat a talajállapotra, 
ugyanakkor a rendszeren fenntartással kedvezően befolyásolja a talaj minőségét 

o a gyomnövények felszámolásával kedvezően hat a levegő minőségére 
o elhanyagolható mértékben növelheti  a zajt 
o kis mértékben, de pozitívan változtatja a településképet, és tájképet 
o kis mértékben, de pozitívan hat a helyi klimatikus viszonyokra, a természeti rendszerre 

a boidiverzitásra és a Natura 2000 területek állapotára is 
o pozitívan hat a település lakosságára, a helyi gazdálkodókra 

4.2 A KÖZVETETT MÓDON HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK FELLÉPÉSE  

A közvetett módon hatást kiváltó tényezők egyike esetén sem várható jelentős negatív hatás. 
Szempont  Várható-e hatás?  

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, 
meglévők felerősödése  

Jellemzően nem, legfeljebb kis részben.  

Egy település fejlesztése során nem zárhatók ki beépítésre szánt területek kijelölése esetén új probléma megjelenése, 
ugyanakkor a belterület és környezete éppen azokat a helyeket fedi le, ahol a fejlesztéseknek teret kell biztosítani, elkerülve ezzel 
a külterületi részek athoch felélését. Új környezeti konfliktus pedig a fejlesztéshez szinte mindig társul. Az utak forgalmi 
növekedése, a sűrűsödés nem tekinthető kedvező folyamatnak a természet-közeliség oldaláról nézve.  
Jelen módosításhoz kapcsolódóan azonban jelentős mértékű új konfliktus megjelenésével, vagy felerősödésével nem kell 
számolni. A növekvő kerékpáros forgalom, a növekvő turistalátogatás miatt növekedni fog a keletkezett hulladék, ami megfelelő 
előkészülettel (szükséges mennyiségű hulladéktároló kihelyezésével, és rendszeres ürítéssel , elszállítással) a kereskedelmi 
létesítmények környezete is hulladékmentes maradhat. A havária helyzetek kockázatának növekedése sem zárható ki egy új 
épület megépülésével, de ennek kockázata a hatályos jogszabályok betartásával 0-ra redukálható. 
A területen nem ismert régészeti lelőhely, nincsen olyan épített érték, ami sérülhet a fejlesztés megvalósulása által. Alapozás, 
növénytelepítés esetén azonban előkerülhetnek leletek, amelyre vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. 
A gyepterületek fenntartásával az özönfajok terjedése – ha helyi szinten is, ha kis mértékben is, de – visszaszorulhat. A hidak 
megújulhatnak.  
„Tekintve, hogy az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene baktériummal fertőzött, amely spórái több mint 5 évtizedig fertőzőképesek, 
a gazdálkodást ennek figyelembevételével kell megszervezni. Az ártéren gazdálkodást végzők felvilágosítása, valamint a 
legeltetést megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén elengedhetetlenül fontos a lépfene baktérium 
által okozott megbetegedést megelőző védőoltások alkalmazása.” (A HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület fenntartási terve) A védekezés lehet mechanikai, kémiai, biológiai, de mindenképp szükséges a 
DINPI-gal és az Erdészettel való együttműködés a nagyobb probléma elkerülése érdekében. Különösen a mechanikai védekezés 
igényel körültekintő eljárást. A mechanikai védekezésben résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene baktériumfertőzéssel 
szemben. 

Szempont  Várható-e hatás?  

Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód 
lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése vagy korlátozása 

Nem.  
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Semmiképen sem. Eleve a kerékpáros és vízi turizmus feltételez egy környezettudatosabb magatartást. Az Önkormányzat a 
fejlesztéssel és a gyepterületek fenntartásával példát mutathat mind az ideérkező turisták, mind az itt élők számára, amivel 
erősödhet a környezettudatos magatartás. 

Szempont  Várható-e hatás?  

Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási 
hagyományok gyengítése, amelyek a táj eltartó 
képességéhez alkalmazkodtak 

Nem.  

Semmiképen sem. A kerékpáros és vízi turizmus a legkímélőbb tájhasználatok közé tartoznak a turizmus szempontjából, amelyek 
tiszteletben tartják a környezetben lévő hagyományos tájhasználatot. Az önkormányzat a környezet fenntartásával is őrizheti 
ezeket. Hagyomány a mező-, és kertgazdasági művelés, hagyomány a múlt öröksége, hagyomány lakóhelyként való 
kiválasztása, stb. A tervezett kerékpárút és a kiszolgáló létesítmények kialakítása közvetett módon a turizmussal összefüggő 
funkciójú területek bővülését is eredményezheti kivett területen. A jelenlegi mezőgazdasági, gyepgazdálkodási dominanciájú 
területfelhasználás átalakulását nem okozza, nem teremt lehetőséget a tájhasználat megváltoztatására.  

Szempont  Várható-e hatás?  

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása  Nem 

Nem megújuló természeti erőforrásoknak tekintjük a fosszilis energiahordozókat, valamint az ásványkincseket. Megújuló 
természeti erőforrásoknak a megújuló energiát (nap, szél, geotermikus), a vizet, a szántóföldet és az erdőt, illetve legelőt.  A 
terület energiahordozókkal nem érintett, ipari nyersanyag kitermelésre nem veszik igénybe. Termőföldet nem kell igénybe venni. 
Az építés során a szállítás és építés okozta megnövekedett nehézgépjármű forgalommal kell számolni, ami ideiglenesen a 
környezeti elemek többletterhelését okozhatja (levegő-szennyezés, többlet zajkibocsátás stb. Ezek ideiglenesen az élővilágra is 
hatnak, így számolni kell az építés ideje alatt azzal, hogy a területről az állatok elvándorolnak, illetve viselkedésük megvá ltozik. 
A rendszeres emberi jelenlét is zavaró hatással jár, így ennek következménye is lehet az elvándorlás. A tervezett fejlesztés 
kapcsán Natura 2000 jelölő, vagy közösségi jelentőségű élőhely megszűnése nem várható. A Natura 2000 területen megtalálható, 
a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében a környezeti változások elsősorban az építés során 
jelentkeznek, az üzemeltetés nem jár változással, illetve negatív hatással az érintett területre 

Szempont  Várható-e hatás?  

A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű 
használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan 
más területen való hasznosítása  

Nem.  

Szóba sem került/kerülhet ilyen hasznosítás. A változások csak kis mértékűek, melyek mellett a jelenlegi tájszerkezeti és 
tájhasználati adottságok egysége nem bomlik meg, nem sérül. 

5. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK  

A kerékpárutak fejlesztése, építése a támogatási szerződésben biztosított források korlátozott mértékű fejlesztést 
tesznek csak lehetővé, ezért a pihenőhelyek kialakítását ütemezett fejlesztésnek kell tekinteni. A Letkésen tervezett 
pihenőhely teljesíti a felhívás által előírt minimumot, miszerint „a pihenőhely minimális tartalma pad, asztal, szemetes, 
kerékpártámasz”. A kerékpáros turizmus fellendülését követően a jelen projektben megvalósítandó pihenőhelyeket a 
jövőben megnövekedő igényeknek megfelelően lehet bővíteni, szolgáltatásaikat fejleszteni. 

A terv megvalósítása, az építésengedélyezés során a jelentős környezeti hatások 
elkerülését, csökkentését szolgáló szabályozási elemek érvényesítése lehetővé teszi a fejlesztéseknél a 
környezetvédelmi követelmények teljesítését. Ez azonban nagyban függ az építmények engedélyezési terveitől és a 
kivitelezés sajátosságaitól. 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 
igénybevételt idézzen elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást és megszüntesse, de 
legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. 

Talaj- és vízvédelem 

A talajokat a tevékenység során, majd a földanyag lerakása alatt is érik hatások. Jelen tevékenység során egy 
speciálisnak tekinthető terület-igénybevétellel lehet számolni, ugyanis korszerű, környezetkímélő hasznosítás valósul 
meg, a természetvédelmi követelmények szem előtt tartása mellett. Természetesen lesznek 
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a munkák során átmenetileg igénybe vett, ún. felvonulási területek is, ezeknél is arra kell törekedni, hogy azokat a 
munkák befejeztével eredeti állapotába adják vissza.  

A tevékenység a talajok állapotára, amennyiben a vonatkozó jogszabályok betartásra kerülnek (humusz leszedés, 
humuszanyagok megfelelő tárolása, szerves anyagok bedolgozása a rekultiváció során, stb.) nem okoz 
talajminőségbeli problémát. Funkcionálisan a földanyag elhelyezés jelen esetben kedvező eredményt érhet el, 
hiszen a jelenlegi használat biztonságát növeli. Így hatását a talaj- és földtani viszonyokra nézve javítónak 
minősíthetjük. 
Az új építésű kerékpárút és pihenőhely megvalósítása, valamint üzemeltetése a felszíni- és felszín 
alatti vizeket nem befolyásolja, azokra hatással nem bír. A megvalósulás vizeket érintő hatásai elsősorban a hulladékok 
megjelenésével mérhetők, azaz a gépek üzemszerű működése, valamint az általuk okozott haváriák jelenthetnek 
terhelést.  

Jó műszaki állapotú gépek alkalmazásával, az előírások betartásával a vizekre gyakorolt hatás nem mérhető, 
elviselhetőnek értékelhető. 

Itt is meg kell említeni, hogy „… az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene baktériummal fertőzött, amely spórái több mint 5 
évtizedig fertőzőképesek, a gazdálkodást ennek figyelembevételével kell megszervezni. Az ártéren gazdálkodást 
végzők felvilágosítása, valamint a legeltetést megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén 
elengedhetetlenül fontos a lépfene baktérium által okozott megbetegedést megelőző védőoltások alkalmazása.” (A 
HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve) A védekezés lehet 
mechanikai, kémiai, biológiai, de mindenképp szükséges a DINPI-gal és az Erdészettel való együttműködés a nagyobb 
probléma elkerülése érdekében. Különösen a mechanikai védekezés igényel körültekintő eljárást. A mechanikai 
védekezésben résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene baktériumfertőzéssel szemben. 

Levegővédelem 
A zavaró hatások mérséklése érdekében teendő intézkedések: 

o a tevékenység megvalósítási idejét optimális szervezéssel minimálisra kell csökkenteni 
o a szállítási útvonalakat, az esetlegesen lakott területeket érintő szakaszokat optimalizálni kell, 
o a szálló por mennyiségét száraz időben sebességkorlátozással csökkenteni kell,  
o a szállítási útvonalakat rendszeres locsolással pormentesen kell tartani, 
o a bűzhatás és fertőzésveszély elkerülése érdekében a hulladékot rendszeresen kell gyűjteni és elszállítani a 

keletkezett mennyiségtől függően, akár a szokásos gyűjtésnél gyakrabban 
o A településrendezési eszközök által lehetővé tett fejlesztések megvalósításnál az elérhető legjobb technika 

alkalmazására (BAT).  

Zajvédelem 

A tervezett módosítás zavaró zajhatást a zajtól védendő területeken közvetlenül nem okozhat. Közvetett módon, a 
szállítójárművek forgalma esetlegesen zavaró lehet, azonban ennek mértéke nem számottevő. 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékképződést érintő hatások ideiglenesen megjelenhetnek az építés során, azonban a Natura 2000 területeken 
még ideiglenesen sem alakítható ki törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat vagy depónia. 
A kerékpárút és a pihenőhely üzemelése során a növekvő kerékpáros és vízi forgalom megnövekvő 
hulladékképződéssel járhat, mely később környezeti konfliktust eredményezhet, ha erre nem készül fel a település 
megfelelően. Kellő mennyiségű hulladékgyűjtő tartály elhelyezése és megfelelő rendszerességű elszállítás biztosíthatja 
a hulladékmentes területet. 

Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése. 

A közterületek tisztaságának további fenntartása;  

Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges tennivalókról az egészséges, tiszta 
környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás kialakítása;  



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

62 

Táj- és természetvédelem  

A földmunkák, és az egyéb építkezési munkák során keletkeztetett depóniák (pl. humusz, építőanyagok, munkagépek 
elhelyezése) miatt általában a nyomvonalakon kívüli területek is sérülnek. Ez a hatás megelőzhető a depóniák helyének 
megfelelő kijelölésével, illetve azoknak a szakaszoknak a megjelölésével, amelyeken depóniák nem helyezhetők el. A 
kivitelezés során Natura 2000 területeken, a természeti területeken és az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó 
területeken depóniák elhelyezését, a kivitelezés során munkagépek telephelyét nem lehet tervezni.  

A jelenleg is zavarás alatt álló területekre pozitív hatással is lehet a fejlesztéssel érintett terület környezetének 
folyamatos fenntartása, kaszálása (legeltetése-ha lehetséges). 

Invazív fajok terjedésének megakadályozása. 

A fejlesztés tájképi szempontból nem jelentős, hiszen azok a beépített terület szélén, közvetlenül a mellett található. A 
létesítmény természetre, tájra való hatása a tájképvédelmi előírások maximális betartása mellett várhatóan kedvező 
mértékű lesz.  

Mivel a kerékpárút az árvízvédelmi töltésen halad, a kerékpárút fasorral való szegélyezése, árnyékolása nem 
lehetséges. Ezért a településkapu és településszegély megfelelő módon történő kezelése, az épített jellegből a 
természetbe való átmenet megfelelő biztosítása a pihenőhely vonatkozásában még jelentősebb feladat. Ezért ennek 
érdekében is javasolt ezen területen a természetközeli kialakítás, az ökológiai adottságoknak megfelelő, elsősorban 
honos cserje és fafajok telepítése oly módon, hogy a „településkapu” szerepe hangsúlyozásra kerüljön. 

Az építés során az építéshez, kiszállításhoz használt nyomvonal nem térhet el a jelenleg is szállításre használt 
nyomvonaltól. Csak a Natura 2000 területek határán történhet. A megvalósítás során konzultációra van szükség a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel és a Természetvédelmi Őrszolgálattal.  

A Natura 2000 területeken végzett egyes munkálatok megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása érdekében 
az Igazgatóság munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani.  

Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás, civil szervezetekkel 
történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő helyszín biztosítása, a megoldandó 
feladatokról történő egyeztetés, a lakosság tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az 
ártérben, özönfajok, gyomnövények irtása szomszédos önkormányzatokkal összehangoltan).  

Az előírt zajszint betartása hozzájárul az ártéren élő állatvilág megszokott körülményeinek fennmaradásához.  

Fákat és bokrokat a fészkelő madarak védelmében csak fészkelési időn túl – augusztus 15. és február 15. között – 
lehet kivágni.  

Az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a természetközeli állomány védelme a terület 
fenntartásával biztosítható. Továbbra is szükség van a rendszeres kaszálásra a gyomnövények elszaporodásának 
megakadályozására.  

A lehetővé tett fejlesztések megvalósításánál a minőség megkövetelése szükséges.  

A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a helyi termőhely, illetve 
gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok, gazdák bevonásával;  

Ökológiai szempontok, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati rendszerek kialakítása, terjesztése;  

A településen tervezett erdőterületek vonatkozásában a helyi sajátosságokat és az éghajlatváltozásból adódó új 
szempontok figyelembevételével kell kialakítani. 

