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BEVEZETÉS 
 
Csősz Község Önkormányzata (8122 Csősz, Bartók Béla u. 8.) a településszerkezeti terv 
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását határozta el. 
 
A tervek módosításának generál tervezését a Fehér Vártervező Kft. (8000 Székesfehérvár, 
Rába u. 22.) végzi Szabadegyháza Község Önkormányzatának megbízásából. A 
környezetértékelés elvégzésével a Fehér Vártervező Kft. bízta meg a Juglans Nigra Mérnöki 
Iroda Kft-t. (8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4.). 
 
A tervek módosításához kapcsolódó környezetértékelést a tervező az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú 
mellékletében megadott tematika szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ 
szerint véleményezési dokumentáció alátámasztására készítette el. 
 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

1.1. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉST KÉRŐ ADATAI 

 
A környezetértékelést kérő szervezet adatai: 
 
Név: Csősz Község Önkormányzata 
Székhely: 8122 Csősz, Bartók Béla u. 8. 
Képviseli: Földesi Gábor polgármester 
Település KSH azonosítója: 06734 
 

1.2. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK ADATAI 

 
Vezető tervező: 
Neve: Bruckner Attila 
Címe: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 
Tervezői engedély száma: TK 19-0244  
Szakértői engedély száma: SZTjV-043/2009; SZTV-043/2009. 
 
Közreműködő szakértők: 
Neve: Diószeginé Enyedi Egyed Szilvia 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4. 
Szakértői engedély száma: SZKV/07-0671 
 
Neve: Diószegi András 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4. 
Szakértői engedély száma: SZKV-01-13515/2015 
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2. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

2.1. ELŐZMÉNYEK 

 
Csősz Község Önkormányzata 2005-ben a 8/2008. (II.25.) önkormányzati rendelettel fogadta el 
a Helyi Építési Szabályzatot, mely többször módosításra került. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településrendezési tervek készítésének és 
jóváhagyásának folyamatát.  
 
A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának 
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek fejlesztése és védelme.  
 
A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges a 
környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások betartása a 
településüzemeltetés során.  
 
A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a dokumentációt a 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében megadott tematika alapján és a rendelet 2. számú 
melléklete szerinti értékelési és minősítési szempontok szerint állítottuk össze. 
 

2.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA 

 
A tervezett módosítások során a környezetértékelésben tett megállapítások alapját képezik a 
kitűzött célok megvalósításának, úgy, hogy a környezet igénybevétele, terhelése minimális 
legyen, illetve a környezetszennyezés kizárható legyen. 
 

2.3. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV 

ALAKULÁSÁRA 

A környezeti értékelés során olyan információ, vagy körülmény nem merült fel, amely a 
jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településszerkezeti terv 
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának alakítását, 
azaz a környezeti értékelés elkészítése a tervkészítést nem befolyásolta jelentős mértékben. 
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2.4. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ 

ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, SZEMPONTOKNAK A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

KÉSZÍTÉSE SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE, AZ INDOKOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
A környezetértékelés elkészítéséhez a kiindulási adatokat az Önkormányzat biztosította. 
Meghatározásra kerültek a várható területhasználatok. 
 
A környezet védelméért felelős szervek: 
 

- Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 8000 
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  

- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1525 Budapest, Pf. 86. 
- Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 8000 Székesfehérvár, 

Mátyás király körút 13  
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi hatósági 

jogkörben 8050 Székesfehérvár, Pf. 947. 
- Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-24. 
- Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

2481 Velence, Ország út 23. 
- Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8000 

Székesfehérvár, Kégl Gy u. 6. 
- Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály 1014 Budapest, Logodi u. 38-40. 
- Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály 2101 Gödöllő, Pf: 431. 
 
 

2.5. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, AZ 

ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI 

 
A környezetértékelés elkészítéséhez szakirodalmi adatokra, az Önkormányzat 
adatszolgáltatására, légifelvételek, térképművek adataira támaszkodtunk. Felhasználtuk 
továbbá a különböző közműszolgáltatók adatait is, illetve a jogszabályi előírásokat. 
Áttekintettük továbbá az országos és regionális környezetvédelmi, területrendezési és 
hulladékgazdálkodási tervek, programokat is. 
 
Ezen kiindulási adatok alapján a környezetértékelés kellő biztonsággal végrehajtható. 
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3. A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 
 

3.1. A RENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS CÉLJAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Csősz közigazgatási területét az alábbi ábra szemlélteti. 
 
1. számú ábra: Csősz település elhelyezkedése 
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A tervezett módosítások a következők: 
 
1.) Belterületen, a település délnyugati részén található közpark területek településközponti 

vegyes területfelhasználást kapnak. 
 
2.) Belterületen, településközpont vegyes területfelhasználást és közlekedési területet érintő 

útkorrekció történik. 
 
3.) Külterületen, az ipari gazdasági területfelhasználás különleges mezőgazdasági-üzemi 

területre változik. 
 
4.) A horgásztó környékének területfelhasználás változása: vízgazdálkodási és mezőgazdasági 

területfelhasználás helyett a mocsár, nádas művelési ágú területek természetközeli 
területfelhasználásúak lesznek. A tó vízgazdálkodási területfelhasználásba kerül. További 
változás az Országos Erdőállományi Adattár szerinti erdők területének erdő 
területfelhasználásba sorolása. 

 
5.) Külterületen, a természetközeli területek besorolása művelési ág alapján és az erdők 

területének rendezése az Országos Erdőállományi Adattár szerinti elsődleges rendeltetés 
alapján. 

 
6.) Külterületen, vízállás területe általános mezőgazdasági terület helyett vízgazdálkodási 

területfelhasználásra változik. 
 
 
 
Az egyes módosítások helyszíneit az alábbi ábra mutatja be. 
 
  



CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Bruckner Attila Juglans Nigra Kft. 8 
 

 
2. számú ábra: A tervezett módosítások helyszínei 

 
 
 

3.2. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE, MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL 

3.2.1. ORSZÁGOS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK 

 
A tervmódosításnak az alábbi országos tervekkel és programokkal kell összhangban lennie: 
 

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

• 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról 

• 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról (NKP IV.), 

• Víz keretirányelv. 
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Országos Területrendezési Terv 
A törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a 
térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása 
érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat 
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek 
érdekében folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi 
képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal. 
 
Nemzeti Területfejlesztési Koncepcióról 
A Nemzeti Területfejlesztési Koncepció a fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek 
lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás 
követelményeinek érvényesítése érdekében készült, figyelembe véve: 

• a hazai és globális kihívásokra, valamint a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
nemzetközi és közös európai célkitűzéseket, 

• hazánk jövőképét, miszerint Magyarország 2030-ra Kelet-Közép Európa gazdasági és 
szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 
erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó 
népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 
állapottal, 

• hogy a fejlesztés és a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az 
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható 
fejlődés követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára 
feladatokat ad, 

• a széles körű társadalmi egyeztetés tapasztalatait. 
 
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) 
A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti 
tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési 
terv készítése során is.  
 
A Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. 
A Program átfogó céljai:  

• Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
o Levegőminőség javítása, 
o A zajterhelés csökkentése, 
o Vízminőség és egészség, 
o Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás, 
o Környezet és egészség, 
o Zöldfelületek védelme 

• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata, 
o A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem, 
o Talajok védelme és fenntartható használata, 
o Vizeink védelme és fenntartható használata, 
o Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás, 

• Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése,  
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o Erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, 
o A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése, 
o Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása, 
o Hulladékgazdálkodás, 
o Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az 

éghajlatváltozás hatásaira, 
o Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 

• A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése;  
• Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem;  
• Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem.  

 
Víz Keretirányelv 
Víz Keretirányelv előírásai szerint az EU tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a 
felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot 
elérése érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő 
területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A Duna-vízgyűjtőterület Magyarország területét 
érinti. 
A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó 
állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, 
hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő 
vízmennyiséget is. A 2015-ös cél sem Magyarország, sem a többi tagállam számára nem volt 
teljesíthető. Ezt a várható problémát felismerve a keretirányelv lehetőséget teremt arra, hogy 
amennyiben a természeti vagy a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot 
megvalósítását 2015-ig, úgy a teljesítés határidejét ütemezni lehet a VKI által felkínált 
mentességek megalapozott indoklásával 2021-re, illetve 2027-re. Ezek az időpontok képezik 
egyben a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés második és harmadik ciklusát. Az első végrehajtási 
időszak 2015. december 22-vel zárult le, ugyanekkor kezdődött el a jelenlegi második tervezés, 
vagy első felülvizsgálat által meghatározott intézkedési program végrehajtása. 
 
A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők:  

• a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,  
• a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével,  
• a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,  
• a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása,  
• az árvizek és aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.  

 
A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően 
örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során 
hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot 
eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési 
igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével.  
 
A település a Nádor-csatorna (Sárvíz), a Sió és a Duna jobb parti vízgyűjtő területéhez tartozik.  
Vízgazdálkodási szempontból az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő-tervezési 
alegység (1.13.) működési területéhez tartozik. 
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3.2.2. REGIONÁLIS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK 

 
Országos Területrendezési Terv 
Az OTrT-vel való kapcsolatokat a felülvizsgálati dokumentáció önálló fejezetben vizsgálja. 
 
A regionális programok az alábbiak: 

• Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Fejér Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 

 
Fejér megye területrendezési terve  
A terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a 
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 
 
A megyei szintű tervvel való összhangot és kapcsolódóst a felülvizsgálati dokumentáció külön 
fejezetrészben vizsgálja. 
 
 

4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 

FELTÁRÁSA 
 

4.1. A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

 
A tervezési terület Csősz bel- és külterületi részeit érinti.  
Csősz település az Alföld nagytájon, azon belül a Mezőföld középtájon helyezkedik el.  
A település nyugati része a Káloz-Igari-löszhátak kistáj északi részén, a keleti része pedig a 
Sárvíz-völgy kistáj északi részén helyezkedik el.  
 
 
Demográfiai adatok: 
A demográfiai adatokat a KSH 2011-es népszámlálási eredményei alapján tüntetjük fel: 

• Népesség 
o Állandó lakosság: 1059 fő, 
o Lakónépesség: 1015 fő, 

• Háztartások száma: 
o Háztatások száma: 357, 
o Családok száma: 277, 

• Lakások adatai: 
o Lakások száma: 389 
o Üdülők száma: - 
o Egyéb lakóegység: 1 
o Összkomfortos lakás: 119 
o Komfortos lakás: 186 
o Félkomfortos lakás: 29 
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o Komfort nélküli lakás: 53 
• Gazdasági aktivitás: 

o Foglalkoztatott: 392 fő, 
o Munkanélküli: 69 fő,  
o Inaktív kereső: 248 fő, 
o Eltartott: 306 fő. 

 
1. számú táblázat: Népességadatok Csőszön 

Paraméter 
2016. 

év 
2017. 

év 
2018. 

év 
Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett 
adat) (fő) 

979 946 967 

Állandó népesség száma (fő) 1060 1029 1043 
Lakásállomány (db) 392 392 391 
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) 48 17 15 
Forrás: KSH 
 
A területhasznosítás arányait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
2. számú táblázat: A területhasznosítás arányai a kistájban 

Kategória Megoszlási arány (%) 
a Káloz-Igari-löszhátak kistájban 

Megoszlási arány (%) 
a Sárvíz-völgy kistájban 

Lakott terület 3,8 4,0 
Szántó 85,9 57,1 
Kert 1,1 0,4 
Szőlő 0,7 1,1 
Rét, legelő 2,4 19,1 
Erdő 5,1 7,5 
Vízfelszín 1,1 10,8 

 
 

4.2. A JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

4.2.1. LEVEGŐMINŐSÉG 

 
Éghajlati viszonyok 
A település klímája az alábbiak szerint jellemezhető: 
 
A Káloz-Igari-löszhátak kistáj éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, de az É-i 
részeken már száraz éghajlatú. 
Az évi napsütéses órák száma 2000; a nyári 800, a téli 190 körüli. 
Az évi középhőmérséklet 10,1–10,3 °C, a nyári félévé 17,0 °C. Évente 196–200 napon 
keresztül, ápr. 2–5. és okt. 20. között, a napi középhőmérséklet nagyobb, mint 10 °C. A 
fagymentes időszak hossza 198–203 nap körüli (ápr. 5–10. és okt. 26–28. között). Az abszolút 
hőmérsékleti maximumok és minimumok sokévi átlaga közel 34,0 °C, ill. –16,0 és –16,5 °C 
közötti. 
 
A csapadék évi összege 570–600 mm szokott lenni, de É-on csak 560 mm várható. A 
tenyészidőszak csapadéka 320–340 mm. Lepsényen mérték az egy nap alatt hullott legtöbb 
csapadékot (130 mm). A hótakarós napok átlagos évi száma 32, átlagos maximális vastagsága 
20–22 cm körüli. 
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Az ariditási index 1,17–1,22, de É-on 1,25 körüli. 
 
A leggyakoribb szélirány az ÉÉNy-i, ami a száraz lösztakarót gyakran felkavarja. Az átlagos 
szélsebesség 2,5–3 m/s. 
 
A nem túl vízigényes növények termesztésének kedvező az éghajlat. 
 
