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Kétrényi Aranka Dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott nevében

Tolna Megyei Kormányhivatal, Állami 
Főépítészi Iroda

afi@tolna.gov.hu

A környezeti értékelést megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a Kr. előírásai szerint készülő épített 
környezet védelmére vonatkozó fejezetet nem tartalmaz, ezért az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a véleményezésben nem érintett. A fejlesztések 
környezettudatos megvalósítása során a természetes és az épített környezet összehangolt 
védelme megfelelően biztosítható, ezért a környezeti értékelés jóváhagyása ellen kifogást 
nem emelünk.

Köszönjük a véleményt.

Szoboszlai Szilvia pályázati referens Gyönki KÖH palyazatok2@gyonk.hu Tanulmányoztuk, észrevételt nem kívánunk tenni. Köszönjük a véleményt.
Bartusz Máté műszaki ügyintéző Nagymányoki KÖH muszak@nagymanyok.hu A leírtakkal egyetértünk, nincs észrevételünk. Köszönjük a véleményt.

Dr. Kele Hajnalka, Dr. horváth Zoltán 
kormánymegbízott felhatalmazásából

Baranya Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 
Osztály

banyafelugyelet@baranya.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) külön észrevétel jelzése 
nélkül tudomásul veszi Tolna Megyei Területfejlesztési Program környezeti értékelésében 
foglaltakat.

Köszönjük a véleményt.

Tolnai Lászlóné jegyző Tengelic Község Jegyzője tengelicpolghiv@t-online.hu
Nyilatkozom, hogy a Tolna Megyei TfP Környezeti Értékelésének véleményezési anyagát 
megismertem, azzal kapcsolatban javaslattal nem élek, kifogást nem emelek.

Köszönjük a véleményt.

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos
Nemzeti Népegészségügyi Központ Kémiai 

Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
kembizt@nnk.gov.hu

Az értékelés a veszélyes anyagok felhasználásával járó technológiák környezeti veszélyeit 
megemlíti és az ilyen tevékenységek jövőbeli megyei telepítését/fejlesztését a vele járó 
veszélyek figyelembevételével nem sorolja a támogatandó területek közé. Mindezek alapján a 
területfejlesztési program környezeti értékelésével kémiai biztonsági szempontokat 
figyelembe véve egyetértünk, ahhoz további javaslatot nem kívánunk tenni. Ennek 
értelmében a javaslattevő táblázat nem került kitöltésre.

Köszönjük a véleményt.

Dr. Gyarmati Tibor hatósági 
szolgálatvezető-helyettes

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály
baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

…a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi szempontból 
egyetért, ellene kifogást nem emel.

Köszönjük a véleményt.

Dr. Sára Botond kormánymegbízott 
megbízásából Javuczóné dr. Zelenyánszki 

Éva

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály

oroksegmasodfok@bkfh.gov.hu …a kiegészített Környezeti értékelés megfelelő. Köszönjük a véleményt.

dr. Blazsek Balázs  Paks jegyzője jegyzo@paks.hu

Az anyagban egy tévedést tapasztaltunk, az értékelés készítése alatt Paks Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete egy természeti érték védettségét (megsemmisülése 
miatt) megszüntette, így a védett értékek száma csökkent. Kérem a dokumentációban a 
mellékelt véleményezési sablon szerint szíveskedjenek javítani.

3.4.1.7 59. oldal "Paks (20)" a közelmúltban megszűnt egy terület helyi védettsége Paks (19)
Kköszönjük, a számok javítása megtörtént az SKV-

ban

Lehr Péter Tamási Város Önkormányzata lehr.peter@tamasi.hu 1.1.2. stratégiai cél
Tamási város rendezési tervében kijelölt nagyméretű gazdasági 

területekben rejlő fejlesztési potenciál nem jelenik meg kellő hangsúllyal 
a megyei dokumentumban.