6. MONITOROZÁSI JAVASLATOK  

A tervben a kijelölt fejlesztés hatására minimális környezeti változás várható. Ennek megfelelően a tervben foglaltak 
monitorozására az alábbi javaslatok fogalmazhatóak meg:  

• A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 évente.  
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• A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat részeként javasolt kitérni a 
korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására azóta bekövetkezett változásokra.  

• A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt.  

• A rendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a környezetvédelmi előírások 
betartásának ellenőrzése.  

• A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a lakosság 
részére.  

A vizsgált terv környezeti hatásainak monitorozása érdekében indikátorok kerültek meghatározásra. A javasolt 
indikátorok egy része a terv konkrét módosításaira fókuszálnak, míg egy másik része a terv általános céljainak az 
elérését vizsgálja. A monitorozása során olyan indikátorok kerültek meghatározásra, melyek közvetett módon adnak 
képet arról, hogy a terv megvalósulása, vagy meg nem valósulása milyen mértékben, milyen irányban fejtette ki hatását. 
Az indikátorok közé beépítésre kerültek az Eurostat által összeszedett, tervezési szinten (települési) értelmezett 
környezeti indikátorok és az URGE által kidolgozott interdiszciplináris kritériumrendszerbe tartozó indikátorok is.  

Különleges terület fejlesztések megvalósulása Monitorozás tárgya (1): regisztrált vállalkozások száma Monitorozás 
tárgya (2): nyilvántartott álláskeresők száma  

Különleges területek környezeti hatásai Monitorozás tárgya (1): levegőminőség alakulása. A levegőben található 
különböző szennyezőanyagok – SO2, CO, NO2, O3, por – mennyiségének vizsgálata, a logisztikai útvonalak mentén, 
továbbá a lakóterületeken.  

Változások a hagyományos tájhasználatban Monitorozás tárgya: területhasználatok, művelési ágak térbeli 
változásának vizsgálata  

Zajszennyezés által érintett emberek száma [Monitorozás tárgya: a zajszennyezés által érintett emberek számának 
megállapítása a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet figyelembevételével  

Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása Monitorozás tárgya (1): a megvalósuló fejlesztések 
és a telepített növényzet aránya Monitorozás tárgya (2): a telepített növények között az őshonos, termőhelyi 
adottságoknak megfelelő növényfajok és az allergén, adventív fajok aránya.  

Aktivitásérték valós alakulása Monitorozás tárgya: biológiai aktivitásérték számítás a beépített területen a kialakult 
állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti (valós) művelési ágak figyelembevételével. A számítás 
frissítése a megvalósuló beruházásokkor.  

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ  

Jelen értékelés Letkés településrendezési eszközeinek módosításával foglalkozott. A környezeti értékelés a terv 
készítésével párhuzamosan, folyamatos visszacsatolásokkal készült. Az értékelés tanulságai beépültek a készülő 
tervbe, így több tervi elem már a beépült környezeti javaslatokkal együtt került értékelésre.  

A környezeti értékelés:   

o vizsgálta a terv összefüggését más releváns tervekkel, jogszabályokkal, és értékelte a terv azoknak történő 
megfelelését;  

o foglalkozott a terület terhelhetőségével, és a terv következtében beálló módosulásával;  
o megvizsgálta, hogy a tervezési területen találhatók-e településrendezési szintű környezeti, táj-használati 

konfliktusok, és, hogy a javasolt terv milyen új konfliktusokat generál;  
o előre meghatározott szempontok alapján ismertette a várható környezeti hatásokat;  
o a várható következmények ismeretében vizsgálta a terv környezetre káros hatásainak elkerülésére, 

csökkentésére vonatkozó tervi elemeket;  
o a terv megvalósulásának monitorozására szolgáló indikátorokat határozott meg.  
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A környezeti értékelés csak érintőlegesen foglalkozott régészeti lelőhelyekkel, mert külön régészeti hatástanulmány 
készült. 

A környezeti értékelés alapját olyan településrendezési eszköz adta, amely minimális számú terület felhasználási 
változtatással élt.  

Környezeti, tájhasználati szempontból nagyon alacsony mértékű, kedvezőtlen tervi elemnek minősíthető a vízi és 
kerékpáros pihenőhely kialakítása. A kedvezőtlen hatások a megvalósulással megszűnnek, a terület revitalizációja 
sikeres lehet, ami a jelenleginél is erősebbé teheti az ökológiai kapcsolatokat. 

Környezeti, tájhasználati szempontból kedvező tervi elemek:  

o meglévő infrastruktúrára való ráépülés;  
o közterületen és saját területen belüli zöldfelület fejlesztése; 
o degradált Natura 2000 területen lévő gyepek revitalizációja; 
o özönnövények terjedésének megakadályozása 

A módosításból származó környezeti hatások összességében a fejlesztések megvalósítását környezeti szempontból 
támogathatóvá teszik, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy „… az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene 
baktériummal fertőzött, amely spórái több mint 5 évtizedig fertőzőképesek, a gazdálkodást ennek 
figyelembevételével kell megszervezni. Az ártéren gazdálkodást végzők felvilágosítása, valamint a legeltetést 
megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén elengedhetetlenül fontos a lépfene 
baktérium által okozott megbetegedést megelőző védőoltások alkalmazása.” (A HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve) A védekezés lehet mechanikai, kémiai, biológiai, de 
mindenképp szükséges a DINPI-gal és az Erdészettel való együttműködés a nagyobb probléma elkerülése 
érdekében. Különösen a mechanikai védekezés igényel körültekintő eljárást. A mechanikai védekezésben 
résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene baktériumfertőzéssel szemben.  
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NATURA 2000 HATÁSVIZSGÁLAT 

BEVEZETÉS 

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2021. (XII.21.) számú önkormányzati határozatában döntött 
Letkés község hatályban lévő településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a 
Szabályozási terv részleges módosítása tárgyában. A döntés értelmében a Képviselő-testület egyetértett a 0198, 0199, 
0200, 0201, 0202, 0203, 04, 07/12, 106/1 106/2, 106/3, 124, 686/2, 705, 712, 713, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 
725, 726/4, 726/5, 745 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosításával, és nyilatkozott 
arról, hogy a fenti hrsz.-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a területen tervezett beruházás 
megvalósítása érdekében. Megbízta a Polgármestert, hogy a terv partnerségi egyeztetését folytassa le, és 
kezdeményezze tárgyalásos eljárás lefolytatását az állami főépítészi feladatkörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatalnál. 

A Natura 2000 hatásvizsgálat területe részben eltér a környezeti értékelés területétől, mert a konkrét 
fejlesztéssel érintett területre koncentrál a beépítési koncepciótervezet és a beépítési koncepcióterv alapján. 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
jogszabály 10. § szerint a Natura 2000 területek esetében  

(1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely 
Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 
területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a 
beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek 
a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra 
vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület 
jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 
helyzetére gyakorolt hatásokat. 

(2) *  Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, 
hatásbecslést kell végezni. 

(3) *  A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, 
amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület 
megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti. 

(4) A hatásbecslés során - a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgálni kell a tervnek vagy 
beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület 
jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 
helyzetére gyakorolt várható hatását. 

(5) A hatásbecslést - az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével - 

a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló jogszabály hatálya alá tartozik; 

b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a 
beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály 
hatálya alá tartozik; vagy 

c) *  az a)-b) pontok alá nem tartozó esetekben a természetvédelmi hatóság hatósági, illetve szakhatósági eljárásában 
vagy szakkérdés vizsgálata során kell lefolytatni. 

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a 
környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem 
önálló részeként kell elkészíteni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400275.kor#lbj38ide5a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400275.kor#lbj39ide5a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400275.kor#lbj40ide5a
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1. AZONOSÍTÓ ADATOK 

 

1.1 A terv készítője és a beruházó 

A beruházó neve: Letkés Község Önkormányzata  

A terv készítője: Letkés Község Önkormányzata, 2632 Letkés, Dózsa utca 22. 

Telefon: 06/27/576-500 

1.2  A Natura 2000-es hatásbecslés elkészítésében részt vett személyek 

A hatásbecslési dokumentáció elkészítésére, a START Műterem Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: +36 30 897 
12 92,  www.startmuterem.hu) megbízása alapján a Berek Tájépítész Iroda Kft. (1025 Budapest Zöldmáli lejtő 10/B. A 
lph. Fszt/2.) kapott megbízást, a dokumentációt Schindler-Kormos Eleonóra (Mobil: 06/20-5999-382) állította össze. 

2. AZ ÉRINTETT NATURA 2000 TERÜLET 

2.1 A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv várhatóan hatással van 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó Natura 2000 területeken 
előforduló közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez 
szükséges előírásokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló rendelet 
állapítja meg. 

1. 1. Név: Ipoly völgye különleges természetmegőrzési terület  

1. 2. Azonosító kód: HUDI 20026  

1. 3. Kiterjedés: 2936,79 ha (Legutóbbi adatfrissítés: 2015) 

1. 4. A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és/vagy fajok  

Közösségi jelentőségű élőhelytípus Natura 2000 kód 
Oligo-mezotróf állóvizek, törpekákás iszapnövényzet (ittorelletea uniflorae és/vagy 
Isoeto-Nanojuncetea vegetációval) 

3130 

Természetes jellegű eutróf tavak (Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel) 
és hínárnövényzetük 

3150 

Természetes láp (disztróf) tavak és tavacskák és hínárnövényzetük 3160 
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae)  

6410 

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil, üde-nedves 
magaskórós szegélytársulásai 

6430 

Ártéri mocsárrétek (Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárétjei)  6440 
Sík- és dombvidéki üde magas füvű kaszálórétek (Alopecurus pratensis, angusorba 
officinalis)  

6510 

Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230 
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)  

91F0 

 
Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok  Natura 2000 kód 
Pannon löszgyepek 6250 
Pannon homoki gyepek 6260 
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 

Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum alba) 91N0 

http://www.startmuterem.hu/
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Közösségi jelentőségű állatfaj Natura 2000 kód 
Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)  1321 
Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)  1993 
Díszes légivadász (Coenagrion ornatum)  
Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)  
Hegyesorrú denevér (Myotis blythii)  1307 
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  
Homoki küllő (Gobio kesslerii)  
Hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi)  

Kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)  

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)  
Közönséges denevér (Myotis myotis)  1324 
Mocsári teknős (Emys orbicularis)  1220 
Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)  
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)  1323 
Német bucó (Zingel streber)  
Petényi-márna vagy magyar márna (Barbus peloponnesius petenyi)  
Nyugati pisze denevér (Barbastella barbastellus)  1308 
Réti csík (Misgurnus fossilis)  1145 
Sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis)  
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)  
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser)  
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)  1134 
Tavi denevér (Myotis dasycneme)   
Tompa folyamkagyló (Unio crassus)  
Törpecsík (Sabanejewia aurata)  
Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius)  1059 
Vidra (Lutra lutra)  1355 
Vöröshasú unka (Bombina bombina)  1188 
 
Kiemelt közösségi jelentőségű állatfaj Natura 2000 kód 
Csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)  
Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)  
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)  

1. 5. Érintett települések Magyarországon: Szob, Ipolydamásd, Letkés, Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Vámosmikola, 
Perőcsény, Tésa, Kemence, Hont, Drégelypalánk, Ipolyvece, Patak, Dejtár, Ipolyszög, Balassagyarmat  

1. 6. Jogi helyzet  
1.6.1. Egyéb védettségi kategóriák  
Az Ipoly völgye (HUDI20026) jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.  
A terület egy része jelenleg országos természetvédelmi oltalom alatt áll (Duna-Ipoly Nemzeti Park), kezelési tervvel 
rendelkezik.  
Az Ipoly völgye (HUDI20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az országos Ökológiai Hálózatban, 
ökológia folyosóként azonosított.  

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=22
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Ipoly völgye különleges természetmegőrzési terület (SAC)  
Vizsgált terület  
Duna-Ipoly Nemzeti Park: zöld színű lehetarolás a Ipoly völgye (HUDI20026)-en belül 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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Ipoly völgye természetmegőrzési területek (SAC)  

Vizsgált terület  

Ipoly völgye madárvédelmi területek (SPA) HUDI10008 narancs színnel jelölve 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

 

Ipoly völgye természetmegőrzési területek (SAC)  

Vizsgált terület  

Ökológiai hálózat-Magterület övezete lila színnel jelölve  
Ökológiai hálózat-Ökológiai folyosó övezete sötét rózsaszínnel jelölve  
Ökológiai hálózat-Pufferterület övezete világos rózsaszínnel jelölve. 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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Ipoly völgye különleges természetmegőrzési terület (SAC) kék szín 

Vizsgált terület  

Duna-Ipoly Nemzeti Park: zöld színű lehetarolás a Ipoly völgye (HUDI20026)-en belül 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

  
Ipoly völgye természetmegőrzési területek (SAC) kék szín 
Vizsgált terület  

Ipoly völgye madárvédelmi területek (SPA) HUDI10008 narancsszínnel jelölve 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

  
Ipoly völgye természetmegőrzési területek (SAC)  
Vizsgált terület  
Ökológiai hálózat-Magterület övezete lila színnel jelölve  
Ökológiai hálózat-Ökológiai folyosó övezete sötét rózsaszínnel jelölve  
Ökológiai hálózat-Pufferterület övezete világos rózsaszínnel jelölve. 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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Típus 
 

Kód Név Kiterjedés/átfedés 
(ha) 

Védetté nyilvánító 
Jogszabály 

nemzetközi jelentőségő 
védett természeti terület 

Ramsari 
terület 

Ipoly-völgy Ramsari 
terület 

2096,13 1993. évi XLII. törvénv 

európai közösségi 
jelentőségő 
természetvédelmi 
rendeltetéső terület 

SPA 
 

Ipoly-völgye 
(HUDI10008) 
különleges 
madárvédelmi terület 

2123,39 
 

275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet és 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet 

európai közösségi 
jelentőségő 
természetvédelmi 
rendeltetéső terület 

SPA 
 

Börzsöny és 
Visegrádihegység 
(HUDI10002) 
különleges 
madárvédelmi terület 

139,66 
 

275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet és 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet 

országos jelentőségő védett 
természeti terület 

NP  Duna-Ipoly Nemzeti 
Park 

2241,1 
 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
létesítéséről szóló 34/1997. 
(XI. 20.) KTM rendelet 

ex lege védett természeti 
terület* 

láp 
 

Békabúgató (Hont 
közigazgatási területén) 

15,14 
 

a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 

ex lege védett természeti 
terület* 

láp Alsó rétek (Hont és 
Drégelypalánk 
közigazgatási 
területén) 

28,2 
 

a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 

ex lege védett természeti 
terület* 

láp Zabai dűlő 
(Drégelypalánk 
közigazgatási területén) 

44,66 
 

a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 

ex lege védett természeti 
terület* 

láp Pap-árki dűlő 
(Drégelypalánk és 
Ipolyvece közigazgatási 
területén 

44,15 
 

a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 

ex lege védett természeti 
terület* 

láp Ipolyszögi égerláp 
(Ipolyszög és 
Balassagyarmat 
közigazgatási területén) 

88,99 
 

a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 

Országos Ökológiai Hálózat 
övezet 

MT magterület 2092,61 
(71,26%) 

2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 

Országos Ökológiai Hálózat 
övezet 

ÖF ökológiai folyosó 
 

750,92 
(25,57%) 

2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 

Országos Ökológiai Hálózat 
övezet 

PT pufferterület 14,69 (0,5%) 2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 

Vonatkozó egyéb jogszabályok 

- 1996. évi LIII.tv. A természet védelméről 
- 1993. évi XLVIII.tv. A bányászatról 
- 2007. évi CXXIX. törvény A termőföld védelméről 
- 1995. évi LIII.tv. A környezet védelmének általános szabályairól 
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény végrehajtásáról 
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- 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
- 1996. évi LV.tv. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a 

végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel 
- 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről 
- 276/2004. (X. 8.) Kormány Rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint 

kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról 
- 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
- 13/2001 KÖM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok 

köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről 

- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 
- 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások 

igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról,  

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 

- 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

- A Bizottság Határozata (1996. december 18.) a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási 
űrlapjáról (97/266/EK). E. Függelék: A terület természetvédelmi helyzetét befolyásoló hatások és 
tevékenységek. Az Európai Közösség Hivatalos Lapja (1997. 04. 24.) L 107.  