A Sárvíz-völgy kistáj É-i része mérsékelten meleg, száraz éghajlatú.  
Az É-i részeken az évi napsütésösszeg kevéssel 2000 óra alatti, a völgy D-i részén viszont eléri 
a 2020–2030 órát. A nyári értékek ugyanilyen eloszlásban 800 és 810 óra közöttiek. A téli 
napfénytartam kevéssel 190 óra fölötti. Az évi középhőmérséklet a középső vidékeken 10,2–
10,4 °C, É-on 10,0–10,2 °C, D-en 10,4–10,6 °C. A tenyészidőszak középhőmérséklete 17,0–
17,4 °C. Évente 198–200 napon át a középhőmérséklet (ápr. 1–4. és okt. 20. között) 
meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza É-on 188–190 nap, a középső részeken 
196 nap, D-en 205 nap. Ezek az időtartamok É-on ápr. 12–15. és okt. 23. közé, a középső 
vidékeken ápr. 8–10. és okt. 25. közé, D-en ápr. 5. és okt. 30. közé esnek. Az évi abszolút 
hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké –16,0 és –16,5 °C közötti. 
 
A csapadék évi összege 560–600, de É-on csak 550 mm körüli. Anyári félévben 320–350 mm 
eső várható, de É-on ennél kevesebb (310–320 mm). Sióagárdon mérték a legtöbb egynapos 
csapadékot, 130 mm-t. A hótakarós napok átlagos száma 31–33, 20–22 cm átlagos maximális 
vastagsággal. 
 
Az ariditási index 1,17–1,23, É-on 1,25–1,28. 
 
A leggyakoribb szélirány az ÉÉNy-i, második helyen pedig a D-i áll. Az átlagos szélsebesség 
2,5–3 m/s. 
 
É-on inkább csak a kevésbé hő- és vízigényes kultúráknak, D-en a hő- és vízigényes 
növényeknek is kedvez az éghajlat. 
 
 
Környezeti levegő minősége 
Csősz településen a környezeti levegő minősége nem kifogásolható. A település területén sem 
automata, sem manuális légszennyezettségi mérőpont nem üzemel, a legközelebbi automata és 
manuális mérőállomás Székesfehérváron található. Ezen adatok Csösz település esetében nem 
relevánsak. 
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet alapján a település a 10. számú légszennyezettségi agglomerációba tartozik. Ennek 
jellemző levegőminőségi adatai az alábbiak: 
 
3. számú táblázat: 10. zóna levegőminőségi adatai 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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Az egyes csoportok jellemzését az alábbiakban adjuk meg: 
 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között 
van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
Csősz esetében levegőszennyezés az alábbi tevékenységekből származhat: 

• Ipari tevékenységek, 
• Lakosság fűtése, 
• Közlekedés, 
• Bűzzel járó tevékenységek. 

 
Ipari kibocsátások 
Egységes környezethasználati engedéllyel egy vállalkozás rendelkezik Csősz területén az 
alábbi tevékenységekre: 

• Imrédi és Társa Mezőgazdasági Kft. – Csősz, Külső tanya 052/1-2 hrsz. alatti 
telephelyen nagy létszámú állattartás (baromfi) tevékenységre. 

 
Légszennyező forrás működési engedély kiadására egy telephely esetében sem került sor. 
 
Csősz jelentősebb vállalkozásai: 

• Imrédi és Társa Mezőgazdasági Kft. – baromfitenyésztés, 
• Új Tavasz Horgász Egyesület. – horgásztavak üzemeltetése, 
• e-Wind Szélenergetikai Kft.. – villamosenergia-termelés (szélerőművek), 
• Csőszné Puskás Irma – gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése. 
 
A LAIR Csősz légszennyezőanyag kibocsátásaira vonatkozóan nem tartalmaz adatot. 
 
Lakosság fűtése 
A fűtésből származó légszennyezés csak a fűtési szezonban jelentkező légszennyezés. A 
fűtésből származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, 
nitrogén-oxidok, a szilárd anyag és a korom emisszió jellemzi. 
 
Csősz településen a fűtés jellemzően földgázzal történik. A településen a vezetékes 
földgázellátást az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. Az ingatlanok gázzal való 
ellátottsága kb. 65%. A nem gáz fűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (szén és fa) oldják 
meg. Az érvényben lévő levegőminőség védelmi jogszabályok alapján fűtési célú, kizárólag 
füstgáz kibocsátással járó tevékenységek engedélyezésében az első fokon eljáró engedélyező 
hatóság a járási környezetvédelmi hatóság. 
 
A településen számottevő megújuló energia-hasznosítás jelenleg nincs. 
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Csősz nyugati részén az e-Wind Szélenergetikai Kft. 2 db szélerőmű létesítésére kapott építési 
engedélyt.  
 
4. számú táblázat: Gázfogyasztással kapcsolatos adatok Csősz községre vonatkozóan 

Paraméter 
2016. 

év 
2017. 

év 
2018. 

év 
Összes gázfogyasztók száma (db) 265 265 265 
Háztartási gázfogyasztók száma (db) 254 252 253 
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3) 301,8 307,0 298,0 
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz 
mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3) 

273,5 275,9 270,0 

A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma (db) 254 252 253 
Az összes gázcsőhálózat hossza (km) 12,1 12,1 12,1 
Forrás: KSH 
 
Közlekedés légszennyezése 
Csősz közigazgatási területén a 6307. számú Simontornya-Szabadbattyán összekötő út halad át. 
A 6307. számú útról ágazik le a belterületre vezető 63102. számú Csősz bekötő út. 
 
A település nyugati határán húzódik még a 6301. számú Mátyásdomb-Polgárdi összekötő út. 
 
A belterületet csak a 63102. számú út érinti. A 6307. számú út a belterülettől kb. 600 m 
távolságban, a 6301. számú út pedig kb. 3 km távolságban halad. 
 
Vasútvonal a települést nem érinti. 
 
3. számú ábra: Csősz közlekedés-hálózata (forrás: Közlekedés Információs Rendszer és 
Adatbázis) 
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Ezen utak 2018. évi forgalomszámlálási adatait és forgalmi viszonyait az alábbi táblázat 
mutatja be.  
 
5. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak jellemző forgalmi adatai 

Járműkategória 

ÁNF (átlagos napi forgalom) 
6307. sz. út 

34+000 és 36+530 kmsz. 
között 

63102. sz. út 
0+000 és 1+124 kmsz. 

között 

6301. sz. út 
18+100 és 19+390 kmsz. 

között 
Személygépkocsi 934 402 653 
Kis tehergépkocsi 194 56 141 
Szóló autóbusz 53 25 50 
Csuklós autóbusz 39 34 0 
Közepes 
tehergépkocsi 

16 77 10 

Nehéz tehergépkocsi 13 41 17 
Pótkocsis szerelvény 24 2 5 
Nyerges 
tehergépkocsi 

15 0 4 

Speciális jármű 0 0 0 
Motorkerékpár 24 13 13 
Lassú jármű 20 13 4 

 
A bemutatott útszakaszok mentén, mint folyamatos vonalforrás mentén az alábbi 
légszennyezőanyag emissziókra számíthatunk: 
 
6. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag 
kibocsátásai – emissziója 

Légszennyező 
komponensek 

Várható emissziók (µg/ms) 
6307. sz. út 

34+000 és 36+530 kmsz. 
között 

63102. sz. út 
0+000 és 1+124 kmsz. 

között 

6301. sz. út 
18+100 és 19+390 kmsz. 

között 
Szén-monoxid 645,8 408,9 307,7 
Nitrogén-oxidok (mint 
NO2) 

184,2 111,7 180,4 

Részecske 21,1 22,1 16,4 

 
A vizsgált útszakaszok mentén 10 m távolságban elhelyezkedő receptor pontban az alábbi 
légszennyezőanyag koncentrációk várhatók: 
 
7. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag 
kibocsátásai 

Légszennyező 
komponensek 

Várható légszennyezőanyag koncentrációk (µg/m3) 
6307. sz. út 

34+000 és 36+530 kmsz. 
között 

63102. sz. út 
0+000 és 1+124 kmsz. 

között 

6301. sz. út 
18+100 és 19+390 kmsz. 

között 
Szén-monoxid 9,9 6,3 4,7 
Nitrogén-oxidok (mint 
NO2) 

2,8 1,7 2,5 

Részecske  
(PM10 24 órás) 

0,1 0,1 0,1 
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A 63102. számú út járműforgalom nagysága nem jelentős, így a közúti közlekedés, mint 
légszennyező tevékenység hatása nem okoz számottevő légszennyezést. Csősz belterületén a 
63102. számú út esetében és a belterületi utak esetében sem várható a közlekedésből határérték 
feletti légszennyezőanyag-koncentráció kialakulása. 
 
A 6307. számú út a belterülettől kb. 600 m távolságban, a 6301. számú út pedig kb. 3 km 
távolságban halad, így légszennyező hatása a lakóterületek esetében nem érvényesül. 
 
Bűzterhelés 
Csősz településen egy állattartó telep üzemel: 

• Imrédi és Társa Mezőgazdasági Kft. – Csősz, Külső tanya 052/1-2 hrsz. alatti 
telephelyen baromfitelep. 

 
A 80.500 férőhelyes baromfitelep Csősz külterületén, a belterülettől K-re kb. 200 m-re 
található. 
Az állattartási tevékenység hatásterülete – a telep és közvetlen környezete domborzati és 
szélviszonyait figyelembe véve – a telep geometriai középpontjától számított 212 méter sugarú 
kör területével jellemezhető. 
 
Az állattartó telep működésével kapcsolatos levegőminőséget érintő lakossági bejelentésről 
nincs tudomásunk. 
 
A településen megfigyelhető még a kedvtelési célú hobbi állattartás. A belterületi állattartás 
nem haladja meg az önellátás szintjét. A bűzhatás a belterületen elhanyagolható. A belterületi 
állattartás Csősz Község önkormányzati rendeletével szabályozott.  
 
Összefoglalóan Csősz esetében a vizsgált tevékenységekből nem várható jelentős mértékű 
légszennyezettség kialakulása. 
 
 

4.2.2. TALAJ ÉS FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTA 

 
Domborzati viszonyok 
A Káloz-Igari-löszhátak kistáj 105 és 172 m közötti tszf-i magasságú, egyenetlen síkság. ÉK-
ről és DNy-ról meredek lejtőkkel határolódik el a Sárvíz, ill. a Sió árterétől. A felszín ÉNy–
DK-i csapású, DK felé lejtő völgyközi hátak sorozatából áll, amelyeket az ugyancsak ÉNy–
DK-i irányú, tektonikusan előrejelzett vízfolyások völgyei, ill. szárazvölgyek tagolnak. A 
felszín átlagos relatív reliefe 18 m/km2, DDK felé kissé csökkenő. Az orográfiai 
domborzattípusok több változata is képviselve van; a hátak többnyire közepes magasságú 
tagolt síkságok, ill. hullámos síkságok. Az ÉNy-on található Tikacs süllyedéke, ill. a DK-en 
kiszélesedő folyóvölgyek az enyhén hullámos síkságok típusába sorolhatók. A legjellemzőbb 
felszíni formák eróziós-deráziós úton képződtek. 
 
A Sárvíz-völgy kistáj 89 és 161 m közötti tszf-i magasságú teraszos folyóvölgy. A felszínen 
három jellemző magassági szint különíthető el. A 100–105 m közöttiek árterek, átlagosan 1 km 
szélességűek, helyenként völgymedencéket fűznek fel. Erre 2–4 m relatív magasságú, 
magasártéri, szigetszerű megjelenésű szintek települtek. A völgyet Ny-ról keskenyebb, K-ről 
szélesebb sávban 6–12 m-re az ártér fölött követi a másik jellemző magassági szint, a folyó II. 
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sz. terasza. Ez utóbbi felszínek átlagos relatív reliefe 10–12 m/km2 közötti, szemben az árterek 
3–6 m/km2-es értékével. 
A Sárvíz völgye eróziós-akkumulációs úton képződött, így a felszíni formák kialakulása is 
ezekhez kötődik. A domborzati képet a magasárterek futóhomokformái és a teraszt borító 
löszök eróziós-deráziós formakincse színezi. 
 
Földtani viszonyok 
A Káloz-Igari-löszhátak kistáj esetén a mélyszerkezetet meghatározza, hogy D-i részén metszi 
a Közép-magyarországivonal: ettől É-ra újpaleozoos és mezozoos képződmények vannak, D-re 
pedig főleg metamorfitok fordulnak elő. A felszín közelében a kistáj alapja pliocén rétegek 
denudált felszíne, amelyre helyenként eltérő vastagságban a pleisztocén végéig folyóvízi 
rétegsor települt. Az ÉNy–DK-i csapású vetők mentén a késő-pleisztocénban a pannóniai 
felszín kissé megemelkedett, s ezzel párhuzamosan a kistáj ÉNy-i pereme (Tikacs) lesüllyedt, s 
a korábbi ÉNy-i irányból lefolyó patakok durva szemcséjű üledékeinek akkumulációs 
térszínévé vált. Az emelkedő hátakon a folyóvízi feltöltés fokozatosan ment át futóhomok-
képződésbe, ill. löszképződésbe. A kistáj felszíni és felszín közeli üledékei az utóbbi, löszszerű 
üledékek. DK felé vastagságuk 15–20 m-re növekszik. Balatonfőkajárnál ordovíciumi 
kvarcfillitkibúvás. 
 