- 269/2007 (X. 18.) Korm. r. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

1.6.2. A terület rendeltetése 

Az Ipoly-völgye Natura 2000 terület rendeltetése a régióra jellemző vizes élőhelyek kiterjedésének és ökológiai 
állapotának, valamint a hozzájuk kötődő folyóvízi és folyóparti élővilág állományainak kedvező természetvédelmi 
helyzetben történő megőrzése. 

1.6.3 Célkitűzés 

A területen elsődleges cél az Ipoly folyam vízi élővilágának, az ártéri-mocsári élőhelytípusoknak (Oligo-mezotróf 
állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval (3130), Természetes eutróf tavak 
Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel (3150), Természetes disztróf tavak és tavacskák (3160), Cnidion 
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440), Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510) és Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230)), valamint a homoki élőhely-fragmentumoknak (Pannon 
homoki gyepek (6260)*), valamint a folyót kísérő erdei élőhelyek (Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)* és Keményfás ligeterdők 
nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 
(Ulmenion minoris) (91F0)) minél nagyobb változatosságú megőrzése. 

Az élőhelyek megőrzésének érdekében szükséges az ártér további területi szőkítésének megakadályozása. 

A vízhez kötődő élőhelytípusok megőrzésének eszköze a vízellátottság aktív javítása és a belső fragmentáltság 
felszámolása. A vízhez kötődő jelölő fajok (díszes légivadász (Coenagrion ornatum), erdei szitakötő (Ophiogomphus 
cecilia), sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis), tompa folyamkagyló (Unio crassus), Petényi-márna (Barbus 
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meridionalis), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), homoki küllő (Gobio kessleri), széles durbincs (Gymnocephalus 
baloni), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus 
sericeus amarus), törpecsík (Sabanejewia aurata), német bucó (Zingel streber), mocsári teknős (Emys orbicularis), 
vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és vidra (Lutra lutra)) megőrzése 
érdekében a vízellátás szabályozása, biztosítása, valamint a vízminőség javítását szolgáló intézkedések szintén 
elengedhetetlenek. A belső fragmentáció felszámolása a degradált területek átalakításával érhető el. 

Az inváziós idegenhonos fajok (gyalogakác (Amorpha fruticosa), zöldjuhar (Acer negundo), aranyvessző-fajok 
(Solidago ssp.), selyemkóró (Asclepias syriaca), parlagfő (Ambrosia artemisiifolia), kisvirágú őszirózsa (Aster 
lanceolatus), géb-fajok (Neogobius spp.) és cifra rák (Orconectes limosus)) terjedésének megállítása, lehetőség szerint 
minél teljesebb körű eltávolítása a jelölő élőhelyek fajkészletének megőrzése érdekében. 

Az értékes élőhelyek mintázatának stabilizálása érdekében a fenntartható tájhasználati formákat kell előnyben 
részesíteni.  

A közösségi jelentőségű jelölő értékek megőrzése szempontjából megfelelő kaszálási/legeltetési rendszer kialakítása 
a túlhasználat, illetve az alulhasználat megszüntetése érdekében szükséges. 

A megfelelő használat a jelölő faj vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), valamint a jelölőnek javasolt nagy tűzlepke 
(Lycaena dispar) fennmaradása és populációjának növekedése érdekében szintén kulcsfontosságú. 

Erdők esetében (jelölő élőhely: Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)* és Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, 
Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0)) az 
őshonos fajokra alapuló folyamatos erdőkép melletti természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás valósítandó 
meg. Cél a vízfolyásokat kísérő ligeterdők megőrzése. Az erdők természetszerű kezelése, a holt faanyag megtartása 
a jelölő erdei, vagy az erdőket táplálkozó-helyként használó denevérfajok (nyugati piszedenevér (Barbastella 
barbastellus), hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi), nagyfülű denevér (Myotis bechsteini), hegyesorrú 
denevér (Myotis blythii), tavi denevér (Myotis dasycneme), csonkafülő denevér (Myotis emarginatus), közönséges 
denevér (Myotis myotis), kereknyergő patkósdenevér (Rhinolophus euryale), nagy patkósdenevér (Rhinolophus 
ferrumequinum) és kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)), valamint a jelölőnek javasolt csíkos medvelepke 
(Euplagia quadripunctaria)* védelme érdekében elengedhetetlen.  

Az erdőszegélyek, cserjések megléte a jelölőnek javasolt sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) számára 
kulcsfontosságú. 

Mivel a terület nagy részét érinti a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület, 
valamint az Ipoly-völgy ramsari terület, a fenntartási tervben foglaltak a területet látogató, illetve ott élő madárfajok 
fennmaradását, védelmét is szolgálják. A védendő madárfajok elsősorban a vonuló- és telelő lúdalakúak (pl. vetési lúd 
(Anser fabalis), nagy lilik (Anser albifrons),cigányréce (Aythya nyroca), és böjti réce (Anas querquedula)), valamint a 
telepesen fészkelő gémfajok (nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), törpegém (Ixobrychus 
minutus)), egyes földön fészkelő fajok (legfőképpen a haris (Crex crex)), illetve nagytestő ritka, fokozottan védett, a 
területen fészkelő és potenciálisan fészkelő fajok (fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus) és rétisas 
(Haliaeetus albicilla)). 

Ahol a Ramsari terület kijelölés alatt is áll, a kezelési javaslatok megfogalmazásánál a kijelölést megalapozó és egyben 
közösségi jelentőségő halfajok (a réti csík (Misgurnus fossilis), a Petényi-márna (Barbus carpathicus), a német bucó 
(Zingel streber), a selymes durbncs (Gymnocephalus schraetzer), a széles durbincs (Gymnocephalus baloni) és a 
magyar bucó (Zingel zingel)) hosszú távú megőrzésére figyelemmel kell kialakítani. 

1.7. A kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelytípusok 

Az országos állományhoz viszonyított arány  

A: 100% >= p > 15%,  
B: 15% >= p > 2%,  



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

74 

C: 2% >= p > 0%,  
D: nem jelentős, előfordul  

Név Tudományos név Állománynagyság (min-max egyed) 

állandó szaporodó 
fészkelő 

telelő átvonuló 
gyülekező 

 

Közönséges vidra  Lutra lutra   5 - 5   C 

Csonkafülű denevér  Myotis emarginatus   -   C 

Tavi denevér  Myotis dasycneme   -   C 

Kis patkósdenevér  Rhinolophus hipposideros   -   C 

Közönséges denevér  Myotis myotis   -   C 

Hosszúszárnyú denevér  Miniopterus schreibersi   -   C 

Nyugati piszedenevér  Barbastella barbastellus   -   C 

Nagy patkósdenevér  Rhinolophus ferrumequinum   -   C 

Kereknyergű 
patkósdenevér  

Rhinolophus euryale   -   C 

Dunai tarajosgőte  Triturus dobrogicus   -   C 

Csíkos medvelepke  Callimorpha quadripunctaria   -   C 

Sárga gyapjasszövő  Eriogaster catax   -   C 

Nagy tűzlepke  Lycaena dispar   -   C 

Nagy szarvasbogár  Lucanus cervus   -   D 

Vágó csík  Cobitis taenia   -   C 

MMTE (2021) Natura 2000 adatbázis: https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20026 

 
Élőhely kód Élőhely neve Kiterjedés 

(ha) 
Borítás 

(%) 

3130  törpekákás iszapnövényzet 5.88  

3150  természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 21,51 0,1 

3160  láptavak és hínárnövényzetük 12,21 0,1 

6250  pannon löszsztyeppek 0.47  

6260  pannon homoki gyepek 810 10 

6410  kékperjés láprétek 799,39 7 

6430  üde-nedves magaskórósok 0.14  

6440  ártéri mocsárrétek 315,04 3 

6510 üde magas füvű kaszálórétek 25.37  

7230  mészkedvelő üde láp- és sásrétek 35,76 1 

91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1089,45 9 

91F0  keményfás ligeterdők 188,26 1,7 

MMTE (2021) Natura 2000 adatbázis: https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20026 

2.2 A Natura 2000 terület tervezési területen belőli állapot bemutatása 

A vizsgálati dokumentáció részben a területbejárások során végzett felmérések, részben a területre vonatkozó 
szakanyagok alapján került összeállításra. A felmérések révén megfelelő információk birtokában megfelelő alapot jelent 
a véleményalkotásra és a természetvédelmi következtetések levonására.  

A vizsgált terület részben nemcsak Natura 2000 terület, hanem részben az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezetének is része. Jelenleg mezőgazdasági területi besorolásban található a településrendezési eszközökben. 

A Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás szerint az Észak-magyarországi-középhegység nagytájon, 
az Észak-magyarországi medencék középtájon és az Alsó-Ipolyvölgy kistáj területére esik.  

Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. Vegetációja tekintetében a Bakonyicum flóravidék, Visegradense 
flórajárásba tartozik. Több kárpáti és kontinentális faj itt éri el elterjedésének nyugati határát, számos szubmediterrán 
faj pedig az északit. Éppen ezért a flóraterület besorolása nem egyértelmű: egyes szerzők a Matricum flóravidékhez 
sorolják – alapvetően azért, mert a Visegrádi-hegység andezit rétegvulkáni összlete (csak a Naszály tömbje mészkő, 
illetve dolomit) kőzettanilag a Börzsöny kőzeteivel azonosak, és ekképpen jobban rokoníthatók az Északi-
középhegységgel, mint a Dunántúli-középhegység többi – döntő többségében üledékes kőzetekből álló – részével.  

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=55
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=24
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=22
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=12
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=25
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=17
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=13
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=11
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=10
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=581
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=498
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=691
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20051
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1924
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1935
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1936
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1945
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1958
https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20051
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/Matricum_fl%C3%B3ravid%C3%A9k
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/Andezit
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/R%C3%A9tegvulk%C3%A1n
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/Nasz%C3%A1ly_(hegy)
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/Dolomit
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/K%C5%91zettan
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/B%C3%B6rzs%C3%B6ny_(hegys%C3%A9g)
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/%C3%89szaki-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/%C3%89szaki-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
https://www.wikifr.wiki/wiki/hu/Dun%C3%A1nt%C3%BAli-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
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Az Ipoly menti homokterületek nagy részét egykoron homoki tölgyesek komplexei fedték (pusztai és gyöngyvirágos-
tölgyesek). A megmaradt állományok jórészt leromlottak, elakácosodtak.  

A települést kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek határolják, amelyek fő fafajtái a 
tölgy, a gyertyán és a bükk. Az erdőben élő nagyvadak miatt a Letkés környéki erdők keresett és kedvelt 
vadászterületek. A környék két legmeghatározóbb csúcsa a Széles-hegy (499 m) és a vulkáni eredetű Nagy Gella (479 
m).  

A településtől nyugatra, egészen az Ipoly folyóig csaknem sík szántóföldek húzódnak. Az Ipoly-völgy tengerszint feletti 
magassága az érintett szakaszon kb. 105- 110 m közötti, amit gyakran elöntött a folyó. Ennek következtében azonban 
javult a termőföldek és legelők minősége.  

A vizsgált terület a falu és az Ipoly között húzódó árvízvédelmi töltés két oldalán található. A vizsgálat érinti részben az 
Ipoly folyó vándorlása miatt a régi folyómeder területét is. Az egykori parti területeken, a jelenlegi medert kisérő töltés 
mentett és nem mentett oldalának területei is érintettek a vizsgálat során, a folyót keresztező, határátkelést biztosító, 
keresztező út két oldalán.  

  
Légifelvétel 2021. (Forrás: https://www.google.com/maps/place/Letkes)  

A töltésen vezetett kerékpárút a Letkés-Ipolyszalka közti határállomásokat összekötő Diófa utcáig tart jelenleg. A 
töltésen tovább csak később tervezik vezetni Ipolytölgyes irányába a kerékpárutat. Azonban a Diófa utca 
kereszteződésének lehetséges elkerülése érdekében a jelen vizsgálat kiterjed a Diófa utca északi oldalán a mentett 
oldalra is. 

Az Ipoly folyó keleti, magyar oldalán a galériaerdő keskeny sávban kíséri a folyót. A galériaerdő és a szántó közötti 
területen vízparti cserjék és invazív gyomfajok találhatóak. Meg kell jegyezni, hogy az Ipoly folyót egykor kísérő ártéri 
ligeterdők, égeres láperdők mára már nagyrészt megsemmisültek, helyüket mocsárrétek, láprétek, megművelt területek 
foglalják el. Az egykori Ipolymenti homoki tölgyesek sem fedezhetők fel.  

A töltés két oldalán az erdők megszűnését követő, intenzív mezőgazdasági növénytermesztést követően 
másodlagosan kialakult rétek találhatóak, ezért a vizsgált terület telkei jelentős része gyeppel borított, kisebb részben 
fás, cserjés állománnyal bír. 
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A vizsgált terület rendszeres kaszálását a KDVVIZIG évente pár alkalommal végzi mind az ártéri, mind a mentett 
oldalon.  

Az ártéri rész elérése érdekében a 0201 hrsz-ú Diófa utcáról délre és északra is le lehet hajtani. A kitaposott lehajtókhoz 
nem tartozik külön hrsz-ú út, a lehajtók a közút telkének részei.  

A Diófa utcától délre található kikötőhöz is ezen a lehajtón keresztül lehet lejutni. A csónakokat is ezen a lehajtón tudják 
lejuttatni a folyóhoz. Az út déli oldalán lévő lehajtó és az árvízvédelmi védvonal (gát) között homokdepónia található az 
árvízvédelmi védekezéshez. 

A homokdepónia, a lehajtó, és a kikötő közelében lévő gyepes területek degradáltsága a légifelvételeken is jól látható. 
A helyszínen ez még egyértelműbben látható. 

A mentett oldalon a gátlábánál vízelvezető árok található, amely a gyakoribb vízborítás következtében cserjés, fás 
növényállomány kísér.  