Mivel a Sárvíz-völgy kistáj keresztezi a mélyszerkezeti övezeteket, ráadásul a Közép-
magyarországi-vonal is metszi, így medencealjzata változatos összetételű: É-on karbon gránit, 
majd újpaleozoos és mezozoos képződmények következnek. 
Az említett tektonikai vonaltól D-re már mecseki és villányi típusú mezozoos kőzetek 
fordulnak elő. A Sárvíz völgye alsó-pleisztocén kori ÉÉNy–DDK-i árokká fejlődött 
süllyedékekben alakult ki, s mai helyét feltehetően a würmben foglalta el. A tektonikus 
mozgások és az erózió munkájának eredményeként a Dunántúl jelentős területének vizeit gyűjti 
össze és levezető eróziós–teraszos völggyé formálódott. A völgyben holocén ártéri anyagokkal 
fedett alsó- és középpleisztocén hordalékkúp-felszínrészeket, helyenként futóhomokkal fedett 
magasárteret, és 3–8 m vastag homokos lösszel fedett teraszfelszíneket különíthetünk el. Ezek 
feküjét a felszín alatt 15–20 m-rel elhelyezkedő pannóniai üledékek adják. 
 
Talajtani viszonyok 
A lösz talajképző kőzetű Káloz-Igari-löszhátak kistáj talajtakarója 99%-ban csernozjom 
talajokból áll. Mészlepedékes csernozjom (61%), alföldi mészlepedékes csernozjom (28%) és 
réti csernozjom (10%) a megoszlási sorrend. Igen kedvező mezőgazdasági adottságaik (ext. 
70–95; int. 80–125) következtében főként szántóként – a felsorolás sorrendjében 57, 92 és 82% 
– hasznosíthatók. Szőlő a mészlepedékes csernozjom talajok 10%-át, a réti csernozjom talajok 
5%-át teheti ki. Az 5°-nál meredekebb lejtőkön a csernozjom talajok – sorrendben – 20, 7 és 
5%-a található. A zömében 60–110 cm humuszos rétegvastagságú talajok a lejtőkön könnyen 
erodálódnak. 
A völgyek vízhatás alatt képződő talajai 1%-nál kisebb kiterjedésűek, ezért a táj talajai között 
nem szerepelnek. Az egyetlen kiterjedtebb réti talajfolt (1%) Enying és Mátyásdomb között 
található. Löszös anyagon képződött, vályog, amelynek 90%-a szintén szántóként 
hasznosítható, ligeterdőként pedig a fennmaradó része. 
A kistáj kedvező mezőgazdasági potenciálú kultúrtáj. A táj főbb termesztett növényei a 
löszterületek talajain a búza, a kukorica, a cukorrépa, a napraforgó és a lucerna. Az utóbbi 
évtized legnagyobb országos búza- és kukoricatermései is itt voltak. A homokosabb területeken 
szőlő és gyümölcsös is eredményes lehet, valamint a zöldségtermesztés, különösen, ha 
öntözésre is lehetőség van. A kistáj mezőgazdasági jelentőségét mutatja, hogy 
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Nagyhörcsökpusztán van a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet szabadföldi kisparcellás 
kísérleti telepe. 
 
Az egyes talajtípusok területi arányát az alábbi táblázat mutatja be: 
 
8. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása 

Talajtípus kód Területi részesedés (%) 
13 61 
14 28 
16 10 
25 1 

 
9. számú táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok 
függvényében (%) 

Talajtípus kód 
Lejtőkategória 

Erdő 
0-5 5-17 17-25 >25 

13 80 14 5 1 - 
14 93 5 2 - - 
16 95 5 - - - 
25 100 - - - - 

 
A Sárvíz-völgy kistáj talajtakarója 10 típusból tevődik össze, amelyből 6 3%-nál nagyobb 
területi részarányban fordul elő. A legnagyobb kiterjedésű a Sárvíz öntésanyagán képződött 
vályog – Sáregres és Pálfa között homokos vályog – mechanikai összetételű lápos réti talaj 
(41%). Termékenysége a felszín közeli talajvíz miatt átlag alatti, a 30–60 (int.) földminőségi 
kategóriájú. Rétként 75% hasznosítható, erdő kb. 5%-uk, szántó pedig kb. 20%-uk lehet. 
Sárkeresztúrtól D-re a lápos réti talajokat övező löszös üledéken vályog mechanikai összetételű 
réti talajok találhatók (14%). Termékenységi besorolásuk a 40–65 (int.) talajminőségi 
kategória. Rétként kb. 55%, erdőként 15%, szántóként pedig kb. 30% hasznosulhat. 
A folyóvölgy mélyebb térszíneire jellemző réti öntés és síkláp talajok területi kiterjedése 9%, 
ill. 6%. A homokos vályog mechanikai összetételű réti öntések Soponya, a tőzeges síkláp 
talajok pedig Cece környékén borítanak nagyobb, összefüggő területeket. A réti öntéstalajok 
földminősége a 40–65 (int.) ponthatárok között változik. Rétként 45%, szántóként 40% 
hasznosítható, erdő 15% lehet. A síkláp talajok termékenysége igen gyenge (int.<25), 65%-uk 
ezért rétként hasznosítható. 
A völgyet övező – magasabb fekvésű, talajvízhatástól mentes – löszterületeken réti és 
mészlepedékes csernozjom talajok képződtek 10 és 11% kiterjedésben. E talajok termékenyek 
(int. 70–100), és 75–80%-ban szántóként hasznosíthatók. A kistájban 3%-nál kisebb területen 
fordul elő: a barnaföld (1%), Pálfa környékén; az alföldi mészlepedékes csernozjom (3%); a 
csernozjom barna erdőtalaj (<1%); a réti szolonyec talaj (3%); Aba fölött a szolonyeces réti 
talaj (2%); Sárbogárd magasságában a csernozjom jellegű homoktalaj (<1%) és a humuszos 
homoktalaj (<1%). 
A kis területen előforduló talajok erdőterületi hasznosítása kb. 15%-os, település pedig 5%-tól 
15%-ig foglal a területükből. A mészlepedékes és az alföldi mészlepedékes csernozjom talaj 5–
5%-a gyümölcsösként hasznosulhat. Jelentős a rétlegelő hasznosítás, ami 20%-tól 75%-ig 
terjedhet. A csernozjom talajok gyephasznosítása azonban nem gazdaságos. 
 
Az egyes talajtípusok területi arányát az alábbi táblázat mutatja be: 
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10. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása 

Talajtípus kód Területi részesedés (%) 
09 1 
13 11 
14 3 
16 10 
22 3 
24 2 
25 14 
26 9 
27 41 
28 6 

 
Csősz genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit a 3. és 4. számú térképek mutatják be. 
 
 

4.2.3. VIZEK ÁLLAPOTA 

 
Felszíni vizek 
A Káloz-Igari-löszhátak kistájat K-ről a Nádor–Malom-csatorna ártere, Ny-ról a Csíkgát 
(Kabóka) völgye, D-ről a Sió Mezőkomárom–Simontornya közötti völgye határolja. A Sióhoz 
folyik le egyetlen vízfolyása, a Bozót-patak is (29 km, 239 km2). É-i területeit a Csíkgát-patak 
mellékvize, a Cinca (22,5 km, 114 km2) keresztezi. Mérsékelten száraz, gyenge lefolyású 
terület. 
A vízjárásról becslések alapján tudjuk, hogy ritka nagy felhőszakadások és hóolvadások idején 
a Bozót-patakon 60 m3/s körüli árvizek vonulhatnak le, de az év nagyobb részében alig van 
vize. Vízminősége II. osztályú. 
A kistájnak 8 természetes tava van, együtt 14 ha felszínnel. A legnagyobbnak Igar mellett csak 
7 ha a felszíne. A 6 mesterséges tározó és halastó sem nagyobb összesen 141 ha-nál. Közülük a 
Káloz melletti a legnagyobb, 91 ha. 
 
A Sárvíz-völgy kistájhoz a Nádor-csatorna (Sárvíz) Sárszentmihály és a torkolat közötti 
szakasza (96 km, 3058 km2) tartozik. E szakaszon egyetlen mellékvize a vele párhuzamosan, a 
völgy Ny-i oldalán ásott Nádor/Sárvíz–Malom-csatorna, amelynek azonban csak Soponya 
(Nagyláng) alatti szakasza van üzemképes állapotban (29,5 km, 115 km2). Cecétől pedig a Sió 
folyik vele párhuzamosan Sióagárdig (48 km, 8356 km2). É-i része száraz, D-i része 
mérsékelten száraz, gyenge lefolyású terület. 
Vízjárási adatok a Sióról és a Sárvízről vannak. Meg kell jegyezni, hogy a Sió vízjárását a 
balatoni vízeresztés befolyásolja. A Sárvíz árvizei tavasszal, kisvizei nyár végén gyakoriak. A 
vízminőség a Sión II., a Sárvízen III. osztályú. A Sión balatoni vízeresztés mellett korlátozott 
hajóforgalom is lehetséges. 
A kistájnak 12 tava van. Közülük 5 természetes jellegű (21 ha); a Kálóz közeli a legnagyobb 
(11 ha). A 4 halastó együtt 213 hektáros. Ezek közül a soponyai a legtekintélyesebb (119 ha). 
A 3 egyéb célú mesterséges tó felszíne 69 ha. 
 
Csősz településen található vízfolyások: 

• A település keleti határán húzódik a Nádor-csatorna, befogadója a Sió, állandó 
vízfolyás,  

• Táci-árok, befogadója a Nádor-csatorna, időszakos vízfolyás, 
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• Séd-Sárvízi-malomcsatorna, befogadója a Nádor-csatorna, állandó vízfolyás, 
• Csőszi-árok, befogadója a Séd-Sárvízi-malomcsatorna, időszakos vízfolyás, 
• Hegedűsi-árok, befogadója a Csőszi-árok, időszakos vízfolyás, 
• Kisaszói-árok, befogadója a Csőszi-árok, időszakos vízfolyás. 

 
A település belterületén csak a Csőszi-árok húzódik keresztül. 
A település vízfolyásainak végső befogadója a Nádor-csatorna, a Sió és a Duna. 
 
A Séd-Sárvízi Malomcsatorna vízfolyásrendezésére 2013-ban került sor. 
 
A Nádor-csatorna vízminőségével és mederüledékének szennyezettségével kapcsolatban: 
A Környezetvédelmi Hatóság részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte a Nitrokémia Zrt.-t a 
volt Nitrokémia Ipartelepeken végzett tevékenységek által korábban a Séd-Nádor vízfolyásban 
(Királyszentistváni osztóműtől Sióagárdi terjedő szakasz; összesen 127 km) okozott (higany, 
kadmium, ólom, bárium, króm, kobalt, nikkel, réz, cink, összes klórfenol, arzén) szennyezés 
feltárása érdekében. 
A 2006-2009-ig terjedő időszakban végzett vizsgálatok (elővizsgálat, szűrővizsgálat, részletes 
tényfeltárás) szerint a korábbi vegyipari vállalat által a telephelyein végzett tevékenység, illetve 
az ehhez köthető ipari szennyvízkibocsátás (utótározók leürítése) következtében a Séd-Nádor-
csatornában jelentős környezeti károk maradtak vissza. 
A vízfolyás mederüledéke különböző mértékben szennyezett volt nehézfémekkel (elsősorban 
higannyal) és szénhidrogén származékokkal, ami a vállalat korábbi működéséhez köthető. A 
szennyezés horizontális és vertikális kiterjedése lehatárolásra került, valamint meghatározásra 
kerültek a szennyező komponensekre vonatkozó „D” kármentesítési célállapot határértékek.  
A vízfolyás teljes szakaszán és a fenntartósávban a szennyező komponensekre vonatkozó „B” 
szennyezettségi határértéket jelentősen meghaladó földtani közeg-szennyeződés volt. 
Összességében a szennyezettség döntően a meder, valamint a talaj és depónia felszín alatt 1-3 
m vastagságban fordult elő.  
Az összes kitermelendő, veszélyes hulladéknak (EWC: 170505*) minősülő mederüledék 
mennyiség kb. 283 000 m3. 
 
Mivel a mintavételi pontokból származó minták szennyezettsége gyakorlatilag minden egyes 
vizsgált szelvénynél (pl.: Hg= 312 mg/kg; Pb= 901 mg/kg, Cd=47,2 mg/kg) meghaladta a 
megállapított „D” kármentesítési célállapot határértékeket, ezért a Környezetvédelmi Hatóság 
műszaki beavatkozás (kármentesítés) elvégzésére kötelezte a Nitrokémia Zrt.-t a Nádor-
csatorna  

• I. szakaszára (Királyszentistváni osztómű - Péti Víz becsatlakozás, 109+363 - 127+244 
szelvényszámig; összesen 17 881 m hossz), 

• II. szakaszára (Péti víz becsatlakozásától a Gaja torkolatig 96+456 - 109+363 
szelvényszámig, összesen 12 907 m hosszban) és  

• III. szakaszára (a Gaja patak torkolatától a Malom csatorna torkolatáig, 45+772 - 
96+456 szelvényszámig, összesen 50 684 m hosszban) vonatkozóan. 

 
A műszaki beavatkozás elvégzésének határideje: 
I. szakasz: 2012. június 31. 
II. szakasz: 2014. február 28. 
III. szakasz: 2019. június 18. 
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A III. szakaszon a vízfolyás Csősz település közigazgatási területén halad át, illetve a 
kimutatott szennyezésekkel összesen 17 db ingatlan érintett Csősz település közigazgatási 
területén. 
A vízfolyás ezen része állami tulajdonban, illetve a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
kezelésében van. A csatorna természetes vízfolyás helyén létrejött, mesterségesen szabályozott 
medrű vízfolyás. Alapvető szerepe a vízelvezetés.  
A III. szakaszon a kármentesítő munkálatok 2019. év folyamán befejeződtek.  
A Séd-Nádor vízfolyás II. szakaszán tehát a mederből vizsgálatokkal igazoltan eltávolításra 
került a „D” kármentesítési célállapot határérték feletti szennyezettségű mederüledék. A 
Nitrokémia Zrt. jelenleg már nem végez olyan tevékenységet, amely a mederüledék ismételt 
elszennyezésével járna, így a továbbiakban talajvíz monitoring pontokon, illetve a biológiai 
élet visszatelepülésének nyomon követésén keresztül valósul meg az utómonitoring. 
 
A településen található tavak, állóvizek: 
 
Az Új Tavasz Horgász Egyesület horgásztavai: 
A horgásztavak helye: Csősz 024/4 és 024/13 hrsz.-ú ingatlanok, Kisaszói árok 1+413 – 2+613 
km szelvények között. 
Vízgyűjtő terület nagysága:4,68 km2 
Vízbázis: Kisaszói árok 
Befogadó: Kisaszói árok, majd Csőszi árok 
Éves frissítő vízigény: 29.045 m3/év 
 
A horgásztavak jellemző adatai: 

I.sz. tó II.sz. tó III.sz. tó IV.sz. tó V.sz. tó 
Üzemi vízszint (mBf):  119,43 120,28  121,71  122,48  122,94 
vízfelület ü.v.-en (m2): 18 567 21 008  22 082  17 969  11 554 
víztérfogat ü.v.-en (m3): 12 997 14 766  24 290  17 250  12 132 
 
Az I.sz. tó jelenleg nem horgásztóként üzemel, hanem árvízvédelmi tározóként. 
Vízhasznosítás jellege: halgazdaság 
Felszíni vízkészlet kategória: III. 
 
A terület vízrajzát az 5. számú térkép mutatja be. 
 
A település vízfolyásai a hatályos jogszabályok szerint az időszakos vízfolyás befogadó és az 
általános védettségi kategória befogadói vízminőség-védelmi területi kategóriába tartoznak. 
 
A település a Sárvíz, a Sió és a Duna jobb parti vízgyűjtő területéhez tartozik.  
Vízgazdálkodási szempontból az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő-tervezési 
alegység (1.13.) működési területéhez tartozik. 
 
 
Csapadékvíz elvezetés 
A településen áthalad a Csőszi-árok, amely a település felszíni vizeinek befogadója. 
 
A vízfolyás adatai: 
A vízfolyás hossza: 2240 m 
Vízgyűjtő terület nagysága: 18,6 km2 
Torkolati elméleti vízszállítás: Q10%=2,7 m3/s 
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A vízfolyás befogadója: Sárvízi Malomcsatorna 45+905 km szelvénye a jobb parton 
Az árok tiszta állapotban Q3%-os valószínűségű vízhozamot képes kiöntés nélkül levezetni. 
 
 
Felszín alatti vizek 
A Káloz-Igari-löszhátak kistájban a löszös hátak alatt 4–6 m, máshol 2–4 m között találjuk a 
„talajvízszintet”. A talajvíz mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege főleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos, de Dég és Mezőszilas között a nátrium is elterjedt. A 
keménysége általában 15–25 nk°, de sok helyen ezt meghaladó. A szulfáttartalom K-en 60 mg/l 
feletti, máshol az alatti. 
A rétegvízkészlet csekély. Az artézi kutak mélysége számos helyen a 200 m-t is meghaladja, 
vízhozamuk általában mérsékelt. Sok az igen kemény és vasas víz. 
 

A Sárvíz-völgy kistájban a „talajvíz” mélysége Pálfa térségétől É-ra még a 2 m-t sem éri el, 
attól D-re 2–4 m között mozog. Kémiailag főleg kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos 
jellegű. Keménysége általában 15–25 nk° között van, de Cece–Pálfa között, valamint Sióagárd 
környékén 45 nk°-ig emelkedik. A szulfáttartalom 60–300 mg/l között ingadozik. 
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége ritkán haladja meg a 100 m-t, 
vízhozamaik is mérsékeltek. 
 
Csősz települést az alábbi felszín alatti víztestek érintik: 
 
11. számú táblázat: Felszín alatti víztestek 

Víztest kód Víztest név Vízadó típusa 
p.1.7.1 Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő porózus 
sp.1.7.1 Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő sekély porózus 
kt.1.6 Szabadbattyáni termálkarszt  termál karszt 

 
A Séd-Nádor-Sárvíz vízgyűjtő megnevezésű porózus és sekély porózus víztestek a Dunántúl 
K-i részén helyezkednek el, jelentős területen, változatos tájképi és földtani körülményeket 
foglalva magukba. Északon a Dunántúli-középhegység hegyvidéki területéig nyúlnak, körül 
ölelik a Velencei-hegységet, nyugaton a Balaton, illetve Siófok, délen a Tolnai-Hegyhát, míg 
keleten a Mezőfalva–Vál vonal határolja a víztesteket. 
 
A településen található karsztvíz a Kt. 1.6. jelű (Szabadbattyáni termálkarszt elnevezésű) 
víztesthez tartozik.  
 
A 1042/2012. (II.23.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási 
terve 1-13 jelű, Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő tervezési alegysége szerint a 
Szabadbattyán termálkarszt kt.1.6 jelű víztest jó mennyiségű állapotúnak minősül. A terv 
szerint a víztestre vonatkozó környezeti célkitűzés a termálkarszt jó állapotban tartása. 
A vízgyűjtő területen a termálvíz utánpótlódása erősen korlátozott.  
 
Csősz közigazgatási területén az alábbi üzemelő vízbázis található: 
Csősz községi vízmű 
A vízmű üzemeltetője a Fejérvíz Zrt. 
Vízbázis védendő termelése: 95 m3/nap. 
Az I. fokú vízügyi hatóság 20032/2001. sz. határozattal adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt 
a Fejérvíz Zrt. részére Csősz községi vízmű közcélú vizilétesítményeinek üzemeltetésére. 
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I. sz. kút helye: Csősz 223/2 hrsz-ú ingatlan,  
II. sz. kút helye: Csősz 223/2 hrsz-ú ingatlan. 
 
4. számú ábra: Felszín alatti vízbázis védőövezet Csősz településen (Forrás: OKIR) 

 
 
Csősz települést a felszín alatti víz állapota alapján érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen lévő településnek sorolja be a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló rendelet. 
 
A település a 2a. (érzékeny, 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek), illetve 2c. (fő vízadó 
100 m mélységen belül) alkategóriába tartozik.  
 
Csősz területének felszín alatti szennyeződés-érzékenységét a 7. számú térkép mutatja be. 
 
Csősz nitrátérzékeny területnek minősül. A vizek nitrát szennyezésének megelőzése, 
csökkentése érdekében követendő Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szabályait a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 
rendelet tartalmazza. A rendelet előírásait a településen, illetve a tervmódosítással érintett 
területeken be kell tartani. 
 
A vízbázis védőterületek elhelyezkedését a 6. számú térkép mutatja be. 
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Vízellátás 
Csősz településen kiépült a vezetékes vízellátás, a vízmű üzemeltetője az Fejérvíz Zrt. Az I. 
fokú vízügyi hatóság 20032/2001. sz. határozattal adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt a 
Fejérvíz Zrt. részére Csősz községi vízmű közcélú vizilétesítményeinek üzemeltetésére. 
A település vízigénye: 95 m3/nap, azaz 34.675 m3/év  
 
I. sz. kút helye: Csősz 223/2 hrsz-ú ingatlan, 
II. sz. kút helye: Csősz 223/2 hrsz-ú ingatlan. 
 
Települési vízelosztó hálózat: 

Ø 1” KPE      70 fm 
Ø 1 1/2” KPE    305 fm 
NA 100 KM PVC  7175 fm 
Összesen:     7550 fm 
Tűzcsap szám: 34 db 

 
A kutakból kiemelt víz a vastartalom tekintetében meghaladja a 201/2002 ( IX. 25. ) Korm. 
rendeletben előírt határértékeket, így a kutakból kitermelt víz tisztítása, kezelése szükséges. 
 
12. számú táblázat: Vízellátással kapcsolatos adatok Csősz községre vonatkozóan 

Paraméter 2016. év 2017. év 2018. év 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 391 391 391 
Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 27,10 27,43 26,34 
Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 28,12 28,63 27,60 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) 7,0 7,0 7,0 
Üzemelő közkifolyók száma (db) 2 2 2 

Forrás: KSH 
 
Szennyvízkezelés 
Csőszön a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki. 
 
Csősz Község önkormányzati rendelete szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatást. 
A közszolgáltatási tevékenységet a Hazai Kommunális Kft. látja el. 
A közszolgáltató tevékenysége során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 
Fejérvíz Zrt. szennyvíztelepén kijelölt ártalmatlanító helyre helyezi el. A Csőszön keletkező 
szennyvíz mennyisége kb. 70 m3/d. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése zárt tartállyal rendelkező 
járművel történik. 
 
 

4.2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE 

 
A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a 2012. évi törvény életbe 
lépésével.  
Csősz esetében a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtése és jogszabályoknak 
megfelelő kezelése megoldott.  
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Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról és a közterületek 
tisztán tartásáról önkormányzati rendeletet hozott.  
 
Csősz csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 
A társulás célja megoldani a hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatokat és korszerű 
hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltetni. 
 
Csősz Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VERTIKÁL 
Közszolgáltató Nonprofit Zrt. látja el.  
 
Közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtése, kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
(továbbiakban: közszolgáltató) végzi. A települési vegyes hulladékok elszállítása heti 
rendszerességgel történik, befogadó a Polgárdi nem veszélyeshulladék-lerakó.  
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék (papír, fém, műanyag) szelektív gyűjtése házhoz 
menő gyűjtéssel történik.  
Az újrahasznosítható hulladékot havonta 2 alkalommal, a komposztálható hulladékot havonta 1 
alkalommal szállítják el. 
 
Az ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is 
elhelyezheti. 
Az üveg hulladék elkülönített gyűjtése hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék 
gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével biztosított. 
A lomhulladék elszállítása az ingatlanhasználó által a közszolgáltatóval előre egyeztetett 
időpontban, évente egy alkalommal házhoz menő jelleggel történik.  
 
A hulladék közszolgáltatási előírások alapján a településen működő intézmények is a 
közszolgáltatás rendszerét veszik igénybe. 
 
Az ingatlanhasználó által összegyűjtött veszélyes hulladék elszállítására, az ingatlanhasználó 
kezdeményezésére, a veszélyes hulladék kezelésére jogosult szolgáltatóval egyeztetett 
időpontban és módon, külön térítés ellenében, a veszélyes hulladékok gyűjtésére, és tárolására 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet sor. 
 
Összefoglalóan a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtési és kezelési rendszer a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 
 
13. táblázat: Csősz településről a közszolgáltatás keretein belül elszállított hulladékok 
mennyisége 

Vizsgált paraméter 2016. év 2017. év 2018. év 
Összes elszállított települési szilárd hulladék (tonna) 169,2 183,6 206,0 
A lakosságtól hagyományos módon elszállított hulladék mennyisége (tonna) 141,8 174,4 191,5 
A lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított hulladék mennyisége (tonna) 2,0 2,8 7,0 
A lakosságtól lomtalanítással elszállított hulladék mennyisége (tonna) 0,0 0,1 1,0 
Egyéb szervektől hagyományos módon elszállított hulladék mennyisége (tonna) 25,0 4,8 6,4 
Egyéb szervektől elkülönített gyűjtéssel elszállított hulladék mennyisége (tonna) 0,4 0,1 0,1 
Közterületen elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége (tonna) 0,0 1,4 0,0 
Forrás: KSH 
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14. táblázat: Csősz településről a közszolgáltatás keretein belül elszállított hulladékok 
hasznosítása, ártalmatlanítása 

Mutatók 
2016. 

év 
2017. 

év 
2018. 

év 
Újrafeldolgozással hasznosított hulladék mennyisége (tonna) 97,1 105,4 118,2 
Az újrafeldolgozott hulladékból komposztálással hasznosított hulladék mennyisége 
(tonna) 

51,2 55,5 62,2 

Műszaki védelemmel ellátott lerakókban elhelyezett szilárd hulladék mennyisége 
(tonna) 

72,1 78,2 87,8 

Egyéb hulladékkezelés maradványaként ártalmatlanított települési szilárd hulladék 
(tonna) 

85,8 39,6 44,3 

Összes hasznosított és ártalmatlanított hulladék mennyisége (tonna) 169,2 183,6 206,0 
Forrás: KSH 
 
15. táblázat: Csősz településen a begyűjtött hulladékból az elkülönítetten gyűjtött hulladékok 
mennyisége 

A begyűjtött hulladékból az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok mennyisége 

2018. év 

… papír mennyisége (tonna) 0,0 
… műanyag mennyisége (tonna) 0,0 
… üveg mennyisége (tonna) 0,0 
… biohulladék mennyisége (tonna) 3,2 
… egyéb hulladék mennyisége (tonna) 3,9 
… összes mennyisége (tonna) 7,1 

Forrás: KSH 
 
Termelési hulladékok kezelése 
A Csőszön működő vállalkozások közül egyik sem tartozik Magyarország 100 legnagyobb 
hulladéktermelő vállalkozása közé. 
 