A vízelvezető ároktól keletre a vándorló Ipoly folyó eredeti medrének partja található, az eredeti folyómedret kisérő 
galériaerdősáv maradványaival. Eredetileg az Ipoly a 124 hrsz-ú telken folyt. A feltöltött folyómeder és partja csaknem 
teljesen sík terület a Diófa utca északi és déli oldalán is. A régi folyómeder gazdagabb növényvilága jelzi, hogy a talaj 
nedvességtartalma kedvező. Feltehetően a faluból „kifolyó” csapadékvíz felszíni eljutását az Ipolyig az árvízvédelmi 
gát és a vízgyűjtő árok korlátozza. 

A 0200 és 0201 hrsz-ú Diófa utca töltésének mindkét oldalán, illetve a rézsűlábnál a felnövekvő inváziós fajok terjedését 
egyelőre az évente két-három kaszálás visszatartja. 

 
Légifelvétel a földrészlet határokkal  
(Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep)  

Az élőhely, illetve a faji összetétel a térben lassan, fokozatosan, általában a lejtéssel, illetve a talajvízszinttel 
kapcsolatosan változik.  

A régi meder területén, a Diófa úttól északra többnyire mésztartalmú, állandóan nedves aljzaton fejlődő, tőzegképző 
növénytársulások találhatók. Részben alacsony gyepes (D1), részben zsombékos (B4) – társulások találhatók. A régi 

https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1981
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1975
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meder felett átívelő híd közelében azonban a talajvíz szintje egész évben a talajfelszín közelében van, ezért tocsogós 
gyepvegetáció, és nádas található. Tőle északra és keletre a korábbi galériaerdő maradványai láthatóak. 

   
Régi folyómeder a hídtól északra (Fotók: saját) 

A mészkedvelő üde láp- és sáréteken előforduló jelölő növényfajok a kúszó zeller (Apium repens) és a lápi 
hagymaburok (Liparis loeselii). Jellemző növényei a kormos csáté (Schoenus nigricans), a széleslevelű gyapjúsás 
(Eriophorum latifolium), a lápi sás (Carex davalliana), a muharsás (C. panicea), a nagy szittyó (Juncus subnodulosus), 
a gyérvirágú csetkáka (Eleocharis quinqueflora), az illatos hagyma (Allium suaveolens), a posvány kakastaréj 
(Pedicularis palustris), a vidrafű (Menyanthes trifoliata) és a lisztes kankalin (Primula farinosa). 

A folyó mellett és a száraz gyepterületeken több az inváziós faj, mint a nyílt kaszálással fenntartott területeken. A 
szukcesszió a falu közelében a régi folyómeder keleti oldalán, a kaszálatlan rézsűkön erősebb. A szukcessziónak 
köszönhetően megjelentek a természetes vegetációra jellemző fásszárú növények is. (Alnus glutinosa; Ulmus laevis; 
Populus nigra, Populus alba; Fraxinus excelsior, Quercus robur, Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha, Prunus 
spinosa, Cornus sanguinea). A lágyszárú szintet is nagyon vegyes fajok jellemzik. 

   

A kaszált területeken is megjelennek a ruderális gyomok. Ezeken a területeken is a gyeptársulások önmagukban is 
mozaikosak a vízállás, vízellátás függvényében. A taposott degradált területeken is előfordulnak a homokpusztai 
gyeptársulás és a mezofil rétekre jellemző fajok is.   

A szárazabb társulások feltehetően a termőhely hosszan tartó, lassú kiszáradásának eredménye, az üde láprétek fajai 
hiányoznak belőlük. Néhány helyen azonban a kiszáradó láprétek és a kaszálórétek közt kialakuló tipikus szukcessziós 
átmenet állapítható meg. Arrhenatherum elatius, Carex tomentosa, Cirsium canum, Cynosurus cristatus, Festuca rubra, 
Pastinaca sativa, Trisetum flavescens, az üde lápréti fajok viszont hiányoznak.  

A pangó vizes termőhelyeken (vízelvezető csatorna) a magasabb talajvízszinthez kapcsolódó társulások és a száraz 
homoki gyepek társulásainak fajai keverednek. A faji összetételben az eredeti, természetes körülményeket jelző fajok 
mellett jelentékeny szerepet kapnak a zavarástűrő növények, olykor a taposást és legelést is elviselő gyom jellegű 
fajok. Megtalálhatóak a természetesen erdei és erdőszegély-növények, továbbá a természetes fátlan termőhelyekről, 
ősgyepekről, mocsárrétekről származó fajok is. Valamennyien fénykedvelő, heliofil szervezetek. A társulások állapotát 
a hagyományos kaszálás tartja fenn. 

A 0200 és 0201 hrsz-ú telken lévő közút (Diófa utca) rézsűjén a gyeptársulása szinte értékelhetetlen. A faji összetétel 
szegényes, sok helyen nem is látszik, kitaposott, vagy csak gyomfajok találhatóak. Jelentős az inváziós fajok 
megjelenése. Elsősorban a bálványfa (Ailantus altissima) és a gyalog bodza (Sambucus ebulus) terjedése figyelhető 
meg. 

https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1162
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1567
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1374
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1371
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1354
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1153
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1777
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1514
https://termeszetvedelmikezeles.hu/app/goToSpecPage.php?type=adatlap&id=1648
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Diófa utca déli rézsűjén elterjedtek a gyomfajok 

A régi folyómedret, illetve az árteret átívelő hidak alatt meglepően szegényes a vegetáció. Annak ellenére, hogy a pár 
méter széles híd alatt a fényviszonyok kedvezőek a félárnyékot kedvelő fajoknak is, feltehetően a csapadék hiánya – 
az időszakos vízborítás ellenére is – jelentősen visszaveti a fajok terjedését.  

   
Régi folyómederben a híd alatt nincs 
vegetáció 

Régi folyómederben a híd alatt nincs 
vegetáció 

Ártéri híd alatti vegetáció is szegényes 

A vizsgált terület térségi és településrendezési adottságai 

A terület a PmTrT-ben nagyobb részben mezőgazdasági (világos sárga szín), kisebb részben települési térségben 
(szürke színnel jelölve) található. Az OTrT-PmTrT ökológiai hálózat övezetei közül részben az ökológiai folyosó fedi le. 
Az ökológiai folyosó övezete (narancs sárga színnel jelölve) ráfed a települési térségre (vékony fekete vonal) 

   
Ortofotó a települési térség határával 
(vékony fekete vonal)  
Forrás: www.teir.hu 

PmTrT Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

Ökológiai hálózat, ökológiai folyosó 
övezete 
Forrás: www.teir.hu 

Az OTrT-PmTrTszerint érintett még: 

• tájképvédelmi terület övezetével – az egész település 

• földtani veszélyforrás terület övezete által érintett település 

• nagyvízi meder övezetével érintett a terület (a töltésig, ami elsőrendű árvízvédelmi vonal) 

• turisztikai fejlesztések támogatott célterülete által érintett település övezetével 
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Ortofotó a települési térség határával 
(vékony fekete vonal)  
Forrás: www.teir.hu 

Hatályos TSZT (2012) 
 

Hatályos TSZT (2012) 
 

A TSZT-ben zöld szín jelzi a zöldterületi besorolást, piros szín jelzi a falusias lakóterületet, narancsos piros szín a kertes 
mezőgazdasági területet. A ‘V’ vízgazdálkodási terület, ’Z’ a közpark területét jelzi. 

A tervezett kerékpárút nyomvonala az árvízvédelmi töltésen halad. A mentett oldalon táborhelynek, a nagyvízi 
mederben csónakkikötőnek van kijelölve hely a határátkelő és a határfolyó, Ipoly között. 

Tájkép vizsgálata 

Az épített tájképet a Diófa utcán a település nyugati vége, a vizsgált terület széle határozza meg, amely nem 
hagyományos falusias lakóépületekkel épült be. Jellemzőbb a hatvanas-hetvenes évek építészeti stílusa. Sok a „kádár-
kocka” épület, illetve a hatvanas-hetvenes évek stílusában átépített hagyományos falusias lakóépület. Az utca utolsó 
épülete a határállomás. A tetőtérbeépítéses épület előtt az utca- és tájképben is meghatározó elem a feszített 
betonfedésű határátkelő. Az épület mögött, a vizsgált terület felé eső meghatározó elem még az adótorony 
vasszerkezete, amit a felnövekvő fák sem tudnak eltakarni.  

Az épített elemek közöl meghatározó elem még a régi folyómedret, valamint a határfolyót és árteret átívelő 
vasszerkezetű híd, valamint az út két oldalát kisérő korlátsor a két határátkelő között. 

  
Diófa utca menti épített tájelemek A mentett oldal gyomos területei, háttérben a Szlovák 

határállomás 

 
Az ártér taposott, degradált gyepfelülete a homokdepóniával  

Épített elemnek tekinthető az árvízvédelmi töltés keleti oldalán található csapadékvízgyűjtő, aminek feliszapolódott 
szélein változatos vízparti növényállomány alakult ki. 
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Az Ipoly folyót keskeny galériaerdő kíséri, amiben sok a kiszáradt fa, és néhol a cserjesávot kiszorítja a selyemkóró 
(Asclepias syriaca).  

  

Sűrű selyemkóró állomány az Ipoly folyó mellett A mentett oldalon a régi folyómedert kísérő galériasáv 
maradványai 

Az ártér egységesen kaszált, mozaikossága a vízállástól függően változik. A vizsgált oldalon a folyóhoz való lejutást 
kitaposott ösvény biztosítja, amin a tehergépjárművek lejutása is biztosított az árvízvédelmi töltésről. A lehajtó mellett 
az árvízi védekezést segítő homokdepónia található. 

Az elsőrendű árvízvédelmi vonal gyepes egységesen kaszált felülete jól elhatárolja az ártéri gyepes területet a mentett 
oldal gazdagabb növényállományától. 

A mentett oldalon a falu szélén a rézsűben a szukcesszió hatására a cserjés fás állomány sűrűsödő és erősödő vegyes 
fajokból álló állománya takarja el a falu épületeit. 

A rézsű előtt az árvízvédelmi töltésig a régi folyómedret kísérő galériaerdő maradványai törik meg a kaszálók, legelők 
és szántóterületek növényállományát.  

 
Légifelvétel a földrészlet határokkal  
(Forrás: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep)  
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Élőhelyek vizsgálata 

A vizsgálattal érintett terület hrsz-ai: Letkés 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 04, 07/12, 106/3, 124, 705, 725, 
686/2, 718, 719, 720, 723, 724, 725, 726/4, 726/5, 745 

Natura 2000 területen belüli hrsz-ok: Letkés 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 07/12, 106/3, 124, 705 

 
Légifelvétel 2021. (Forrás: https://www.google.com/maps/place/Letkes) fakivágás árak  

 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 
Viszonylag fajszegény, sűrű, elég magas (> 2 m), iszapos, agyagos, kavicsos aljzatban gyökerező állományok, mezo- 
es eutróf vizek parti zonációjában. A sekélyebb vizes előhelyeket többé-kevésbé teljesen is elfoglalja. Tőzeg képződés 
számára a környezeti viszonyok kedvezőtlenek. A termőhelyet a vegetációs időszak legalább egy részében víz önti el. 
Uralkodó fajai: nád (Phragmites australis), széles- és keskenylevelű gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia), tavi káka 
(Schoenoplectus lacustris) és a 70-120 cm magas sziki őszirózsa (Tripolium pannonicum ssp. pannonicum). Az 
idegenhonos fajok – pl.: betyárkóró (Erigeron canadensis) – maximális borítási aránya 30% alatti. Kisebb mértékben a 
mocsári és parti sás (Carex acutiformis, C. riparia), mocsari galaj (Galium palustre), réti füzény (Lythrum salicaria), vízi 
menta (Mentha aquatica), mételykórú (Oenanthe aquatica), mocsári kányafű (Rorippa palustris), ebszőlő csucsor 
(Solanum dulcamara), nagy csalán (Urtica dioica), a sövény szulák (Calystegia sepium), mezei aszat (Cirsium arvense), 
is jelen van. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 3-as, mert erősen fragmentált, taposott, természetes faj készletű, 
de gyékényesedő állomány a fűz, éger erdő mellett 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

D34 – Mocsárrétek 

Tavasszal vízállásos, de nyárra kiszáradó, nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rét a mentett 
oldalon, a volt Ipolymederben és a mellett. Az uralkodó fűfajok a fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), nádképű és réti csenkesz (Festuca arundinacea, 
F. pratensis), réti és sovány perje (Poa pratensis, P. trivialis), pántlikafű (Phalaris arundinacea), bár ezek egy része 
más élőhelyeken is gyakori lehet. Jelentős a réti kétszikű fajok aránya is: kúszó boglárka (Ranunculus acris, R. repens), 
réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), réti kakukktorma (Cardamine pratensis), 
fekete nadálytő (Symphytum offi cinale), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), mocsári galaj (Galium 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sziki_%C5%91szir%C3%B3zsa
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palustre), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris). A szárazabb vagy degradálódó állományok esetében az átlagos 
magasság csökken, emellett nagyobb arányban jelennek meg alacsonyabb füvek, pl. veresnadrág csenkesz (Festuca 
pseudovina), keskenylevelű perje (Poa angustifolia), puha rozsnok (Bromus hordeaceus). 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 3 és 4 között változó, mert néhol csökkent a fajkészlet; de a 
jellegzetes elemek jelen vannak. Máshol az állomány szárazodik, kiritkul, letörpül: 
a xerofil, keskenylevelű pázsitfüvek , terjednek, de még jelen vannak a széleslevelűek. 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

H4 – Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok 

A gát két oldala széleslevelű pázsitfüvek által uralt fajokban, így kétszikűekben is gazdag, erdei fajokat is hordozó 
félszárazgyepek. Állományalkotó füvei a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) és a sudár 
rozsnok (Bromus erectus), a zabfű-fajok (Helictotrichon spp.) Meghatározóak a nagytermetű kétszikűek, amelyek 
egyben szegély- és erdőssztyep fajok, mint pl. szarvas és buglyos kocsord (Peucedanum cervaria, P. alsaticum), 
pirosló gólyaorr (Geranium sanguineum), peremizsek (Inula spp.). Jellemző még a csillagőszirózsa (Aster), a réti útifű 
(Plantago media), a bérci és a hegyi here (Trifolium alpestre, T. montanum),a piros kígyószisz (Echium maculatum), a 
magyar kutyatej (Euphorbia glareosa, syn. E.pannonica), a különféle harangvirág-fajok (Campanula sp.) 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 3-as, mert erősen fragmentált, taposott, természetes faj készletű, 
de gyékényesedő állomány a fűz, éger erdő mellett 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek 

Humuszban gazdag talajokon élő zárt szárazgyep. Uralkodó fűfaj a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), az árva 
rozsnok (Bromus inermis), a deres tarackbúza (Elymus hispidus). Jellemző és gyakori kétszikű a magyar kutyatej 
(Euphorbia glareosa), a csuklyás ibolya (Viola ambigua), a kései pitypang (Taraxacum serotinum), a közönséges 
borkóró (Thalictrum minus), a sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), a csattogó szamóca (Fragaria viridis). A 
legszebb részeken zárt, többszintű, fajgazdag, kétszikűekben is bővelkedő gyepek. Előfordul mosófű (Chrysopogon 
gryllus), és a lappangó és a korai sás (Carex humilis, C. praecox) is.  