A termelő vállalatok nem kötelezettek a közszolgáltatás igénybe vételére a termelési 
hulladékok kezelése során, ennek ellenére az ipari és szolgáltató vállalkozások döntő többsége 
a közszolgáltatást veszi igénybe keletkező hulladékaik elszállítására.  
A képződő termelési hulladékok a vállalkozások tevékenységi köréhez kapcsolódnak, nagyobb 
részben nem veszélyes.  
 
Csősz településen hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozás nem működik, így 
a hulladéktermelők bizonyos fajtájú hulladékaikat helyben nem tudják átadni 
előkezelő/begyűjtő szervezetnek. 
 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépésével, illetve a VM-OKIR HIR 
(Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer) segítségével a hulladékok keletkezésének és 
kezelésének nyomon követése egyre könnyebb, így egyre megbízhatóbb adatok állnak majd 
rendelkezésre. 
 
A termelési hulladékok speciális csoportjába tartoznak az építési, bontási hulladékok, melyek 
forrása részben a lakossági megbízásából történő kivitelezés, továbbá a vállalkozások által 
kezdeményezett fejlesztések. 
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Az építési, bontási hulladékok kezelésére Csősz területén nincs lehetőség, illetve a lerakási 
járulék megjelenésével jelentősen drágult az építési, bontási hulladékok lerakási díja. Ez 
sajnálatosan az illegálisan lerakott építési, bontási hulladékok ismételt növekedését vonja maga 
után. Legközelebbi építési, bontási hulladékot is befogadó hulladéklerakó Polgárdi településen, 
a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. üzemeltetésében található, mintegy 20 km távolságban. 
 
A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. külön díj ellenében hulladékgyűjtő udvaron történő átvétellel 
vagy elszállítással gondoskodik 

a) az építési és bontási hulladék, 
b) az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék, 
c) az elem és akkumulátor hulladék, 
d) a gumiabroncs hulladék, és 
e) a fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék 

átvételéről és kezeléséről. 
 
Egyéb hulladékgazdálkodási jellemzők 
Csősz területén hajdani települési hulladéklerakóról nincs tudomásunk, a település nem volt 
részese a KDV-Hulladéklerakók rekultivációjához kapcsolódó pályázatnak. 
 
Jelentősebb mértékű illegális hulladéklerakásról nincs tudomásunk. 
 
 

4.2.5. ZAJTERELÉS HELYZETE 

 
Csősz területén zajterhelés részben az ipari/szolgáltató tevékenységekből, illetve a 
közlekedésből várható. 
 
Üzemi és szabadidős zajterhelés 
Üzemi és szabadidős tevékenységek esetén a zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékelte szabályozza: 
 
16. számú táblázat: Zajterhelési határértékek üzemi és szabadidős tevékenységek esetén 

 
Sor- 
szám 

 
 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 
LAM

  
megítélési szintre*  

(dB) 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

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

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

50 40 

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

4. Gazdasági terület 60 50 

 
Ipari jellegű (termelő tevékenység) zajforrások becsült száma a településen 3-5.  
Egységes környezethasználati engedéllyel egy vállalkozás rendelkezik Csősz területén az 
alábbi tevékenységekre: 
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• Imrédi és Társa Mezőgazdasági Kft. – Csősz, Külső tanya 052/1-2 hrsz. alatti 
telephelyen nagy létszámú állattartás (baromfi) tevékenységre. 

 
A telephelyet ÉNy-i és DNy-i irányban védő erdősáv határolja. DK-i és ÉK-i irányokban a 
telephelyet mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi védendő létesítmények a 
telephelytől DNy-i irányban 180-200 m-re elhelyezkedő Csősz, Bekötő utcai falusias 
besorolású családi házak. 
A zaj- és rezgésvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmények találhatók, ezért az 
egységes környezethasználati engedélyben zajkibocsátási határértékek megállapítására került 
sor. 
 
Zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadására más telephely esetében nem került 
sor. 
 
Fentiek alapján valószínűsíthető, hogy termelési, vagy szolgáltatási tevékenységekből zajtól 
védendő területeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti zajterhelés 
nem éri. 
 
Közlekedés zajterhelése 
Közúti közlekedési zaj szempontjából a 4.2.1. Levegőminőség c. fejezetben bemutatott 3 
útszakasz mentén kialakuló zajterhelést vizsgáljuk elsődlegesen. 
 
A mértékadó átlagos napi forgalmat (ÁNF) az 6. számú táblázat tartalmazza. 
 
A zajterhelés számítását a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében 
megadott számítási módszer szerint vizsgáljuk. A számításhoz szükséges további adatokat az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 
17. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak zajterheléséhez szükséges kiinduló adatok 
zajtól védett környezetben 

Paraméterek 

Vizsgált útszakaszok 
6307. sz. út 

34+000 és 36+530 kmsz. 
között 

63102. sz. út 
0+000 és 1+124 kmsz. 

között 

6301. sz. út 
18+100 és 19+390 kmsz. 

között 
Útburkolat érdességi 
tényező 

0,49 0,49 0,49 

Sebesség (km/h) 90 50 90 

 
Ezen kiindulási paraméterek mellett az egyes útszakaszok mentén referencia távolságban 
várható hangnyomásszinteket az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
18. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak várható zajterhelése referencia 
távolságban (dB) 

Paraméterek 

Vizsgált útszakaszok 
6307. sz. út 

34+000 és 36+530 kmsz. 
között 

63102. sz. út 
0+000 és 1+124 kmsz. 

között 

6301. sz. út 
18+100 és 19+390 kmsz. 

között 
Zajterhelés nappal 69,4 66,5 66,9 
Zajterhelés 
éjszaka 

61,5 58,9 58,8 
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A közlekedési zaj terhelésére a határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
19. számú táblázat: Zajterhelési határértékek közlekedési zaj esetén 

Sor-
szám 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre*  
(dB) 

Zajtól védendő terület 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

az országos 
közúthálózatba 

tartozó 
mellékutaktól, a 

települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve 
a nem nyilvános fel- 

és 
leszállóhelyektől** 

származó zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól 

és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában 

lévő belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi elsőrendű 

főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, az 
autóbusz-pályaudvartól, a 

vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, 
illetve a nem nyilvános fel és 
leszállóhelytől*** származó 

zajra 

nappal  
06-22 

óra 

éjjel  
22-06 

óra 

nappal 
06-22 

óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges 
területek közül az egészségügyi 
terület 

50 40 55 45 60 50 

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

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 
 
A 63102. számú út esetében falusias, kisvárosias beépítésű övezetek esetében az úttengelytől 
mért legalább 18 m-es távolság már biztosítja a lakóövezetek megfelelő mértékű 
zajterhelését már éjszakai időszakban is, ha egyéb zajcsökkentő tényező nem vehető 
figyelembe.  
 
A 6307. számú út a belterülettől kb. 600 m távolságban, a 6301. számú út pedig kb. 3 km 
távolságban halad, így ezen közutak zajterhelése a lakóövezetek szempontjából nem releváns. 
 
 
Vasútvonal a települést nem érinti. 
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4.2.6. ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA 

 
Flóra 
A tájegység az erdőssztyep-zóna része, a löszplató nagy része potenciálisan erdős terület, 
azonban legnagyobb részét ma művelt területek, főként nagytáblás szántóföldek borítják. A 
természetes és természetközeli növényzet fragmentált (átlagosan néhány hektáros) foltokban 
maradt fenn, löszsztyeprétek, mocsarak, mocsárrétek képviselik. Értékesebb, regenerációra 
képes vegetáció főként a Bozót-patak völgyében, az abból kiágazó löszvölgyekben, valamint a 
tájegység déli részén, a Sió-völgyébe torkolló völgyrendszerekben él. A fásszárú vegetáció 
leggyakrabban akácos ültetvényekből áll, de fennmaradtak a tájra egykor jellemző lösz tölgyes 
erdők kicsiny foltjai, valamint az ártéri ligeterdők, a mocsárerdők, a patakmenti füzesek és a 
fűzlápok fragmentumai is. Elterjedtek, és jelenleg is terjednek a galagonyás és kökényes 
cserjések. 
A száraz löszpusztagyepek állományai fajgazdagok, jelen vannak a jellegzetes elemek (kései 
pitypang – Taraxacum serotinum, magyar kutyatej – Euphorbia glareosa). A félszáraz lösz 
gyepekben további sztyeprétfajok (sugaras zsoltina – Serratula radiata, borzas peremizs – 
Inula hirta) élnek, és erdőssztyep-elemekben (erdei szellőrózsa – Anemone sylvestris, tarka 
sáfrány – Crocus reticulatus) is gazdagok. A kistáj DNy-i része felé erősödik a flóra 
kollinmontán jellege, az erdei fajok aránya megemelkedik (pl. fekete zászpa – Veratrum 
nigrum, erdei borkóró – Thalictrum aquilegiifolium, magyar zergevirág – Doronicum 
hungaricum, bogláros szellőrózsa – Anemone ranunculoides, törpe keltike – Corydalis pumila), 
melyek unikális lösztölgyes-fragmentumokban élnek. Az erdők peremén további erdőssztyep 
fajok (macskahere – Phlomis tuberosa, nagyezerjófű – Dictamnus albus, törpemandula – 
Prunus tenella) figyelhetők meg. A völgyalji mocsarakat nádasok, kisebb arányban 
gyékényesek, tavikákások, ill. magassásrétek képviselik. A mocsárrétek közepesen 
fajgazdagok, jellemző bennük a szürke aszat (Cirsium canum).  
 
Gyakori élőhelyek: RC, B1a, D34, E1, H5a; közepesen gyakori élőhelyek: OB, RB, OC, BA, 
P2a, P2b, B5, J6; ritka élőhelyek: OA, RA, M2, H4, B3, J3, A1, A23, J1a, J2, B2, L2x. 
Fajszám: 600–800; védett fajok száma: 40–60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, 
bálvány fa (Ailanthus altissima) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok 
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. 
 
Fauna 
A Keleti-Bakony állatföldrajzi szempontból a Magyar Középhegység (Matricum) 
faunakörzetének dunántúli-középhegységi (Pilisicum) faunajárásának Bakonyicum faunatáját 
jelenti.  
 
Csősz természetvédelmi helyzete 
Csősz közigazgatási területe a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területére 
esik.  
 
Csősz közigazgatási területét keresztezi a Nádor-csatorna és a Sárvíz-malom-árok, illetve a 
Táci-árok, melyek völgye Natura 2000 SPA terület (HUDI10005 – Sárvíz-völgye). A terület D-
i része egyben része az országos védett területeknek, Sávíz-völgye TK. 
A módosítással érintett területek közül a 4. sz. terület közvetlenül a Kisasszói-árok mellett 
fekszik, illetve az 5. és 6. sz. terültek a Csősz-árok parti sávjában helyezkednek el. 
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Nemzeti Ökológiai Hálózattal való kapcsolat 
Csősz esetében a Csőszi-árok és a Kisasszói-árok magterület, illetve a Sárvíz-malom-csatorna 
és Nádor-csatorna közötti terület magterület, illetve ökológiai folyosó. 
 
Erdők állapota 
Csősz a Mezőföldi-Sárrét Erdőtervezési Körzethez tartozik. A település külterületén a főleg a 
Kisasszói-ároknál és halastavai mellett, illetve a Csőszi-árok közelében találhatók kisebb 
kiterjedésű művelésre tervezett erdők.  
 
5. számú ábra: Erdőtagok, erdőrészletek Csősz területén (forrás: Magyarország Erdészeti 
Webtérkép) 

 
 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 37/2009. évi törvény szerint az 
erdőterület termelésből való kivonása csak az erdészeti hatóság engedélye alapján lehetséges. 
 

4.2.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
A település történeti leírása és a katonai felmérési térképi információk szerint elmondható, 
hogy a település nem mindig töltött be zsáktelepülés funkciót. A főbb útvonalakon, több út 
kereszteződése mentén kialakult utcákból álló település volt. Később a burkolt utak 
megjelenésével, a használt közlekedési útvonalak leredukálódtak a napjainkban 6307. jelű 
összekötő útra, így a település korszerű úthálózat hiányában elszigetelődött a szomszédos 
településektől, így az zsáktelepülésként fejlődött tovább. 
A történeti településrészt a Kossuth Lajos utca és a Bartók Béla utca mentén határolhatjuk le.  
A településhez tartozott egy szőlőhegy is délkeletről, mely napjainkban a belterület részét 
képezi a Rákóczi Ferenc utca mentén. 
Döntő többségben a mélyre nyúló hátsókertes szalagtelkek a jellemzők, mely a falusias utcakép 
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meghatározó eleme, nem csak a történeti településrészen. Oka, hogy a település lakóépület 
állománya stagnál, a 20. század második felében megnyitott utcákban található telkek az elmúlt 
évtizedekben kerültek beépítésre. 
A történeti településmag területén a kialakult telkeken, a házak tömegformálása és az építészeti 
részletei őrzik még az egykori karaktert és a falusi léptéket. 
Ezen rész településszerkezetének jelentős hatása van települési összképre, mivel az összterület 
jelentős hányadát teszi ki. A házak jellemzően az utcavonaltól 5 méteren belül állnak, az 
utcaképet a nyeregtetős épületek oromfalának ritmusa határozza meg, de a „kockaházak” 
jelentette ritmusváltás is jelen van. 
Alapvetően a József Attila, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és Rákóczi Ferenc utcák párhuzamos 
sávjai közti területre terjed ki, központjában a Református templommal. Területileg körülöleli a 
település központi részét. 
 

Műemlékek, helyi építészeti értékek 
A községben a műemlékek nincsenek. 
Helyi védelem alatt álló építészeti értéket a településkép védelméről szóló helyi rendelet nem 
állapított meg.  
 
Régészeti területek 
Csősz közigazgatási területén 6 nyilvántartott régészeti lelőhely található, melyek  közül egy 
sem fokozottan vagy kiemelten védett. Egy esetben a régészeti lelőhely nyilvántartásba vétele 
folyamatban van. 
 

Lelőhely 
azonosító 

Lelőhely 
neve 

Lelőhely jellege 
Lelőhely 

kora 
Helyrajziszámok 

58888 1. lelőhely Telepnyom 
(felszíni) 

őskor 070/3, 070/4 

58889 2. lelőhely Telepnyom 
(felszíni) 

őskor 
római kor 
középkor 

065/8, 070/1, 070/2, 
068/4, 066, 069, 068/3, 

068/2, 068/1, 068/5 
58890 3. lelőhely Telepnyom 

(felszíni) 
középkor 065/8, 065/9, 065/7 

58891 4. lelőhely Telepnyom 
(felszíni) 

őskor 
középkor 

059/1, 057/2, 058, 
057/19, 057/20, 057/21, 

057/22 
58892 5. lelőhely Telepnyom 

(felszíni) 
középkor 054, 057/2, 056, 055/10, 

055/8, 055/9, 057/7, 
057/8, 057/6, 057/3, 

057/4, 057/5 
58893 6. lelőhely Telepnyom 

(felszíni) 
őskor 

középkor 
056, 057/12, 057/10, 

057/11 
nyilvántartásba 

vétel 
folyamatban 

8. lelőhely Telepnyom 
(felszíni) 

meghatározás 
alatt 

521/2,  521/1, 522, , 
526, 527,  541, 550, 

551, 552, 553, 556, 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 

563, 564, 
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4.2.8. TÁJVÉDELMI ÁLLAPOT 

 
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek 
minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van, de nem állnak 
műemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tájérték környezetével együtt védendő. 
 
 

4.3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

LEÍRÁSA ÉS MINDEZEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA, HA A TERV NEM VALÓSULNA MEG 

 
Csősz esetében környezeti konfliktus három környezeti elem esetén áll fenn: 
 

• Levegőterhelés: 
o Ipari tevékenységek levegőterhelése: az Imrédi és Társa Mezőgazdasági Kft. 

állattartási tevékenységének levegőtisztaság-védelmi hatásterülete érinti a 
lakóterületeket.  

• Felszín alatti vizek védelme 
o A Csőszi vízbázis védőterülete érinti Csősz bel- és külterületének egy részét. Új 

funkciók telepítése esetében figyelembe kell venni a jogszabályi és a hatósági 
határozati előírásokat, és az új tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy a felszín 
alatti vizek minőségét ne veszélyeztesse. 

o A településen szennyvízgyűjtő hálózat nem épült, így a szikkasztsára kerülő 
szennyvíz mennyisége kb. 15 m3/d körül becsülhető. 

• Felszíni vizek védelme: 
o A település területének egy része (a vízfolyások környezetében) mélyebben 

fekvő, vízjárta, vízborította területekkel kell számolni. Ezen területeken 
folytatott mezőgazdasági és állattartási tevékenység veszélyeztetheti a felszíni 
vizek minőségét a túlzott mértékű tápanyag bemosódás következtében. Ezért 
ezen területen minden tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszíni vizek ne 
szennyeződhessenek el. 

o Új funkciók telepítése esetében figyelembe kell venni a jogszabályi és a 
hatósági határozati előírásokat, és az új tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy 
a felszíni vizek minőségét ne veszélyeztesse. 

• Zajterhelés: 
o Ipari tevékenységek zajterhelése: az Imrédi és Társa Mezőgazdasági Kft. 

állattartási tevékenységének zajvédelmi hatásterülete érinti a lakóterületeket. 
 
A felülvizsgálat során tervezett módosítások elsősorban tényleges területhasználatok 
jogszabályi megfeleltetését támogatják, kisebb részben település kényelmi funkciókat 
szolgálnak. 
 
A tervezett módosítások nélkül a már kialakult területhasználatok folytatása nem lenne 
jogszabálynak megfelelő, így a már meglévő tevékenységek további végzése akadályokba 
ütközhet, ami a település gazdasági potenciálját ronthatja. 
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A településkényelmi funkciók növelésével a lakosság komfort érzete fokozható, így a település 
megtartó ereje nő. 
 
  



CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Bruckner Attila Juglans Nigra Kft. 36 
 

 

4.4. A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST 

KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 

 
A felülvizsgálat során tervezett változások jelentős része esetében a folytatott tevékenységek 
nem változnak, így számos esetben a környezet igénybevétele, terhelése nem változik.  
 

4.4.1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KÖZVETLEN IGÉNYBEVÉTELE, VAGY KÖRNYEZETTERHELÉS 

 
Az új tervezett területhasználati funkciók megjelenésével az alábbi környezet-igénybevételek, 
hatótényezők léphetnek fel módosítási területenként: 
 
1. fejlesztési helyszín 

Belterületen, a település délnyugati részén található közpark területek településközponti 
vegyes területfelhasználást kapnak. 

 
Várható hatótényezők: 
A tervezett településközponti vegyes terület kialakításával a levegőterhelés, szennyvízterhelés, 
fokozott hulladékképződés és megnövekedő zajterhelés jelent fokozottabb környezet-
igénybevételt a közparkhoz képest. 
 
Az egyes tevékenységek engedélyeztetésénél vizsgálni, illetve ellenőrizni kell, hogy a 
tevékenység ne okozhasson határérték feletti terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy 
kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín alatti közeg semmilyen körülmények között se 
szennyeződhessen el, Észak felé a környező lakóterületet határérték feletti zajterhelés ne 
érhesse. 
 
 
2. fejlesztési helyszín 

Belterületen, településközpont vegyes területfelhasználást és közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

 
Várható hatótényezők: 
Az érintett területeken nem változnak a folytatott tevékenységek, így az új övezetek 
kialakításával a jelenlegi terheléseken kívül további terhelés nem várható.  
 
A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a tevékenység ne okozhasson határérték feletti 
terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín 
alatti víz, valamint a földtani közeg semmilyen körülmények között se szennyeződhessen el. 
 
 
3. fejlesztési helyszín 

Külterületen, az ipari gazdasági területfelhasználás különleges mezőgazdasági-üzemi 
területre változik. 

 
Várható hatótényezők: 
A meglevő mezőgazdasági major területein nem változnak a folytatott tevékenységek, így az új 
övezetek kialakításával a jelenlegi terheléseken kívül további terhelés nem várható.  
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A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a tevékenység ne okozhasson határérték feletti 
terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín 
alatti víz, valamint a földtani közeg semmilyen körülmények között se szennyeződhessen el. 
 
 
4. fejlesztési helyszín 

A horgásztó környékének területfelhasználás változása: vízgazdálkodási és mezőgazdasági 
területfelhasználás helyett a mocsár, nádas művelési ágú területek természetközeli 
területfelhasználásúak lesznek. A tó vízgazdálkodási területfelhasználásba kerül. További 
változás az Országos Erdőállományi Adattár szerinti erdők területének erdő 
területfelhasználásba sorolása. 

 
Várható hatótényezők: 
Az érintett területeken nem változnak a folytatott tevékenységek, így az új övezetek 
kialakításával a jelenlegei terheléseken kívül további terhelés nem várható.  
 
A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a tevékenység ne okozhasson határérték feletti 
terheléseket, illetve a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a felszíni és felszín alatti víz, 
valamint a földtani közeg semmilyen körülmények között se szennyeződhessen el. 
 
 
5. fejlesztési helyszín 

Külterületen, a természetközeli területek besorolása művelési ág alapján és az erdők 
területének rendezése az Országos Erdőállományi Adattár szerinti elsődleges rendeltetés 
alapján. 

 
Várható hatótényezők: 
Az érintett területeken nem változnak a folytatott tevékenységek, így az új övezetek 
kialakításával a jelenlegei terheléseken kívül további terhelés nem várható.  
 
A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a tevékenység ne okozhasson határérték feletti 
terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín 
alatti víz, valamint a földtani közeg semmilyen körülmények között se szennyeződhessen el. 
 
 
6. fejlesztési helyszín 

Külterületen, vízállás területe általános mezőgazdasági terület helyett vízgazdálkodási 
területfelhasználásra változik. 

 
Várható hatótényezők: 
Az érintett területeken nem változnak a folytatott tevékenységek, így az új övezetek 
kialakításával a jelenlegei terheléseken kívül további terhelés nem várható.  
 
A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a tevékenység ne okozhasson határérték feletti 
terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín 
alatti víz, valamint a földtani közeg semmilyen körülmények között se szennyeződhessen el. 
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4.4.2. A MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 
AMELYEK KÖZVETETT MÓDON KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRHATNAK 

 
A bemutatott módosítások legfontosabb összetevője a jogszabályi változásoknak való 
területhasználati megfeleltetés és a már kialakult területhasználatok megfelelő jogi keretek 
közé terelése. 
 
 

4.5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, 
KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE 

 
A 4.4.1. fejezetben bemutatásra kerültek a tervezett módosítások következtében fellépő 
hatótényezők. Az alábbiakban a módosítások jellege szerint foglaljuk össze a várható 
hatásokat. 
 
Vegyes településközponti területek kijelölése közpark helyett 
Érintett helyszínek: 1. és 2. 
 
A létesítmények fűtése és melegvíz-ellátása járhat levegőterheléssel. A várható hőigények 
mellett a telepítésre kerülő kazánok teljesítménye kisebb, mint 140 kW, így a várható 
levegőterhelés csekély mértékű. 
A kiszolgáló forgalom kisebb intenzitása mellett a kapcsolódó közeledés levegőterhelése 
ugyancsak nem jelentős mértékű. 
 
Vízigénybevétel a szociális vízfogyasztás. Ennek mértéke maximálisan 5-10 m3/d körül 
becsülhető. Ezt a vízigényt a települési vízellátó rendszer nagy biztonsággal szolgáltatni tudja. 
A keletkező szennyvíz is települési szennyvíz, mértékadó mennyisége 5-10 m3/d körül várható 
maximálisan. A szennyvizet kizárólag zárt szennyvízgyűjtő tartályban lehet gyűjteni, a 
használatbavételi engedélyezés során a szennyvízgyűjtő vízzáróságát igazolni kell. 
 
Talaj-igénybevétel csak az esetleges építés alatt várható, amikor is az alapozáshoz a felső 
talajréteget kell eltávolítani, illetve a megfelelő alaptestet ki kell emelni. A humuszban gazdag 
felső talajréteget építést követően vissza kell teríteni. A beavatkozási terület kiterjedése néhány 
száz m2, mely kiterjedés igen csekély mértékű az érintett település belterületi kiterjedéséhez 
képest. 
Az építést követően további talaj-igénybevétel már nem várható. 
 
A területhasználatból eredően a területen kommunális hulladékképződéssel kell számolni. A 
keletkező hulladékok előírások szerinti elkülönített gyűjtése mind köztéri hulladékgyűjtő 
edényekkel, mind az építendő létesítményeken belül könnyen megvalósítható. A 
területhasználóknak a közszolgáltatóval szállítási szerződést kell kötniük. 
További önálló hulladékáramot jelent a zöldterület fenntartásból kikerülő biológiailag bontható 
hulladék, ennek szakszerű szállítására és kezelésére ugyancsak a közszolgáltatóval kell 
szerződést kötni. 
 
Zajterhelés csak a kiszolgáló forgalomból várható, azonban ennek alacsony intenzitása miatt 
terhelése nagy valószínűséggel nem jelent érzékelhető többletterhelést. 
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Közlekedési területek kijelölése 
Érintett helyszínek: 2. 
A módosítás környezetvédelmi szempontból nem releváns, a jelenlegi területhasználat nem 
változik. 
 
 
Különleges mezőgazdasági üzemi területek kialakítása ipari gazdasági területhasználat 
helyett 
Érintett fejlesztési helyszín: 3. 
A módosítás környezetvédelmi szempontból nem releváns, a jelenlegi mezőgazdasági üzemi 
jellegű területhasználat nem változik. 
 
A levegőterhelés legfeljebb egy-két épület esetében léphet fel, a szükséges hőteljesítmények 
nem haladják meg a 15-50 kW-ot tüzelőberendezésenként.  
Amennyiben terményszárító is telepítésre kerül, abban az esetben már levegővédelmi működési 
engedély megszerzése szükséges önálló engedélyezési folyamat keretében. 
 
A kapcsolódó gépjármű és teherforgalom legfeljebb néhány jármű/nap, így az elhanyagolható 
mértékű. 
 
Vízigénybevétel a szociális vízfogyasztás, állatitatási és takarítás célú vízfelhasználás. Ennek 
mértéke csekély, tekintettel a dolgozók várható létszámára, maximálisan 1-2 m3/d körül 
becsülhető. Ezt a vízigényt a települési vízellátó rendszer nagy biztonsággal szolgáltatni tudja.  
A keletkező szennyvíz a fogyasztás függvényében települési szennyvíz, mértékadó mennyisége 
1-2 m3/d körül várható maximálisan. A szennyvizet a települési közcsatorna hálózatba kell 
bevezetni, azt a rendszer fogadni tudja.  
 