A zavarást jelzi a sarlófű (Falcaria vulgaris), a mezei iringó (Eryngium campestre), a tövises iglice (Ononis spinosa), a 
párlófű (Agrimonia eupatoria) is előfordulnak. A löszgyepek a gát oldalában félszárazgyepfoltokkal [H4] keverednek, a 
gát túl oldalán pedig sztyepcserjés [M6] foltokkal jelennek meg. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 4, mert az évente két-három alkalmas kaszálás fenntartja, a 
szukcesszió nem veszélyezteti. Jellemző a Bromus inermis, Elymus hispidus, a Festuca rupicola alárendelt szerepben 
van jelen, de jellemző löszgyep- és sztyeprét-fajok is találhatóak. 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

E1 – Franciaperjés rétek 

A medencék, magas árterek tápanyagokban gazdag talajainak mezofil, magasfüvű rétjei. Uralkodó fajai 
franciaperje (Arhenatherum elatius), aranyzab (Trisetum flavescens), réti perje (Poa pratensis), réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), csomós ebír (Dactylis glomerata), sudár rozsnok (Bromus erectus), pelyhes zabfű 
(Helictotrichon pubescens), réti csenkesz (Festuca pratensis) és a réti perje (Poa pratensis). A réti virágok sokasága 
színesíti nyáron. A magas, dudvás szárú kétszikűek (Heracleum sphondylium, Tragopogon orientalis, Crepis biennis, 
Ranunculus acris) jelenléte is meghatározó. Jellemző még a réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), a közönséges galaj 
(Galium mollugo agg.), a réti és füles sóska (Rumex acetosa, R. thyrsiflorus), a réti boglárka (Ranunculus acris), a réti 
imola (Centaurea jacea s.l.), a pázsitos csillaghúr (Stellaria graminea), a réti bakszakáll (Tragopogon orientalis) és a 
vadmurok (Daucus carota).  
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Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: Általában 4, mert generalista kísérőfajokban még eléggé gazdag. 
A vizsgált terület délkeleti oldalán csak 2, mert az eredeti fajkompozíció még felismerhető, de az állomány vertikális 
struktúrája gyengén fejlett, a gyomok és az inváziós fajok borítása jelentős. 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

J3 – Folyómenti bokorfüzesek  

Az Ipoly folyó mentén cserje magasságú élőhelyek, amelyek fás növényeit túlnyomórészt keskenylevelű fűz fajok (Salix 
spp.) képezik 5-10 m szélességben. Az állomány korától függően 1,5-7 m magas. Borítása igen különböző. A fiatal 
állományoké gyakran gyér (40-60%), az idősebbeké pedig eléri a 80-90%-ot is. Gyepszintje fejlettsége igen változó. 
Magassága az uralkodó lágyszárúaktól függ. 

Jellemző fajok: A bokorfüzesekben többnyire fűzfajok (csigolya-, mandula-, kosárkötő-, fehér és törékeny fűz – Salix 
purpurea, S. triandra, S. viminalis, S. alba, S. fragilis), olykor a fekete nyár (Populus nigra), a rekettyefűz (Salix cinerea) 
uralkodnak. A folyami hordalék minőségétől és a vízháztartási viszonyoktól függően igen különböző fáciesei ismertek. 
A gyepszintben különösen nagy szerepet játszanak egyéves ruderális elemek, pl. fehér, karcsú és szőrös disznóparéj  
(Amaranthus albus, A. powellii, A. retroflexus), fényes és dárdás laboda (Atriplex sagittata, A. prostrata), fehér, pokolvár 
és hegyeslevelű libatop (Chenopodium album, Ch. hybridum, Ch. polyspermum), keserűfüvek (Persicaria hydropiper, 
P. minor, syn. Polygonum minus, P. dubia, syn. Polygonum mite).  

A bokorfüzesek különböző ruderális és félruderális, valamint iszaptársulások becserjésedésével jöttek létre. Faji 
összetételük változatossága e szukcessziós múltjukkal szoros összefüggésben van.  

A vizsgált területen belül a bokorfüzek alatt nagy kiterjedésű selyemkóró (Asclepias syriaca) állomány található. 

A finom hordalékkal borított területen a bokorfüzesek fehér fűz ártéri erdővel érintkeznek [J4], ami a vizsgált területen 
nem található, de a környezetében viszonylag gyakoriak a jellegtelen gyepek [OB, OC] és puhafás erdők [RB], a 
mocsárrétek [D34] és a nádasok [B1a]. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 4-es, mert sokféle fűzfaj található meg, de a selyemkóró aránya 
növekszik. 

P2a – Üde és nedves cserjések 

Nedves vagy üde területek másodlagos cserjései. Leggyakrabban nedves réteken, lassan folyó patakok árterén 
kialakuló rekettyések vagy üde erdők. A fák borításaránya kisebb 50%-nál. Erdőtlenített tájakban az erdei fajkészlet 
egy részének utolsó őrzői. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fa- és cserjefajok aránya kisebb 50%-nál. 
Gyepekkel mozaikos vagy zárt, cserjefajok által uralt élőhelyek 

Jellemző fajok: Legjellemzőbb fajai a rekettyefűz (Salix cinerea), kutyabenge (Frangula alnus), a mogyoró (Corylus 
avellana), a fekete bodza (Sambucus nigra) és a vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea). Kisebb mennyiségben számos 
további cserjefaj is megjelenik (pl. csíkos kecskerágó – Euonymus europaeus, a kányabangita – Viburnum opulus, 
további fűzfajok – Salix spp., a piros ribiszke – Ribes rubrum, a hamvas szeder – Rubus caesius, sőt a kökény – Prunus 
spinosa, az egybibés galagonya – Crataegus monogyna és a gyepűrózsa – Rosa canina agg. is).  

Az kialakuló állományban a környező területek fafajai is betelepülnek. A gyepszint faji összetétele nem jellemző, néhány 
helyen nádas [B1a], nedves gyepek [D34, B5], valamint jellegtelen, féltermészetes élőhelyek [OB, OC, RB, P2b, RA] 
jellemzőek. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 4-es, mert viszonylag fajgazdag aljnövényzet, sokféle 
fűzfaj található meg Az inváziós fajok aránya alacsony. 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 

Őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet (gyep, nádas felett) és néhány fa szélességű erdősáv. A 
facsoport gyeppel élőhelykomplexet képezve jelenik meg. Idegenhonos fafajok, gyümölcsfák is találhatók benne. A fák 
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közül legjellemzőbbek a mézgás éger (Alnus glutinosa), a fűz- (Salix), a nyár- (Populus), a juhar (Acer) fajok. Néhány 
gyümölcsfa: dió (Juglans regia), alma (Malus domestica), körte (Pyrus communis) is előfordul.  A fák alatt, illetve a 
fasorokban a gyakoribb hazai cserjék is előfordulnak, leginkább a kökény (Prunus spinosa), a gyepűrózsa (Rosa canina 
agg.), a fekete bodza (Sambucus nigra), nedvesebb helyeken a rekettyefűz (Salix cinerea).  

A „gyepszintet” a kapcsolódó gyepes vagy vizes élőhely fajai adják. A fasorok alatt tág tűrőképességű, zavarástűrő 
fajok találhatók. Megjelenik a nád és a gyékény is. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 5, mert Idős, vastag (60 cm átmérő felett) fákból álló, ill.  min. 15 
db idős fát tartalmazó facsoportok természetközeli környezetben. 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: jó 

RD – Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények 

A falu mellett, a vizsgált területen belül (és a szomszédos területrészeken is) idős fákat, holt fát is tartalmazó fás 
területrészeken a cserje- és gyepszint struktúrája is változó.  

A lombszint elegyfafajai: mézgás éger (Alnus glutinosa), Robinia pseudo-acacia, Acer negundo, Juglans nigra, Populus 
nigra, Populus x euramericana, Padus (Prunus) serotina, Salix alba Tristis. Az idegenhonos fafajok aránya kicsi. A 
cserjeszint fajai a lombkoronaszintet adó fák magoncaiból állnak.  

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 3 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: közepes, mert a fajforrás megvan, de az inváziós fajok 
nagyon közel vannak (Ailanthus altissima). 

OA-6 – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek 

Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek alegysége: Algás eutróf vizek 1-2 generalista hínárfajjal. A csapadékvízgyűjtő 
kibetonozott, feliszapolódott medrében összegyűlt vízben és víz körül kialakult vegetáció. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 2-es, mert állományalkotó fajokban szegény, jellegtelen élőhelyi 
kötődésű fajokból álló, szinte csak gyomokat tartalmazó vízi növényzet. 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben: nem értelmezhető 

OC – Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok 

Kevert fajkészletű (sokféle cönológiai preferenciájú fajból álló), gyep (Festuca pseudovina és rupicola, Agropyron 
(Elymus) repens, Cynodon dactylon, Lolium perenne, Papaver rhoeas, Cichorium intybus, Solidago sp., Cirsium 
erisithales, Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Malva neglecta, Rumex acetosa, Capsella bursa-pastoris) gyomos, 
zavart és regenerálódó másodlagos szárazgyep, ami rendszeresen taposott. 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: 2 

Szegényes (hiányos) fajkészletű, jellegtelen élőhelyi kötődésű fajokból álló, részben gyomos állomány.  

A taposás miatt a gyomfajok terjedése könnyebb. A közeli falusi özönnövények távoltartásában a taposás és a jellemző 
kaszálás is segít. 

Regenerációs potenciál összességében közepes: mert a közelben gazdag propagulumforrás van, és állományalkotó 
generalistákban nem teljesen szegény, és mert még jelentős tápanyagnövekedés történt. Regenerációs potenciál 
(dinamikus természetesség) szomszédos gyepterületeken.  

OD – Lágyszárú özönfajok állományai 

Lágyszárú évelő özönfajok uralják a területet. Aranyvessző (Solidago), őszirózsa (Aster), csicsóka (Helianthus spp.), 
amelyek keverednek az OF és OG fajaival.  

Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1, mert az özönfajok borítása nagyobb, mint 50%. Szegényes, gyomos 
állomány. 
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Regenerációs potenciál összességében gyenge: mert bár a közelben gazdag propagulumforrás van, és állományalkotó 
generalisták is megtalálhatók, az inváziós gyomfajok elterjedése miatt a regenerálódás mértéke minimális. 

OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet 

Száraz, gyomos élőhely. Alapvetően magaskórós gyomnövényzettel a Diófa utca (12111. sz. út) két oldalrézsűjén. Az 
uralkodó bálványfa (Ailanthus altissima) és a gyalogbodza (Sambucus ebulus) mellett a libatop (Chenopodium), a 
disznóparéj (Amaranthus), az üröm (Artemisia) és a laboda (Atriplex) fajok, és a keserűgyökér (Picris hieracioides) is 
jelen van. 

Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1, mert szegényes (hiányos) fajkészletű, jellegtelen élőhelyi kötődésű 
fajokból álló, gyomos állomány. 

Regenerációs potenciál összességében gyenge: mert bár a közelben gazdag propagulumforrás van, és állományalkotó 
generalisták is megtalálhatók, az inváziós gyomfajok elterjedése miatt a regenerálódás mértéke minimális. 

OG – Taposott gyomnövényzet  

Erős taposással zavart, egyszintű, többnyire alacsony, elfekvő növényzet, csupasz földfelszínek  
gyomvegetációja, valamint ruderális növényzete. Jellemző az egyéves ruderális pionír növényzet.  
Madárkeserűfű (Polygonum aviculare agg.), egynyári perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne), nagy útifű 
(Plantago major), heverő tócsahúr (Peplis portula), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli). Az állomány jelentősen terhelt 
a bálványfa (Ailanthus altissima) és a gyalogbodza (Sambucus ebulus) magoncokkal, amit csak a kaszálás tart vissza. 
A csupasz földfelszíneken meglepő módon a sárga cickafark (Achillea filipendulina) csoportosan alkot állományt. 
Valószínűleg kertekből terjedt el.  

Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1, mert szegényes (hiányos) fajkészletű, jellegtelen élőhelyi kötődésű 
fajokból álló, gyomos állomány. 

Regenerációs potenciál összességében gyenge: mert bár a közelben gazdag propagulumforrás van, és állományalkotó 
generalisták is megtalálhatók, az inváziós gyomfajok elterjedése miatt a regenerálódás mértéke minimális. 

  
Jelentős a sárga cickafark megjelenése az OC és OD állományban 

U4 – Telephelyek, roncsterületek 

A magyar határállomás beépített, aszfaltozott területén és parkolójában nincs zöldfelület. 

Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1  

Szegényes (hiányos) fajkészletű, jellegtelen élőhelyi kötődésű fajokból álló állomány. 

Regenerációs potenciál összességében gyenge: mert bár a közelben gazdag propagulumforrás van, és állományalkotó 
már nem találhatóak meg, a használat miatt a regenerálódás mértéke minimális. 

  



LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 

KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

Környezeti értékelés Natura 2000 hatásvizsgálattal 

86 

3. A TERV BEMUTATÁSA 

 

3.1 A Natura 2000 területre hatással lévő terv bemutatása, céljának meghatározása 

3.1.1. A tervmódosítás konkrét célja 

Kerekpár- és vízi turizmus pihenőhely kialakítása.  

Ipolydamásd Község Önkormányzata Ipolydamásd és Letkés Község bel- és külterületén kerékpárút 
létesítését terveztette meg és engedélyeztette az Ipolydamásd-Szob közötti vonalhoz kapcsolódóan.  

A kerékpárút nyomvonala csatlakozik egyrészt a már engedélyezett, és megvalósítás alatt álló ipolydamásdi, 
és így a már megépült Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárúthoz, amely vonal csatlakozik az Ipolydamásdot 
(HU) és Helembát (SK) összekötő hídhoz vezető úthoz is. Ezzel megteremtve a kapcsolatot az EuroVelo VI-
os Fekete-erdőtől a Fekete tengerig kerékpár úthálózathoz.  

A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (PONTIBUS ETT) létrehozásának és 
működésének jogi kereteit az Európai Parlament és a Tanács rendeletei biztosítják és a magyar 
Országgyűlés által elfogadott, az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény (alapján működik. 
A PONTIBUS ETT prioritásai közé tartozik a Határon átnyúló közúti infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése, 
valamint a Dunai vízi út karbantartása, a határon átnyúló intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése az 
utazók számára, a multimodális közlekedési csomópontok kialakítása a területen, a fenntartható regionális 
és helyi mobilitás támogatása érdekében. 

Ipolydamásd és Letkés Község a PONTIBUS ETT-vel közösen az Ipoly folyó megismertetéséhez csatlakozva 
pályázott és pályázik Kisléptékű turisztikai fejlesztésekre, aminek keretében Letkésen megépült egy kikötő.  

Mivel a kikötő mellett halad a megépülő Ipolydamásd-Szob közötti kerékpárút, ezért a Letkés Önkormányzata 
fejlesztési szándékai szerint szeretné a településen túrázók (vízi, kerékpáros) kiszolgálási színvonalát javítani 
pihenő, tisztálkodó, csónaktároló és javító műhely kialakításával, közparki funkciók elhelyezésével. 