Talaj-igénybevétel csak az esetleges építés alatt várható, amikor is az alapozáshoz a felső 
talajréteget kell eltávolítani, illetve a megfelelő alaptestet ki kell emelni. A humuszban gazdag 
felső talajréteget építést követően vissza kell teríteni. A beavatkozási terület kiterjedése néhány 
száz, m2, mely kiterjedés csekély mértékű az érintett területek kiterjedéséhez képest. 
Az építést követően további talaj-igénybevétel már nem várható. 
 
A területhasználatból eredően a területen kommunális hulladékképződéssel kell számolni. 
Tekintettel a dolgozói létszámra, ennek mértéke 120-240 l/hét. A keletkező hulladékok 
előírások szerinti elkülönített gyűjtése hulladékgyűjtő edényekkel megvalósítható. A 
területhasználóknak a közszolgáltatóval szállítási szerződést kell kötniük. 
A gépkarbantartás hulladékainak gyűjtésére a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályainak 
megfelelő gyűjtőhelyeket kell kialakítani. 
 
Zajterhelés csak minimális mértékben várható az esetleges épületgépészeti elemek 
zajkibocsátásból.  
További zajterhelést jelenthet a kiszolgáló forgalom, azonban ennek alacsony intenzitása miatt 
terhelése nagy valószínűséggel nem jelent számottevő többletterhelést. 
 
Amennyiben állattartás bővítése tervezett: 
Levegőterhelést az állattartás által okozott bűzhatás okozhat, amelyet egyrészt az állattartó 
épületek szagkibocsátása, másrészről pedig a trágya/hígtrágya kezelés és tárolás 
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szagkibocsátása okoz. Így állattartó telep tervezése esetében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a 
megfelelő nagyságú levegővédelmi övezet kialakítására. 
 
A vízigény az állatok itatására szolgáló vízigénnyel, illetve az istállók takarításához szükséges 
vízigénnyel megnövekszik. A felszíni és a felszín alatti vizek terhelése a trágya/hígtrágya 
megfelelő kezelése és tárolása esetén nem várható. 
 
Talaj-igénybevétel várható az esetleges építés alatt, amikor is az alapozáshoz a felső 
talajréteget kell eltávolítani, illetve a megfelelő alaptestet ki kell emelni. A humuszban gazdag 
felső talajréteget építést követően vissza kell teríteni. A beavatkozási terület kiterjedése néhány 
száz, esetleg ezer m2, mely kiterjedés nem jelentős mértékű. 
Talaj-igénybevétel várható továbbá a trágya/hígtrágya nem megfelelő kezeléséből, ezért a 
trágyagyűjtő és kezelő létesítmények üzemeltetésére kiemelt hangsúlyt kell fektetni. 
 
Az állattartási tevékenység során termelési veszélyes (pl. állatgyógyászati) hulladékok és nem 
veszélyes (pl. csomagolási) hulladékok és kommunális hulladék keletkezése várható. A 
keletkező hulladékok előírások szerinti elkülönített gyűjtése az építendő létesítményeken belül 
megvalósítható – munkahelyi gyűjtőhelyekkel. A területhasználóknak a közszolgáltatóval 
szállítási szerződést kell kötniük. 
Speciális hulladékok elszállítására az üzemeltetőknek szakcégekkel kell szerződést kötniük. 
Ezen módon a keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon gyűjthetők és 
kezelhetők. 
 
Zajterhelés az épületgépészeti zajforrásoktól, valamint a telephelyen belüli szállításokból 
várható. 
A megközelítési útvonal mentén kialakuló zajterhelés a jelenlegi közlekedési zajterhelést 
várhatóan nem emeli meg jelentős mértékben. 
 
 
Természetközeli területek és erdőterületek kijelölése 
Érintett helyszínek: 4., 5. 
A módosítás környezetvédelmi szempontból nem releváns, a jelenlegi területhasználat nem 
változik. 
 
 
Általános mezőgazdasági területek kijelölése 
Érintett helyszínek: 4., 5. 
A módosítás környezetvédelmi szempontból nem releváns, a jelenlegi területhasználat nem 
változik. 
 
 
Vízgazdálkodási területek kijelölése 
Érintett helyszínek: 4., 5. és 6. 
A módosítás környezetvédelmi szempontból nem releváns, a jelenlegi területhasználat nem 
változik. 
 
 

* * * 
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Összefoglalóan a tervezett módosítások jelentős mértékű környezeti hatásokkal 
várhatóan nem járnak, a várható hatások lokális jellegűek, a hatásterületek nem 
terjednek túl a módosítással érintett ingatlanokon. 
 

5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ 

KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY 

ELLENTÉTELEZÉSÉRE, MONITORINGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 
Az előző fejezetekben bemutatottak alapján a terv megvalósítása nem jár jelentős környezeti 
hatásokkal, figyelembe véve, hogy a tervezett módosítások jelentős része a már kialakult 
területhasználatok megjelenítését szolgálja.  
 
Körültekintő tervezéssel és üzemeltetéssel a várható hatások még tovább mérsékelhetők. A 
telepítés/tervezés szempontjából környezeti elemenként az alábbi szabályozás betartását tartjuk 
kiemelten fontosnak, tekintettel a település területén fennálló korlátozásokra. 
 
 

5.1. A VÁRHATÓ HATÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

 
A módosítással érintett területeken tervezett légszennyező tevékenységek szabályozása 
 
20. számú táblázat: Légszennyező tevékenységek szabályozása 

Helyszín Környezetvédelmi jellegű megállapítások 
1. Belterületen, a település 

délnyugati részén található 
közpark területek település-
központi vegyes terület-
felhasználást kapnak. 

Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély 
birtokában létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 
140 kW bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt 
bejelentés kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély 
megszerzése szükséges a környezetvédelmi hatóságtól. 

2. Belterületen, településközpont 
vegyes területfelhasználást és 
közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns. 

3. Külterületen, az ipari 
gazdasági területfelhasználás 
különleges mezőgazdasági-
üzemi területre változik. 
 

Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély 
birtokában létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 
140 kW bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt 
bejelentés kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély 
megszerzése szükséges a környezetvédelmi hatóságtól. 
 
Az alkalmazott technológia meg kell, hogy feleljen az elérhető legjobb 
technikának. 
 
Amennyiben az állattartás bővítése történik, abban az esetben az állattartó 
épület és a trágyatároló is diffúz légszennyező forrás, mely bejelentés 
kötelezettség terheli, és működési engedély megszerzése szükséges a 
környezetvédelmi hatóságtól. 
 
Terményszárító esetében, ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW bemenő 
hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés 
kötelezettség terheli, és pontforrás működési engedély megszerzése 
szükséges a környezetvédelmi hatáskörében eljáró környezetvédelmi 
hatóságtól. 

4. A horgásztó környékének Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns. 
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területfelhasználás változása: 
vízgazdálkodási és mező-
gazdasági terület-felhasználás 
helyett a mocsár, nádas 
művelési ágú területek 
természetközeli területfel-
használásúak lesznek. A tó 
vízgazdálkodási területfel-
használásba kerül. További 
változás az Országos Erdő-
állományi Adattár szerinti 
erdők területének erdő 
területfelhasználásba 
sorolása. 

 

5. Külterületen, a természetközeli 
területek besorolása művelési 
ág alapján és az erdők 
területének rendezése az 
Országos Erdőállományi 
Adattár szerinti elsődleges 
rendeltetés alapján. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns. 

6. Külterületen, vízállás területe 
általános mezőgazdasági 
terület helyett vízgazdál-
kodási területfelhasználásra 
változik. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns. 

 
21. számú táblázat: A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok 

Levegőtisztaság védelem 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről 
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályairól  
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A módosítással érintett területeken tervezett talaj-igénybevétellel járó tevékenység 
szabályozása 
 
22. számú táblázat: A módosítással érintett területeken tervezett talaj-igénybevétellel járó 
tevékenység szabályozása 

Helyszín Környezetvédelmi jellegű megállapítások 
1. Belterületen, a település 

délnyugati részén található 
közpark területek település-
központi vegyes terület-
felhasználást kapnak. 

Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett. 
 
Talajvédelmi terv készítése szükséges a talajszint végleges 
megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m2 -nél 
nagyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2 -t meghaladó 
területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg 
mentéséhez. 
 
A talajvédelmi tervet a Talajvédelmi hatóság bírálja el. 

2. Belterületen, településközpont 
vegyes területfelhasználást és 
közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett. 

3. Külterületen, az ipari 
gazdasági területfelhasználás 
különleges mezőgazdasági-
üzemi területre változik. 
 

Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett. 
 
A termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységek, illetve 
beavatkozások, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást 
gyakorló beruházások és tevékenységek esetén talajvédelmi terv készítése 
szükséges a következő esetekben: 
a) a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához, 
b) a mezőgazdasági célú tereprendezéshez, 
c) szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy 
rendelkezik – egyéb ültetvények telepítéséhez, 
d) a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem 
minősülő 1000 m2 -nél nagyobb területnagyságú tevékenység, illetve 400 
m2 -t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a 
humuszos termőréteg mentéséhez, 
e) a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, 
újrahasznosításhoz, 
f) az öntözéshez, 
g) a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során 
keletkező egyéb szervestrágya kivételével, 
h) a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához, 
i) a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez, 
j) a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön 
történő felhasználásához, 
k) az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához. 
 
A talajvédelmi tervet a Talajvédelmi hatóság bírálja el. 
 
A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani. 

4. A horgásztó környékének 
területfelhasználás változása: 
vízgazdálkodási és mező-
gazdasági terület-felhasználás 
helyett a mocsár, nádas 
művelési ágú területek 
természetközeli területfel-
használásúak lesznek. A tó 
vízgazdálkodási területfel-
használásba kerül. További 
változás az Országos Erdő-

Talajvédelmi szempontból nem releváns, azonban a meglévő tevékenysége 
végzése során talajszennyezés nem megengedett. 
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állományi Adattár szerinti 
erdők területének erdő 
területfelhasználásba 
sorolása. 

5. Külterületen, a természetközeli 
területek besorolása művelési 
ág alapján és az erdők 
területének rendezése az 
Országos Erdőállományi 
Adattár szerinti elsődleges 
rendeltetés alapján. 

Talajvédelmi szempontból nem releváns, azonban a meglévő tevékenysége 
végzése során talajszennyezés nem megengedett. 
 
 

6. Külterületen, vízállás területe 
általános mezőgazdasági 
terület helyett vízgazdál-
kodási területfelhasználásra 
változik. 

Talajvédelmi szempontból nem releváns, azonban a meglévő tevékenysége 
végzése során talajszennyezés nem megengedett. 
 
 

 
23. számú táblázat: A talaj védelmével kapcsolatos jogszabályok 

Talaj védelme 
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 

 
 
A módosítással érintett területeken tervezett víz-igénybevétellel és szennyezéssel járó 
tevékenység szabályozása 
 
24. számú táblázat: Víz-igénybevétel és szennyezéssel járó tevékenységek szabályozása 

Helyszín Környezetvédelmi jellegű megállapítások 
1. Belterületen, a település 

délnyugati részén található 
közpark területek település-
központi vegyes terület-
felhasználást kapnak. 

A szennyvizet zárt, megfelelő vízzáróságú műtárgyban kell gyűjteni. A 
keletkező szennyvizek elhelyezésére szolgáló műtárgyak megfelelő 
gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell. 
 
Parkolók, közlekedési felületek csak vízzáró szilárd burkolattal 
készülhetnek, a csapadékvíz a parkolóból csak előtisztítást követően 
vezethető el. Szennyezett csapadékvíz nem szikkasztható. 
 
Amennyiben az adott tevékenység vízbázis védőövezetét érinti, abban az 
esetben a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 
tevékenységek esetén a felszín alatti vizekre, vízbázis védőövezetre 
vonatkozóan egyedi vizsgálat lehet szükséges. 

2. Belterületen, településközpont 
vegyes területfelhasználást és 
közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

Parkolók, közlekedési felületek csak vízzáró szilárd burkolattal 
készülhetnek, a csapadékvíz a parkolóból csak előtisztítást követően 
vezethető el. Szennyezett csapadékvíz nem szikkasztható. 
 
Amennyiben az adott tevékenység vízbázis védőövezetét érinti, abban az 
esetben a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 
tevékenységek (pl. lakóépület csatornázás nélkül) esetén a felszín alatti 
vizekre, vízbázis védőövezetre vonatkozóan egyedi vizsgálat lehet 
szükséges. 

3. Külterületen, az ipari 
gazdasági területfelhasználás 
különleges mezőgazdasági-
üzemi területre változik. 
 

A fejlesztési terület nitrátérzékeny területnek minősül, ezért a 
mezőgazdasági tevékenység nitrát-szennyezése nem megengedett. 
 
A szennyvizet zárt, megfelelő vízzáróságú műtárgyban kell gyűjteni. A 
keletkező szennyvizek elhelyezésére szolgáló műtárgyak megfelelő 
gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell. 
 
Parkolók, közlekedési felületek csak vízzáró szilárd burkolattal 
készülhetnek, a csapadékvíz a parkolóból csak előtisztítást követően 
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vezethető el. Szennyezett csapadékvíz nem szikkasztható. 
 