A fejlesztési szándékok megvalósítása érdekében a fejlesztési terület korlátait előzetesen felmérték, és 
felkérték a Start Építészműhelyt, hogy fogalmazzák meg egy koncepciótervben a Község elképzeléseit a 
terület értékeit és korlátait figyelembe véve.  

 
Koncepcióterv-2021. november – Start Építészműhely 
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A koncepcióterv elkészült, ami alapján az alábbi érintettségi adatok állapíthatók meg. 

A vizsgált terület nagysága: 43 595 m2, azaz 4,3595 ha 

A módosítandó terület kiterjedése: 5 202 m2, azaz 0,5202 ha.  

A módosítandó terület kiterjedése a Natura 2000 területen belül: 4 749 m2, azaz 0,4749 ha 

• Tervezett új (időszakos) vízfelület/esőkert szilárd burkolat nélkül: (07/12, 0199, 0200, 124 hrsz): 1 511,82 m2, 
azaz 0,1512 ha 

• Nem szilárd burkolat/murva (0202, 0203, 0200, 124 hrsz): 1 287,71 m2, azaz 0,1288 ha 

• Szilárd burkolat (0202, 0203, 0200, 0712, 124 hrsz): 830,89 m2, azaz 0,0831 ha 

• Tervezett futballpálya (0202 hrsz): 1 125 m2, azaz 0,1125 ha – végső tervben átkerült a 124 hrsz-ú telekre 

• Tervezett sátorhely (0202) nem burkolt – végső tervben átkerült a 124 hrsz-ú telekre 
A módosítandó terület kiterjedése a Natura 2000 területen kívül: 452 m2, azaz 0,0452 ha 

• Nem szilárd burkolat/ murva (705 hrsz): 134,81 m2 

• Szilárd burkolat (705 hrsz): 147,86 m2 

• Szilárd burkolat/(stabilizált kavics (705 hrsz): 170,25 m2 

A fejlesztési szándékok jelentősebb része az árvízvédelmi töltés mentett oldalán kerülne kialakításra. A falu mellett a 
705 hrsz-ú önkormányzati telken, nem a Natura2000 területen belül, és nem az Ökológiai folyosón belül, hanem azzal 
szomszédos területen kerülne elhelyezésre több ütemben egy konténerekből álló épületegyüttes, ahol a közműellátás 
biztosítható. Az épület magában foglalná a pihenő kiszolgálását biztosító funkciókat (kerékpárműhely, csónaktároló, 
vizes blokk, büfé). Az épület közelében a jelenleg degradált növényzettel borított és növényzettel nem borított területen 
kerülnének kialakításra beépítésre nem szán rekreációs területen közterületi/közparki közparki funkciókkal a régi 
Ipolyfolyó feltöltött medrében állami területen. 

Az épület tömege látványban a határállomás és az adótorony közelében a falu beépített részéhez csatlakozna. Mintegy 
ellenpontja lenne az Ipolyszalkán lévő határőrállomás épületének. 

A közparki funkciók a tájképhez illően időszakos vízborítással kialakított esőkert mellett együtt lennének elhelyezve. A 
jelenleg növényzettel nem borított területen egy játszótér is kialakításra kerülne a híd alatt. 

Az Ipoly folyótól a pihenőhelyig a meglévő ösvényen és egy új ösvényen vezetne a keskeny út.  

A Diófa utca rézsűlábánál haladó meglévő ösvény szolgálna arra, hogy az árvízvédelmi gáton haladó kerékpárút ne 
keresztezze szintben az Ipolyszalka-Letkés közötti határátkelő közötti Diófa utcát, hanem az út töltése mellett 
lekanyarodva a falu felé, a híd alatt térne vissza északi irányba az árvízvédelmi töltésre. A tervezett kerékpárútnak ez 
a rövid szakasza stabilizált kavicsburkolatot kapna, míg a többi közlekedési felület murvával szórt útként lenne 
kialakítva. 

Egyéb stabilizált burkolat csak az épület körül és a játszótérnél kerülne kialakításra. 

Az Ipoly folyó mellett az ártérben a meglévő gyep nyírásával egy futballpályát terveztek kialakítani és sátorhelyeket a 
túrázók számára. Ez a jelen tanulmány megállapításai hatására elkerült az ártérből a 124 hrsz-ú telekre. 
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Előzetes, nem kidolgozott tervezői 
látványképek 2021 novemberben. 

3.1.2. A településrendezés célja 

A tervezés megkezdése előtt az volt az elképzelés, hogy olyan építmény került volna elhelyezésre, amihez nem kell 
építési engedélyt kérni. Azonban az Önkormányzati szándékok igényes megvalósításához olyan építményt 
megvalósítását javasolták a tervezők, amely szükségessé teszi az építési engedély elindítását.  

Ahogy az előző fejezetekben bemutatásra került a hatályos TSZT-ben a 705 hrsz-ú, beépítésre szánt telek falusias 
lakóterületben található, de a szabályozási tervben kertes mezőgazdasági övezet található, ami nem teszi lehetővé az 
építési szándékokat.  

E miatt módosítani kell a településrendezési eszközöket. A településrendezés célja a település területének megfelelő 
felhasználása és az építés helyi rendjének szabályozása, amelyek révén a település‐fejlődését, a kedvező településkép 
kialakítását szolgálja.  

A településrendezés feladata az országos‐, a térségi‐, a települési érdekek és a jogos magánérdekek összhangjának 
megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának 
elősegítése. A településrendezés során nemcsak az adott település, vagy esetleg annak szűkebb részén érintett 
lakosok helyi érdeke számít közérdeknek, hanem figyelemmel kell lenni a magasabb területi szintek (kistérség, megye, 
régió, ország, EU) közösségi szempontjaira is. 

A településrendezési eszközök módosításának célja olyan építési övezetek, övezetek kialakítása, ami az ismertetett 
rendeltetések, funkciók befogadására alkalmas.  

A módosítást érintő nagyobb fejlesztések (beépítés, zöldfelületi kialakítás) termőföldet nem érintenek. A 705 hrsz-ú 
telek kivett közterület, a 106/2 hrsz-ú telek kivett, beépítetlen terület, a 124 hrsz-ú telek a Ipoly folyó művelési ágú.  

• Az épület – beépítésre szánt rekraációs terület – és az út a 705 hrsz-ú kivett közterület telken kerül 
elhelyezésre. 

• Az erdő és útkapcsolatot biztosító közút a 106/2 hrsz-ú telek kivett telken lett kijelölve. 

• A zöldfelületi – beépítésre nem szán rekreációs területen belüli – fejlesztések (közterületi bútorok, 
esőkert/záportározó) a 124 hrsz-ú telek a Ipoly folyó művelési ágú telken valósul meg. 

A gyalogos közlekedést biztosító keskeny murvás ösvény a 0202 (legelő 2) és 0203 (legelő 2) hrsz-ú területeken 
keresztül biztosítana elérést az Ipolytól és a kerékpárúttól a fejlesztéssel érintett területig.  

A távlatban tervezett kerékpárút folytatása a Diófa utcától (020, 0200 hrsz) északra halad az Ipoly védőgáton. A 
honvédelem és a közlekedési biztonság érdekében a kerékpárút nem keresztezné a Diófa utca határátkelési szakaszát 
szintben, hanem a határátkelő állomáshoz közelebb lévő híd alá lekanyarodva, majd a túl oldalon a töltésre visszatérve 
haladna tovább északi irányba a Diófa utca rézsűje mellett. Ehhez kerékpárút kialakítás szükséges a 07/12 (kivett Ipoly 
folyó) 0199 (legelő 2), 0203 (legelő 2) hrsz-ú területeken. 
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3.2 A terv jelentősége, tervezett időtartama 

Az építési tervek megvalósítása minőségi változást jelentene, mind a falu életében, mind a vízitúrázók, mind a 
kerékpározók, mind a gyalogosan túrázók életében. Megvalósítása csak a településrendezési eszközök módosítását 
követően tud megvalósulni.  

A fejlesztési források nem állnak rendelkezésre a terv egészének megvalósításához, ezért ütemezetten, több év alatt 
a források biztosításának lehetőségétől függően, akár 5 év is lehet a megvalósítás. A terv I. ütem megvalósítása 
azonban a településrendezési eszközök módosítását követően elkezdődhet 2022-ben. 

A településrendezési tervek készítésének, módosításának kereteit a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről 
szabályozza. A kormányrendelet 16. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 
évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy  

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 

b) módosítja, vagy 

c) újat készít. 

A jogszabály csak a maximális időtartamot határozza meg, a módosítás vagy új településrendezési terv készítése ennél 
rövidebb időszak alatt is történhet. 

Fentiek szerint a teljes beruházás több vegetációs időszak alatt kerülne lebonyolításra. Az élővilág 
háborítatlanságának biztosítása érdekében a munkálatokat a vegetációs időszak második felében, a 
szaporodási időszak befejeződésével javasolt elkezdeni, de legkésőbb október végén a telelési időszak 
kezdetéig be is kell fejezni. A munkálatok javasolt időszaka az augusztus elejétől október közepéig tartó 
időszak. 

3.3 Közvetett hatásterület 

Az építéssel érintett közvetlen hatásterület csak a jelenleg is degradált területrészeket érintené. 

A futballpálya és sátorhelyek kialakítása értékesebb (ÁNÉR E1) gyepterületeket érintene, amit javasolt északabbra a 
taposástól degradált (ÁNÉR OG) gyepterületen kialakítani, vagy a tervezett épület közelében kialakítani 
természetvédelmi és közegészségügyi szempontból is. A javaslatot elfogadta az Önkormányzat és a tervezők 
is, így a végleges tervben a 124 hrsz-ú telekre került 

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett határterületéhez soroljuk azokat a területeket, ahol az építési 
munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti elemre (pl.: levegőre, felszín 
alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően befolyásoljak az élővilág valamelyik 
alkotóelemének (az élővilágat alkotó fajok egyedei, állományai) életfolyamatait, viselkedését, ezáltal befolyásoljak az 
adott területen a faj állományának alakulását (pl.: reprodukciós ráta, ezen keresztül pedig a populációméretet). 
Természetesen ide tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésen, a kivitelezést végző munkások és 
munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális zavarásán, ill. a munkafolyamatok esetleges 
fény szennyezésen keresztül közvetetten jelentkező hatások is. Ezek mellett a közvetett határterülethez tartoznak azok 
a megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, amelyeket a munkagépek és a munkalatok kivitelezeseben 
reszt vevők ténylegesen használnak. A szálláshely és a munkaterület, ill. a munkavégzés során felhasznált anyagok 
forrás helye és a munkaterület közötti terület.  

Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérő érzékenységet 
mutatnak a különböző környezeti hatásokra.  

A humán szempontból meghatározott határértékeknek megfelelő levegőszennyezettségi hatásterület sugara az építés 
időszakában a hasonló jellegű és volumenű beavatkozások esetében nagyságrendileg 50-100 m (elsősorban a 
kiporzásból adódóan), míg a zajvédelmi hatásterület lakóterületre vonatkoztatott határérték esetén elérheti a 100-200 
m-t is. Számos gyakorlati tapasztalat támasztja alá, hogy a zajgatásra és a vizuális zavaró hatásra számos állatfaj 
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egyedei megfigyelhetően érzékenyebben reagálnak, mint az emberek és ezek a hatások menekülést, ill. egyfajta 
elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből. Ugyanakkor már a gerinctelen állatok számos csoportjára (pl: 
puhatestűek, ízeltlábúak) is jellemző a tanulás egyik legegyszerűbb, latens formája, az un. habituációs tanulás, melynek 
lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismetelt szembesülés eredményeként a figyelem vagy reakció intenzitása csökken. 
Az egyedek hozzászoknak az ismételt és a megerősítés hiánya miatt számukra nem veszélyesnek, közömbösnek ítélt 
ingerekhez.  

A fejlesztési terület közelében ténylegesen rendszeresen elforduló és fészkelő madárfajok gyakorlati tapasztalatokon 
alapuló akusztikus es vizuális zavaró hatásokkal szemben mutatott érzékenysége alapján a „munkaterület” szélétől 
számított 100 méteres távolságban jelölhető ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterület határa. 

3.4 A terv hatásterületén lévő természeti állapot és megőrzési célok ismertetése 

A vizsgált területen a jelenlegi és a korábbi emberi beavatkozások hatására a természetes vegetáció erősen átalakult 
képet mutat. A legjellemzőbb változásnak a természetes vizes élőhelyek visszaszorulása tekinthető.  

Potenciálisan a még fajokban, élőhelyekben gazdag területek is veszélyeztetettek a beépítettség mértékének a 
növekedése, az intenzívebb hasznosítási módok térnyerése, a zöldfelületek csökkenése, a zöldfelületek 
összekapcsoltságának csökkenése, megszűnése, egyes területek, értékes gyepterületek becserjésedése, 
beerdősülése, de elsősorban az invazív növények terjedése miatt.  

A tervezett beépített területrész nem része a Natura 2000 területnek. A közpark kialakítására tervezett területrész a 
változtatással érintett területrész intenzíven hasznosított, terhelt. Szerencsére nem tartalmaznak értékes jelölő fajokat, 
jelölő helyeket. A fejlesztéssel érintett telkek gyomfajokkal erősen szennyezettek, ahol az Önkormányzat a fejlesztési 
lehetőséggel élve rendezettebb körülményeket valósíthat meg a jelenleginél, ami a terület egy részének 
regenerálódásához is vezethet. 

A tervezéssel párhuzamosan készült hatásbecslés miatt a futballpálya az értékes gyepterületről átkerült a 
taposás miatt degradált területrészre, az eredetileg folyóparton tervezett időszakosan kialakítható sátorhelyek 
is átkerültek a tervezett épület közelébe. 

3.4.1 Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése 

A kezelési terv szerint:  
„Rendeltetés: Az Ipoly-völgye Natura 2000 terület rendeltetése a régióra jellemző vizes élőhelyek kiterjedésének és 
ökológiai állapotának, valamint a hozzájuk kötődő folyóvízi és folyóparti élővilág állományainak kedvező 
természetvédelmi helyzetben történő megőrzése. 
Célkitőzés: A területen elsődleges cél az Ipoly folyam vízi élővilágának, az ártéri-mocsári élőhelytípusoknak (Oligo-
mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval (3130), Természetes eutróf tavak 
Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel (3150), Természetes disztróf tavak és tavacskák (3160), Cnidion 
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440), Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510) és Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230)), valamint a homoki élőhely-fragmentumoknak (Pannon 
homoki gyepek (6260)*), valamint a folyót kísérő erdei élőhelyek (Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)* és Keményfás ligeterdők 
nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 
(Ulmenion minoris) (91F0)) minél nagyobb változatosságú megőrzése.” 
 
> A tervezett fejlesztési szándékok, tervek megvalósítása nem akadályozza, nem hátráltatja a fenti rendeltetés 
és célok megvalósítását. 
  
„- Az élőhelyek megőrzésének érdekében szükséges az ártér további területi szőkítésének megakadályozása.” 
 