Amennyiben állattartás történik: 
Állattartó épület, trágyatároló létesítése szigetelt, felszín alatti közeg 
szennyeződését kizáró módon lehetséges.  
 
Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető: 
a) külön jogszabály szerinti vízjárta területeken, 
b) felszíni víztől, valamint jogszabály által nem szabályozott, 
ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtől számított 100 méteren 
belül. 
 
A trágya kihordást a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló rendelet 
időben korlátozza. Hivatkozott jogszabály a területen szükséges 
trágyatároló kapacitására is előírást ad.  
Az állattartásból keletkező trágyát termőterületre kihelyezni csak 
Talajvédelmi hatóság engedélyével lehet. 
 
A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani. 

4. A horgásztó környékének 
területfelhasználás változása: 
vízgazdálkodási és mező-
gazdasági terület-felhasználás 
helyett a mocsár, nádas 
művelési ágú területek 
természetközeli területfel-
használásúak lesznek. A tó 
vízgazdálkodási területfel-
használásba kerül. További 
változás az Országos Erdő-
állományi Adattár szerinti 
erdők területének erdő 
területfelhasználásba 
sorolása. 

A fejlesztési terület nitrátérzékeny területnek minősül, ezért a 
mezőgazdasági tevékenység nitrát-szennyezése nem megengedett. 
 
Amennyiben állattartás történik: 
Állattartó épület, trágyatároló létesítése szigetelt, felszín alatti közeg 
szennyeződését kizáró módon lehetséges.  
 
Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető: 
a) külön jogszabály szerinti vízjárta területeken, 
b) felszíni víztől, valamint jogszabály által nem szabályozott, 
ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtől számított 100 méteren 
belül. 
 
A trágya kihordást a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló rendelet 
időben korlátozza. Hivatkozott jogszabály a területen szükséges 
trágyatároló kapacitására is előírást ad.  
Az állattartásból keletkező trágyát termőterületre kihelyezni csak 
Talajvédelmi hatóság engedélyével lehet. 
 
A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani. 
 
Amennyiben az adott tevékenység vízbázis védőövezetét érinti, abban az 
esetben a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 
tevékenységek (pl. önellátást meghaladó állattartás) esetén a felszín alatti 
vizekre, vízbázis védőövezetre vonatkozóan egyedi vizsgálat lehet 
szükséges. 

5. Külterületen, a természetközeli 
területek besorolása művelési 
ág alapján és az erdők 
területének rendezése az 
Országos Erdőállományi 
Adattár szerinti elsődleges 
rendeltetés alapján. 

A fejlesztési terület nitrátérzékeny területnek minősül, ezért a 
mezőgazdasági tevékenység nitrát-szennyezése nem megengedett. 
 
A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani, a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett. 

6. Külterületen, vízállás területe 
általános mezőgazdasági 
terület helyett vízgazdál-
kodási területfelhasználásra 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett. 
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változik. 

 
25. számú táblázat: Víz-igénybevétel és szennyezéssel járó tevékenységek szabályozására 
vonatkozó jogszabályok 

Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről  
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 
 
A módosítással érintett területeken tervezett hulladékkeletkezéssel járó tevékenység 
szabályozása 
 
26. számú táblázat: Hulladék keletkezéssel járó tevékenységek szabályozása 

Helyszín Környezetvédelmi jellegű megállapítások 
1. Belterületen, a település 

délnyugati részén található 
közpark területek település-
központi vegyes terület-
felhasználást kapnak. 

A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe 
venni. 
Az üzemeltető köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály 
szerinti elszállításáról. 
Speciális kezelést igénylő hulladékok megfelelő gyűjtéséről és 
elszállíttatásáról az ingatlanhasználóknak kell gondoskodnia. 
 
Az építés során keletkező hulladékokra vonatkozóan: 
A hulladékról szóló törvény szerint a hulladékbirtokos a hulladékot a 
kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az 
ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más 
anyagokkal összekeverni nem lehet.  

2. Belterületen, településközpont 
vegyes területfelhasználást és 
közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

Hulladékgazdálkodási szempontból nem releváns. 

3. Külterületen, az ipari 
gazdasági területfelhasználás 
különleges mezőgazdasági-
üzemi területre változik. 
 

A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe 
venni. 
Az üzemeltető köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály 
szerinti elszállításáról. 
Speciális kezelést igénylő hulladékok megfelelő gyűjtéséről és 
elszállíttatásáról az ingatlanhasználóknak kell gondoskodnia. 
 
Amennyiben állattartás történik: 
A nem fertőző betegségben elhullott állatokat a nem emberi fogyasztásra 
szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló rendelet előírásai szerint kell kezelni. 
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Elszállításukra az üzemeltetőnek szerződést kell kötni a megfelelő hatósági 
engedélyekkel rendelkező társasággal. Állati tetemek elföldelése nem 
megengedett. 
Az állattartás során veszélyes hulladék keletkezik (állatgyógyászati 
eszközök hulladékai, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében), melyet a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól szóló rendelet előírásai alapján kell kezelni. 

4. A horgásztó környékének 
területfelhasználás változása: 
vízgazdálkodási és mező-
gazdasági terület-felhasználás 
helyett a mocsár, nádas 
művelési ágú területek 
természetközeli területfel-
használásúak lesznek. A tó 
vízgazdálkodási területfel-
használásba kerül. További 
változás az Országos Erdő-
állományi Adattár szerinti 
erdők területének erdő 
területfelhasználásba 
sorolása. 

Az üzemeltető köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály 
szerinti elszállításáról. 
Speciális kezelést igénylő hulladékok megfelelő gyűjtéséről és 
elszállíttatásáról az ingatlanhasználóknak kell gondoskodnia. 

5. Külterületen, a természetközeli 
területek besorolása művelési 
ág alapján és az erdők 
területének rendezése az 
Országos Erdőállományi 
Adattár szerinti elsődleges 
rendeltetés alapján. 

Az üzemeltető köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály 
szerinti elszállításáról. 
Speciális kezelést igénylő hulladékok megfelelő gyűjtéséről és 
elszállíttatásáról az ingatlanhasználóknak kell gondoskodnia. 

6. Külterületen, vízállás területe 
általános mezőgazdasági 
terület helyett vízgazdál-
kodási területfelhasználásra 
változik. 

Az üzemeltető köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály 
szerinti elszállításáról. 
Speciális kezelést igénylő hulladékok megfelelő gyűjtéséről és 
elszállíttatásáról az ingatlanhasználóknak kell gondoskodnia. 

 
27. számú táblázat: Hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

Hulladékgazdálkodás 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről  
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól  
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 
hatósági engedélyezéséről 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól 
Csősz Község Önkormányzat 24/2015. (XII.18.) számú rendelete a hulladékgazdálkodásról és a közterületek 
tisztán tartásáról 
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A módosítással érintett területeken tervezett zajos tevékenységek szabályozása 
 
28. számú táblázat: Zajos tevékenységek szabályozása 

Helyszín Környezetvédelmi jellegű megállapítások 
1. Belterületen, a település 

délnyugati részén található 
közpark területek település-
központi vegyes terület-
felhasználást kapnak. 

Az építésre vonatkozóan: 
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari 
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
rendelet határozza meg. 
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem 
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott 
határértékek túllépését. 

2. Belterületen, településközpont 
vegyes területfelhasználást és 
közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

Az építésre vonatkozóan: 
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari 
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
rendelet határozza meg. 
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem 
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott 
határértékek túllépését. 

3. Külterületen, az ipari 
gazdasági területfelhasználás 
különleges mezőgazdasági-
üzemi területre változik. 
 

Az ingatlanon végzett tevékenységek nem okozhatják a zajtól védendő 
területeken a vonatkozó rendeletben meghatározott környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek túllépését. 
Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt zajvédelmi 
előírásainak betartása szükséges. 

4. A horgásztó környékének 
területfelhasználás változása: 
vízgazdálkodási és mező-
gazdasági terület-felhasználás 
helyett a mocsár, nádas 
művelési ágú területek 
természetközeli területfel-
használásúak lesznek. A tó 
vízgazdálkodási területfel-
használásba kerül. További 
változás az Országos Erdő-
állományi Adattár szerinti 
erdők területének erdő 
területfelhasználásba 
sorolása. 

Az ingatlanon végzett tevékenységek nem okozhatják a zajtól védendő 
területeken a vonatkozó rendeletben meghatározott környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek túllépését. 
 
 

5. Külterületen, a természetközeli 
területek besorolása művelési 
ág alapján és az erdők 
területének rendezése az 
Országos Erdőállományi 
Adattár szerinti elsődleges 
rendeltetés alapján. 

Az ingatlanon végzett tevékenységek nem okozhatják a zajtól védendő 
területeken a vonatkozó rendeletben meghatározott környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek túllépését. 
 
Zajvédelmi szempontból nem releváns. 

6. Külterületen, vízállás területe 
általános mezőgazdasági 
terület helyett vízgazdál-
kodási területfelhasználásra 
változik. 

Zajvédelmi szempontból nem releváns. 
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29. számú táblázat: Zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok listája 

Zaj- és rezgésvédelem 
284/2007 (X. 29.) Korm rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 
részletes szabályairól 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

 
 
A módosítással érintett területeken tervezett tevékenységek élővilág-védelmi, 
természetvédelmi szabályozása 
 
30. számú táblázat: Tervezett módosítások élővilág-védelmi, erdővédelmi szabályozása 

Helyszín Környezetvédelmi jellegű megállapítások 
1. Belterületen, a település 

délnyugati részén található 
közpark területek település-
központi vegyes terület-
felhasználást kapnak. 

Zöldfelület létesítése, parkosítás esetén előnyben kell részesíteni a 
tájazonos fajokat, valamint a madarak számára fészkelő, búhelyet és 
táplálékot biztosító cserjéket. 
 
Az északra fekvő lakóterület védelme érdekében javasolt megfelelő 
nagyságú előkert, vagy védő zöldsáv létesítése. 
 
Körültekintő gazdálkodással vissza kell szorítani az invazív és allergén 
gyomnövényeket. 

2. Belterületen, településközpont 
vegyes területfelhasználást és 
közlekedési területet érintő 
útkorrekció történik. 

Zöldfelület létesítése, parkosítás esetén előnyben kell részesíteni a 
tájazonos fajokat, valamint a madarak számára fészkelő, búhelyet és 
táplálékot biztosító cserjéket. 

3. Külterületen, az ipari 
gazdasági területfelhasználás 
különleges mezőgazdasági-
üzemi területre változik. 
 

Körültekintő gazdálkodással vissza kell szorítani az invazív és allergén 
gyomnövényeket, elő kell segíteni a tájazonos fajok megerősödését. 
 
A telephely fejlesztése során a DNy-i ingatlanhatáron javasolt a védő 
erdősáv tovább telepítése. 

4. A horgásztó környékének 
területfelhasználás változása: 
vízgazdálkodási és mező-
gazdasági terület-felhasználás 
helyett a mocsár, nádas 
művelési ágú területek 
természetközeli területfel-
használásúak lesznek. A tó 
vízgazdálkodási területfel-
használásba kerül. További 
változás az Országos Erdő-
állományi Adattár szerinti 
erdők területének erdő 
területfelhasználásba 
sorolása. 

Körültekintő gazdálkodással vissza kell szorítani az invazív és allergén 
gyomnövényeket, elő kell segíteni a tájazonos fajok megerősödését. 

5. Külterületen, a természetközeli 
területek besorolása művelési 
ág alapján és az erdők 
területének rendezése az 
Országos Erdőállományi 
Adattár szerinti elsődleges 
rendeltetés alapján. 

Körültekintő gazdálkodással vissza kell szorítani az invazív és allergén 
gyomnövényeket, elő kell segíteni a tájazonos fajok megerősödését. 
 
 

6. Külterületen, vízállás területe Körültekintő gazdálkodással vissza kell szorítani az invazív és allergén 
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általános mezőgazdasági 
terület helyett vízgazdál-
kodási területfelhasználásra 
változik. 

gyomnövényeket, elő kell segíteni a tájazonos fajok megerősödését. 
 
 

 
31. számú táblázat: Élővilág-védelmi jogszabályok listája 

Élővilág védelem 
1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről 
2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről 
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének 
szabályairól. 

 
 

5.2. MONITORING JAVASLATOK 

 
A tervben a kijelölt fejlesztések, területhasználati módosítások csak kisebb környezeti 
hatásokkal járhatnak,.  
 
A bekövetkező hatások megfigyelése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük: 

• A tervben foglaltak környezeti hatások rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 
évente. 

• A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat 
részeként javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására, az azóta 
bekövetkezett változásokra. 

• A település környezeti állapotára is hatást gyakorló tervek vizsgálata (környezetvédelmi 
program, hulladékgazdálkodási program, stb.). 

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

 
 

6. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A felülvizsgálat során elvégzett módosítások több alapvető célt fogalmaznak meg: 

• jogszabályi feltételeknek megfelelő, a valós területhasználatot támogató módosítások, 
• településközponti funkciók erősítése. 

 
A környezeti állapot megőrzése, illetve javítása szempontjából kiemelten jelentőséggel bírnak a 
tervbe vett módosítások végrehajtása. 
 
A bemutatott módosítások környezetvédelmi érdekekkel nem ütköznek, és elősegítik egy 
alacsonyabb környezet-igénybevétel mellett élhetőbb település kialakítását. 
 
Székesfehérvár, 2020. április 19. 
 