> A tervezett fejlesztési szándékok, tervek megvalósítása nem szűkíti az árterületet. 
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„- A vízhez kötődő élőhelytípusok megőrzésének eszköze a vízellátottság aktív javítása és a belső fragmentáltság 
felszámolása. A vízhez kötődő jelölő fajok (díszes légivadász (Coenagrion ornatum), erdei szitakötő (Ophiogomphus 
cecilia), sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis), tompa folyamkagyló (Unio crassus), Petényi-márna (Barbus 
meridionalis), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), homoki küllő (Gobio kessleri), széles durbincs (Gymnocephalus 
baloni), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), réti csík (Misgurnus fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus 
sericeus amarus), törpecsík (Sabanejewia aurata), német bucó (Zingel streber), mocsári teknős (Emys orbicularis), 
vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és vidra (Lutra lutra)) megőrzése 
érdekében a vízellátás szabályozása, biztosítása, valamint a vízminőség javítását szolgáló intézkedések szintén 
elengedhetetlenek. A belső fragmentáció felszámolása a degradált területek átalakításával érhető el.” 
 
> A tervezett fejlesztési szándékok, tervek megvalósítása nem csökkenti a felsorolt fajok élő-, táplálkozó és 
fészkelő helyét, nem okoz fragmentációt és segíti a degradált területek felszámolását. 
 
„- Az inváziós idegenhonos fajok (gyalogakác (Amorpha fruticosa), zöldjuhar (Acer negundo), aranyvessző-fajok 
(Solidago ssp.), selyemkóró (Asclepias syriaca), parlagfő (Ambrosia artemisiifolia), kisvirágú őszirózsa (Aster 
lanceolatus), géb-fajok (Neogobius spp.) és cifra rák (Orconectes limosus)) terjedésének megállítása, lehetőség szerint 
minél teljesebb körű eltávolítása a jelölő élőhelyek fajkészletének megőrzése érdekében fontos cél.” 
 
> Jelenleg is a kaszálás próbálja visszatartani a vizsgált területen az idegenhonos fajok elterjedését, de nem 
akadályozza meg. A tervezett fejlesztési szándékok, tervek megvalósítása segítheti az idegenhonos fajokkal 
szembeni „harcot” azzal, hogy az idegenhonos fajokkal érintett területet gyakrabban kaszálják, 
gyommentesítik. 
 
„- A természetvédelmi kezelés során az értékes élőhelyek mintázatának stabilizálása érdekében a fenntartható 
tájhasználati formákat kell előnyben részesíteni.” 
 
> A tervezett fejlesztési szándékok az élőhelyeket nem érintik, ugyanakkor azok stabilizálásában jelentősen 
segíthetnek, mert nem marad magára a terület. 
 
„- A közösségi jelentőségő jelölő értékek megőrzése szempontjából megfelelő kaszálási/legeltetési rendszer kialakítása 
a túlhasználat, illetve az alulhasználat megszüntetése érdekében szükséges. A megfelelő használat a jelölő faj vérfő-
hangyaboglárka (Maculinea teleius), valamint a jelölőnek javasolt nagy tőzlepke (Lycaena dispar) fennmaradása és 
populációjának növekedése érdekében szintén kulcsfontosságú.” 
 
> Bár a fejlesztéssel érintett területen jelölő faj nem található, a jelenleginél erősebb túlhasználat a fejlesztéssel 
érintett terület esetében nem várható. A tervezett szolgáltatások biztosítása érdekében a megfelelő fenntartás 
biztosítható az alulhasználat és a túlhasználat kiküszöbölése érdekében. 
 
„- Erdők esetében (jelölő élőhely: Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)* és Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, 
Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0)) az 
őshonos fajokra alapuló folyamatos erdőkép melletti természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás valósítandó 
meg. Cél a vízfolyásokat kísérő ligeterdők megőrzése.” 
„Az erdők természetszerű kezelése, a holt faanyag megtartása a jelölő erdei, vagy az erdőket táplálkozó-helyként 
használó denevérfajok (nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), hosszúszárnyú denevér (Miniopterus 
schreibersi), nagyfülő denevér (Myotis bechsteini), hegyesorrú denevér (Myotisblythii), tavi denevér (Myotis 
dasycneme), csonkafülő denevér (Myotis emarginatus), közönséges denevér (Myotis myotis), kereknyergő 
patkósdenevér (Rhinolophus euryale), nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) és kis patkósdenevér 
(Rhinolophus hipposideros)), valamint a jelölőnek javasolt csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria)* védelme 
érdekében elengedhetetlen. Az erdőszegélyek, cserjések megléte a jelölőnek javasolt sárga gyapjasszövő (Eriogaster 
catax) számára kulcsfontosságú.” 
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> A tervezett fejlesztési szándékok nem érintenek erdőket, nem érintik a korábbi folyómedret kisérő 
galériaerdő-maradványokat sem. Új őshonos fafajok telepítésével azonban segíthető a jelölő fajok elterjedése. 
 
„- Mivel a terület nagy részét érinti a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület, 
valamint az Ipoly-völgy ramsari terület, a fenntartási tervben foglaltak a területet látogató, illetve ott élő madárfajok 
fennmaradását, védelmét is szolgálják. A védendő madárfajok elsősorban a vonuló- és telelő lúdalakúak (pl. vetési lúd 
(Anser fabalis), nagy lilik (Anser albifrons),cigányréce (Aythya nyroca), és böjti réce (Anas querquedula)), valamint a 
telepesen fészkelő gémfajok (nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), törpegém (Ixobrychus 
minutus)), egyes földön fészkelő fajok (legfőképpen a haris (Crex crex)), illetve nagytestő ritka, fokozottan védett, a 
területen fészkelő és potenciálisan fészkelő fajok (fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus) és rétisas 
(Haliaeetus albicilla)).” 
  
> A tervezett fejlesztési szándékok nem érintenek meglévő vagy potenciális vonuló és telelő madárfajok 
fészkelő, pihenő helyeit. A vadászó, ragadozó madarak táplálkozóhelye nem csökken, nem károsodik. 
 
„a közösségi jelentőségő halfajok (a réti csík (Misgurnus fossilis), a Petényi-márna (Barbus carpathicus), a német bucó 
(Zingel streber), a selymes durbncs (Gymnocephalus schraetzer), a széles durbincs (Gymnocephalus baloni) és a 
magyar bucó (Zingel zingel)) hosszú távú megőrzésére figyelemmel kell lenni” 
 
> A tervezett fejlesztési szándékok nem érintik a folyómedret és a halfajokat, azokra nincsen hatással. 

3.4.2 Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés 

Részben a kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében, részben pedig az 1995-ös lépfene fertőzés 
miatt az építészeti tervvázlaton szereplő futballpályát javasolt északabbra, a taposás miatt degradált területen, vagy 
az épület közelében kialakítani, a sátorhelyeknek kijelölt területet is javasolt a kerékpáros pihenőhely közelében, vagy 
a településen máshol kialakítani.  

Ezen javaslatokat a tervezők figyelembe vették, és a véglegesített tervet a javaslatnak megfelelően alakították. 

A fejlesztések által érintett területen belül: 

A jelenleg özönfajokkal jelentősen szennyezett területrészeket javasolt a DINPI vagy/és az erdészet segítségével 
kitisztítani és honos gyepfajokkal bevetni. Az özönfajok elleni védekezésnél körültekintően kell eljárni az Ipoly folyó 
árterében 1995-ben történt lépfene baktérium-fertőzés miatt. 

A közparkként működő – jelenleg degradált, vagy abba az irányba haladó – területet és az épület környezetében 
potenciális növénytársulások fajait javasolt ültetni. Csak kevés, ligetszerűen kialakított fa ültetése javasolt, kevés 
cserjével. Elsősorban gyepesítés szükséges potenciális fajokkal.  

A tervezett záportározó/esőkert kialakítása időszakos vízborítást bíró fajok telepítésével alakítandó ki. 

Egyéb természetvédelmi érdekű fejlesztés, nem szükséges, de a Natura 2000 területen kívül, a beruházással érintett 
területrészen a zöldfelületen belül is a potenciális növénytársulások fajainak telepítése, fenntartása valósuljon meg. 

Az újonnan telepített fa és cserjefajok a fészkelő madárfajok költési sikerét segíthetik. 

A gyepterületek továbbra is kaszálással vagy legeltetéssel tartandók fenn, figyelemmel a fészkelő és vonuló fajok 
ökológiai igényire, így különös tekintettel a kaszálás időpontjára, valamint a legeltetés időzítésére, módjára és 
mértékére.  

3.5 A terv társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

A településrendezés a település területének megfelelő felhasználását és az építés helyi rendjének szabályozását, ezek 
révén a település‐fejlődését, a kedvező településkép kialakítását szolgálja. A településfejlesztési dokumentumok és 
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rendezési eszközök a gazdálkodás, az intézményi működés és az életminőség fenntartását hivatott szolgálni. A 
településrendezési terv mindezek mellett arra is tekintettel van, hogy melyek azok a környezeti adottságok, amelyekhez 
alkalmazkodnia kell a tervezésnek, és melyek azok az értékek, amelyek megóvása aktív közreműködést igényel legyen 
az a település élhető szerkezetének vagy az értékes fajoknak, élőhelyeknek a megóvása, megőrzése. 

A településrendezés feladata még az országos‐, a térségi‐, a települési érdekek és a jogos magánérdekek 
összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes 
hasznosításának elősegítése. 

A javasolt változás várható infrastrukturális igényei (közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra) fejlesztése 
közül közművesítési és humán infrastruktúra vonatkozásában is teljesíthető igények prognosztizálhatók.  

Az Önkormányzat a helyben történő fejlesztéssel költségmegtakarítást is elér. (Nincs alvállalkozó, nincs szállítási 
költség stb). A szállítás mérséklésével tájszinten az emisszió (szállítógépjárművek zaja, kipufogógázai) is csökken, de 
a csökkenő szállítási távolság, a közlekedési útvonalak számának és hosszának csökkenésével a potenciálisan elütött 
állatok száma is csökkenhet. 

A terv a település ismertségében, elismertségében, a helyi szolgáltatások erősödésében, minőségének fejlődésben, a 
település és a térség arculatának kialakulásában is pozitív társadalmi hatással bír. 

4. A TERV KEDVEZŐTLEN HATÁSAI 

 

4.1 A várható természeti állapotváltozás leírása és a NATURA 2000 területeken található 
élőhelyekre és jelölő fajokra gyakorolt hatása 

A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyre, fajra nincs negatív hatással a módosítás, és annak következtében 
megvalósuló beruházás, amennyiben a szabályozási tervben szereplő korlátok betartásra kerülnek, illetve, 
amennyiben az építészeti tervben javasolt területhasználat és funkció kialakítása valósul meg. 

Csak a taposott és/vagy degradált felületen növekszik a burkolt felszín és a beépítés mértéke. Csak a leromlott 
élőhelyekhez tartozó területek csökkenését eredményezik.  

Az igénybevett területeken jelenleg is időszakosan nehézgépjárművek közlekednek, de a fejlesztési és építési 
tevékenység során a területre a gépjárművek és gépek taposása jelentősebb hatást gyakorol, ami azonban a 
kert/tájépítészeti kialakítás során regenerálódik.  

Új épületek, építmények létesítésével csökken a zöldfelület, de csak a Natura 2000 területen kívül. 

Fontos megjegyezni, hogy nincs olyan zöldfelületi folt, ami kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípust vagy közösségi 
jelentőségű élőhelytípust rejt a tervezési területen belül. 

A gépek általi taposás az eleve bolygatott területeket fogja érinteni, ezért az közvetlenül nem károsítja a természetes 
és természetközeli élőhelyeket.  

Az utakon közlekedő teherautók porszennyezése csak az építkezés ideje alatt tart, de a szomszédos élőhelyek 
degradálódásához nem vezethet. 

Az építkezés ideje alatti zajszennyezés, forgalomnövekedés az állatvilágra (főleg a madárfajokra) fejt ki negatív hatást.  

4.2 A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és fajokra 
gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató térképmellékletekkel 

A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyre nincs hatással a módosítás, és annak következtében megvalósuló 
fejlesztés, amennyiben a szabályozási tervben szereplő korlátok betartásra kerülnek. A beépítési lehetőség 
növekszik ugyan, de barrier hatás nem alakul ki. 

A közösségi jelentőségű élőhelytípusokat, a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokat nem érintik 
kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 
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A jelölőfajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

A várható tevékenységek közé tartozik a beépíthető területen belül: 

• fakivágás, bozótirtás; 

• humuszmentesítés; 

• közműfejlesztés; 

• földmunka (tereprendezés, töltésanyag-, földszállítás, terítés, tömörítés, árokkialakítás); 

• műszaki létesítmények építése; 

• épületek építése, további parkolók kialakítása 

• tereprendezés, füvesítés, fásítás. 

4.3  A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyre, fajra nincs negatív hatással a módosítás, és annak következtében 
megvalósuló fejlesztés, amennyiben a szabályozási tervben szereplő korlátok betartásra kerülnek.  

Csak a természetközeli élőhelyek közé nem tartozó jellegtelen, másodlagos élőhelyek, degradált területek 
igénybevétele történhet meg.  

A hatásterület által érintett Natura 2000 területet az építés és működés során főként zajhatások érik, ezen kívül a por 
és a vizuális hatások említhetőek. Tekintettel arra, hogy a fejlesztendő telephely már jelenleg is hasonló hatásokkal bír, 
az érintő, fent említett hatások várhatóan minimálisak, illetve elviselhető mértékűek lesznek. 

Megállapítható továbbá, hogy a fejlesztendő terület létesítése az érintett Natura 2000 terület fenttartási tervében 
ismertetett célkitűzésekkel nem ellentétes, azokat nem befolyásolja. 

4.3.1 A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, 

állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyre, fajra nincs negatív hatással a módosítás, és annak következtében 
megvalósuló fejlesztés, amennyiben a szabályozási tervben szereplő korlátok betartásra kerülnek, és az ismert 
terv kerül megvalósításra.  

4.3.2 Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 

A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyre, fajra nincs negatív hatással a módosítás, és annak következtében 
megvalósuló fejlesztés, amennyiben a szabályozási tervben szereplő korlátok betartásra kerülnek és az ismert 
terv kerül megvalósításra.  

4.3.3 A fajok veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái szerinti 

besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy fokozottan 

védett besorolás stb.) 

A vizes élőhelyekhez, illetve a gyepterületekhez kötődő állatok (gerincesek, ízeltlábúak, puhatestűek) nem 
sérülnek. 

A tervezett beruházás nyomán az élőhely negatív átalakulása, élőhelycsökkenés nem várható. 

4.3.4 A fajok tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai közösségi, 

illetve világállományához képest 

A tervezett fejlesztéssel a védett állatok egyedszáma nem csökken. A tervezett fejlesztés nem érinti a szaporodási és 
egyben élőhelyül szolgáló helyeket.  
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4.3.5 A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának 

koherenciájában betöltött szerepének értékelése 

A tervezéssel értett terület az Ökológiai hálózat-Ökológiai folyosó övezetével is fedett. Épületek elhelyezése csak azon 
kívül kerül elhelyezésre, az egyéb fejlesztési szándékok pedig nem gyengítik a szerepét. 

5. ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK 

 

5.1 A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása (a térbeli 
kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából)  

A tervmódosítás nem tartalmaz alternatív megoldásokat a területhasználat változtatásokra, mivel a telek egyéb 
részeinek beépítése nagyobb hatással bírna. A környezeti értékelés és a Natura 2000 hatásvizsgálat folyamata 
azonban hatással volt a tervezési folyamatra. A tervezés elején a sátorhelyek kijelölésére és a füves focipálya az Ipoly 
mellett az ártérben került elhelyezésre, majd a vizsgálatok hatására a tervezett pihenőhely közelében került kijelölésre. 

A tervezés során figyelembe lett véve, hogy természetvédelmi szempontból értékesebb élőhely ne legyen érintve, illetve 
hatásával is a lehető legkisebb arányban legyen érintve a fejlesztés során, emellett a tervezés törekedett a gazdaságos, 
költséghatékony megoldásra. 

A tervezéssel párhuzamosan készült hatásbecslés miatt a futballpálya az értékes gyepterületről átkerült a 
taposás miatt degradált területrészre, szintén idekerült az eredetileg folyóparton tervezett időszakosan 
kialakítható sátorhelyek kijelölése is. 

5.2 A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok leírása 

Az Önkormányzat számára máshol nem biztosítható a fejlesztéshez szükséges terület és a vízitúra útvonal, illetve a 
kerékpárútvonal is ezekhez a telkekhez köti. A fejlesztés így helyhez kötött, kizárja az alternatív lehetőségeket. A 
kerékpárúttól és a kikötőtől a pihenőhelyig tartó gyalogos ösvény és kerékpárosút helyhez kötöttnek tekinthető a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 11. § (3) a) pontja szerint  

6. A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI 

 

6.1  A terv megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 

Az Önkormányzat számára máshol nem biztosítható a fejlesztéshez szükséges terület és a vízitúra útvonal, illetve a 
kerékpárútvonal is ezekhez a telkekhez köti. A fejlesztés így helyhez kötött, kizárja az alternatív lehetőségeket. 

6.2 A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 
valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 

A fejlesztés élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet, és egyértelműen társadalmi érdek nyilvánul meg a fejlesztésben.  

A településrendezési eszközök módosítása és a tervezett pihenőhely a közparki funkcióval egyben lehetőséget is 
teremt a kedvezőbb természeti környezet elérésére, de garanciát nem biztosít.  

A lehetőségek közül a valósághoz legközelebb álló, megjelölhető rész lett kiemelve. 

X társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentőségű 

élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 
□ emberi egészség vagy élet védelme 
□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 
□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
□ a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 
jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 
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7. A KEDVEZŐTLEN HATÁSOK MÉRSÉKLÉSE 

Az élővilág háborítatlanságának biztosítása érdekében a munkálatokat a vegetációs időszak második felében, 
a szaporodási időszak befejeződésével lehet elkezdeni, de legkésőbb október végén a telelési időszak 
kezdetéig be is kell fejezni. A munkálatok javasolt időszaka az augusztus elejétől október közepéig tartó 
időszak bármelyik ütem megvalósítása esetében.  

Építés idején: 

1.Munkaterület nagyságának minimalizálása, a másodlagos élőhelyek kímélete. 

3. A munkagépek megfelelő üzemeltetéssel és rendszerese karbantartásával biztosítani lehet a légszennyezés szinten 
tartását. 

4. A rakodás során a teherautó platója közti billentési távolságot optimalizálni kell. 

5. A letermelt humuszból képzett depóniák kiporzását minimális mértékűre kell csökkenteni. 

6. Az invazív fajok terjedésének megakadályozásáról, visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell. 

7. Az építéssel közvetlenül érintett terület nagyságát kitermelés helye, depóniák, fordulók stb.) minimalizálni szükséges, 
az ehhez igénybe vehető területrészeket szalaggal kell körbe keríteni.  

8. A szállítás, felvonulás során használható, előzetesen kijelölt, a kataszteri nyilvántartásban nem útként szereplő 
ingatlanrészeket a gépjárművekkel nem lehet elhagyni.  

9. Porcsökkentés szükség szerinti locsolással.  

10. Az esetlegesen bekövetkező taposási károkat (keréknyomok) a munkálatok befejeztével fel kell számolni.  

11. Az építési hulladékok nyilvántartása és előírt kezelése célszerűen újrahasznosítással. 

Fenntartás:  

Az üzemelés, fenntartás során nagy hangsúlyt kell fektetni az álltalános természetvédelmi célkitűzéseket 
érvényesítésére. (lásd következő fejezet)  

„Tekintve, hogy az Ipoly folyó ártere 1995 óta lépfene baktériummal fertőzött, amely spórái több mint 5 évtizedig 
fertőzőképesek, a gazdálkodást ennek figyelembevételével kell megszervezni. Az ártéren gazdálkodást végzők 
felvilágosítása, valamint a legeltetést megelőzően, vagy az innen származó kaszálék felhasználása esetén 
elengedhetetlenül fontos a lépfene baktérium által okozott megbetegedést megelőző védőoltások 
alkalmazása.” (A HUDI20026 Ipoly-völgye kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve) A 
védekezés lehet mechanikai, kémiai, biológiai, de mindenképp szükséges a DINPI-gal és az Erdészettel való 
együttműködés a nagyobb probléma elkerülése érdekében. Különösen a mechanikai védekezés igényel 
körültekintő eljárást. A mechanikai védekezésben résztvevők védelmét is biztosítani kell a lépfene 
baktériumfertőzéssel szemben. 

8. KIEGYENLÍTŐ, KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK 

Klasszikus kompenzációs intézkedésre nincs szükség, mert a fejlesztés nem érint Natura 2000 élőhelyet, fajt. 

A növénytelepítéseknél a potenciális növénytársulások fajait kell használni, és az álltalános természetvédelmi 
célkitűzéseket érvényesíteni kell.  

1. A fajok populációinak segítése;  

2. A meglévő természetes és természetközeli élőhelyekhez hasonlóak kialakítása a zöldfelület fejlesztése során. Az 
ezekre az élőhelyekre jellemző fajok, életközösségek, valamint a biodiverzitás megőrzése, segítése;  

3. A degradálódott élőhelyek rehabilitációja, a megsemmisült élőhelyek és ökológiai kapcsolatok rekonstrukciója 
különös tekintettel a tájra jellemző pusztai- és vizes élőhelyekre, törekvés a tájléptékű rehabilitációra az élőhely 
feldarabolódás csökkentése érdekében; 

4. A természetvédelmi intézkedésekkel összhangban a területek fenntartható használatának biztosítása;  
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5. A helyi társadalom szemléletének, ismeretének fejlesztése a természeti értékek, területek vonatkozásában, a 
természetvédelmi intézkedések kommunikációs fejlesztése.  

- A természetes és természetközeli mozaikok megőrzése és fejlesztése;  

- A nem őshonos faültetvények természetszerű átalakítása; 

 - Élőhely-rehabilitáció természetszerű gyepek kialakításával;  

6. Különleges madárvédelmi intézkedések 

- A madárpopulációk szaporodási lehetőségeinek segítése fák és cserjék ültetésével. 

- A madárpopulációk táplálkozási lehetőségeinek segítése  

- A madárpopulációk zavartalanságának biztosítása  

- A természeti erőforrások környezettudatos használatának általános fejlesztése, az elővigyázatosság és megelőzés 
elvének érvényre juttatásával, fennmaradt hagyományos gazdálkodási formák megőrzése;  

9. JAVÍTOTT TERVEK 
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ÁNÉR (2011) kategóriái  
Hínárnövényzet  
A5 – Szikes tavak hínárnövényzete  
Aa – Források, gyors folyású patakok hínárnövényzete  
Ab – Folyók, áramló vizű csatornák hínárnövényzete  
Ac – Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete  
Nádasok és mocsarak  
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások  
B1b – Úszólápok, tőzeges nádasok és télisásosok  
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet  
B3 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak  
B4 – Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek  
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek  
B6 – Zsiókás, kötő kákás és nádas szikes vizű mocsarak  
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál  
Forrásgyepek és tőzegmohás lápok  
C1 – Forrásgyepek  
C23 – Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok  
Nedves gyepek és magaskórósok  
D1 – Meszes láprétek, rétlápok (Caricion davallianae)  
D2 – Kékperjés rétek  
D34 – Mocsárrétek  
D5 – Patakparti és lápi magaskórósok  
D6 – Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet  
Domb- és hegyvidéki üde gyepek  
E1 – Franciaperjés rétek  
E2 – Veres csenkeszes rétek  
E34 – Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek  
E5 – Csarabosok  
Szikesek  
F1a – Ürmöspuszták  
F1b – Cickórós puszták  
F2 – Szikes rétek  
F3 – Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyeppek  
F4 – Üde mézpázsitos szikfokok  
F5 – Padkás szikesek, szikes tavak iszap- és vakszik növényzete  
Nyílt szárazgyepek  
G1 – Nyílt homokpusztagyepek  
G2 – Mészkedvelő nyílt sziklagyepek  
G3 – Nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők  
Zárt szárazgyepek  
H1 – Zárt sziklagyepek  
H2 – Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek  
H3a – Köves talajú lejtősztyepek  
H4 – Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok  
H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek  
H5b – Homoki sztyeprétek  
Nem ruderális pionír növényzet  
I1 – Nedves felszínek természetes pionír növényzete  
I2 – Löszfalak és szakadópartok növényzete  
I3a – Kőfalak pionír növényzete  
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I4 – Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet  
Cserjések és szegélyek  
J1a – Fűzlápok  
J3 – Folyómenti bokorfüzesek  
M6 – Sztyepcserjések  
M7 – Sziklai cserjések  
M8 – Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek  
P2a – Üde és nedves cserjések  
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések  
P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok  
Láp- és ligeterdők  
J1b – Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok  
J2 – Láp- és mocsárerdők  
J4 – Fűz-nyár ártéri erdők  
J5 – Égerligetek  
J6 – Keményfás ártéri erdők  
Üde lomboserdők  
K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyesek  
K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek  
K5 – Bükkösök  
K7a – Mészkerülő bükkösök  
K7b – Mészkerülő gyertyános-tölgyesek  
Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok  
L1 – Mész- és melegkedvelő tölgyesek  
L2a – Cseres-kocsánytalan tölgyesek  
L2b – Cseres-kocsányos tölgyesek  
L2x – Hegylábi zárt erdőssztyep tölgyesek  
L4a – Zárt mészkerülő tölgyesek  
L4b – Nyílt mészkerülő tölgyesek  
L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek  
M1 – Molyhos tölgyes bokorerdők  
M2 – Nyílt lösztölgyesek  
M3 – Nyílt sziki tölgyesek  
M4 – Nyílt homoki tölgyesek  
M5 – Homoki borókás-nyárasok  
Sziklás erdők  
LY1 – Szurdokerdők  
LY2 – Törmeléklejtő-erdők  
LY3 – Bükkös sziklaerdők  
LY4 – Tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők  
Fenyvesek  
N13 – Mészkerülő lombelegyes fenyvesek  
N2 – Mészkedvelő erdeifenyvesek  
Egyéb fátlan élőhelyek  
OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek  
OB – Jellegtelen üde gyepek  
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek  
OD – Lágyszárú évelő özönfajok állományai  
OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet  
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet  
Egyéb erdők és fás élőhelyek  
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P1 – Őshonos fafajú fiatalosok  
P3 – Újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú fiatal erdősítés  
P45 – Fás legelők, fás kaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek  
P6 – Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával  
P7 – Hagyományos fajtájú, extenzíven művelt gyümölcsösök  
P8 – Vágásterületek 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok  
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők  
RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők  
RDa – Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők  
RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők  
Idegenhonos fafajok uralta erdők és faültetvények  
S1 – Ültetett akácosok  
S2 – Nemesnyárasok  
S3 – Egyéb tájidegen lombos erdők  
S4 – Ültetett erdei- és feketefenyvesek  
S5 – Egyéb ültetett tájidegen fenyvesek  
S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai  
S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok  
Agrár élőhelyek 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák  
T10 – Fiatal parlag és ugar  
T11 – Csemetekertek, faiskolák, kosárkötő fűz ültetvények  
T12 – Évelő energianövények ültetvényei  
T2 – Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák  
T3 – Zöldség- és dísznövénykultúrák, melegházak  
T4 – Rizskultúrák  
T5 – Vetett gyepek, füves sportpályák  
T6 – Extenzív szántók  
T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények  
T8 – Extenzív szőlők és gyümölcsösök  
T9 – Kiskertek  
Egyéb élőhelyek  
U1 – Belvárosok, beépített faluközpontok, lakótelepek  
U10 – Tanyák, családi gazdaságok  
U11 – Út- és vasúthálózat  
U2 – Kertvárosok, szabadidős létesítmények  
U3 – Falvak, falu jellegű külvárosok  
U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók  
U5 – Meddőhányók, földdel már befedett hulladéklerakók  
U6 – Nyitott bányafelületek  
U7 – Homok-, agyag-, tőzeg- és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak  
Vizek  
U8 – Folyóvizek. Állandó, egyirányú mozgással rendelkező természetes és mesterséges felszíni vizek (folyók, 
patakok, csatornák). 
U9 – Állóvizek. Állandó egyirányú mozgással nem, vagy csak jelentéktelen mértékben rendelkező természetes 
felszíni víztestek  
U9a – tavak 
U9b – holtágak, lefűződött folyómedrek 
U9c – fertők, nádasbeli tisztások 
U9d – kis-vizek, pl. pocsolyák, dagonyák  
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U9Nszik - Natura 2000-es altípus: Szikes tavak, az éppen vízborította időszakos szikes tavak.  
U9Nláp – Natura 2000-es altípus: Láptavak – hínárvegetáció nélküli láptavak, természetes disztróf tavak és holtágak, 
humin savakban gazdag kisebb-nagyobb állóvizek.  
 

 
Értékszám  Kritérium  Példa  

1 A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti 
vegetáció nem ismerhető fel, gyakorlatilag csak gyomok és 
jellegtelen fajok fordulnak elő  

szántók, bányaudvarok, intenzív 
erdészeti és gyümölcskultúrák, 
meddőhányók, vizek beton parttal, stb.  

2 A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás 
csak nyomokban van meg, domináns elemei 
szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, 
tömegesek a gyomjellegű növények  

intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves és 
csillagpázsitos legelők, szántó vagy 
gyep helyére telepített erdő, vizek 
mesterséges mederrel, stb.  

3 A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti 
vegetáció elemei megfelelő arányban vannak jelen, de 
színező elemek alig fordulnak elő, jelentős gyomok és a 
jellegtelen fajok aránya  

túlhasznált legelők, intenzív túrizmus 
által érintett területek, stb.  

4 Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem 
jelentős, a fajszám a társulásra jellemző maximum 
közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a 
gyomok és a jellegtelen növények aránya nem jelentős  

erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők, 
természetes parti övezettel rendelkező 
vizek, régebben felhagyott 
gyümölcsösök, stb.  

5 Az állapot természetes illetve annak tekinthető, a színező 
elemek (a zömük védett faj) aránya kiemelkedő, köztük 
reliktum jellegű ritkaságok is, gyomnak minősülő faj alig  

őserdők, őslápok, meredek, 
hasznosíthatatlan sziklagyepek, 
tőzegmohalápok szép lápi flórával, 
fajgazdag hegyi kaszálórétek, stb.  

 
 