A városvezetés célja, hogy az északi iparterületen 
ipari park kerüljön kialakításra, továbbá célja az 

egykori ipari területek állapotromlásának 
megállítása és infrastrukturális fejlesztése, a 
barnamezős területek rehabilitációja új ipari 

funkciók megtelepedésének érdekében. Ezzel 
elérhető a meglévő ipari területek állapotromlása 

megállítása, valamint új vállalkozók letelepedése az 
infrastrukturálisan fejlett ipari területeken, a helyi 

erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztés generálta 
munkahelyteremtés.

A szövegben kerüljön megemlítésre, hogy Tamási Ipari Park cím 
elérését tervezi, illetve a már működő ipari terület ipari parkká történő 

fejlesztése.

A hatásvzsgálat a kész programdokumentum 
gazdaságra, könyezetre és társadalomra gyakorolt 
hatását elemzi, a startgiai célokat a koncepcióban, 
illetve a program dokumentum esetén szükséges 

jelezni.

Lehr Péter Tamási Város Önkormányzata lehr.peter@tamasi.hu

II.1.1.3. stratégai cél: Termál- és 
gyógyturizmus megyei központjainak 
további fejlesztése, új központok
létesítése

A fejezetben nem szerepel az egészségmegőrzés kifejezés, ami a közeljövő 
egyik fontos célkitűzése lesz a gyógyturizmus témakörben

az egészségmegőrzés, egészségturizmus kifejezés 
alkalmazása és kifejtése

Dombóvár - Tamási egészségturisztikai tengely kialakítása

A hatásvzsgálat a kész programdokumentum 
gazdaságra, könyezetre és társadalomra gyakorolt 
hatását elemzi, a startgiai célokat a koncepcióban, 
illetve a program dokumentum esetén szükséges 

jelezni.

Lehr Péter Tamási Város Önkormányzata lehr.peter@tamasi.hu
1.2.2. stratégiai cél: kedvezőtlen 
demográfiai adatok mérséklése

szociális ellátórendszer fejlesztése, úgy mint házi 
ellátórendszer, gondnoki szolgálat, idősek otthona 

fejlesztése, magánegészségügyi szolgáltatók 
bevonása az ellátórendszerbe

Tamási településen bentlakásos idősek otthona kialakítása

A hatásvzsgálat a kész programdokumentum 
gazdaságra, könyezetre és társadalomra gyakorolt 
hatását elemzi, a startgiai célokat a koncepcióban, 
illetve a program dokumentum esetén szükséges 

jelezni.

Lehr Péter Tamási Város Önkormányzata lehr.peter@tamasi.hu
1.2.3. stratégiai cél: települési 
infrastruktúra és közszolgáltatások 
fejlesztése 

A Térségiés helyi közszolgáltatás és közigazgatás-
fejlesztés, a közszféra infrstruktúra fejlesztése 

alponthoz javaslat: digitális közszolgáltatás 
erősítése, városfejlesztéssel kapcsolatos 
beavatkozások alponthoz javaslat: smart 

megoldások kiaknázása

A hatásvzsgálat a kész programdokumentum 
gazdaságra, könyezetre és társadalomra gyakorolt 
hatását elemzi, a startgiai célokat a koncepcióban, 
illetve a program dokumentum esetén szükséges 

jelezni.

Dr. Horváth Kálmán
Tolna Megyei Kormányhivatal, 

Népegészségügyi Főosztály
nepegeszsegugy@tolna.gov.hu

3.1.5    4. Minőségi víz- és víziközmű-
szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás 

megvalósítása,
elviselhető fogyasztói teherviselés 

mellett hosszú távú célon belüli 
kapcsolódások:

nincs

A stratégia célból hiányzik a biztonságos ivóvízellátás rögzítése. A minőség 
már a következő lépés  -ha mindenhol biztonságos az ivóvíz szolgáltatás. 

Több településen, ill. település részen csupán egy (1!) db ivóvíz kút 
üzemel, akár évtizedek óta. Előfordul, hogy nyilvántartás szerint több kút 

is van, de tulajdonképpen egy képes megfelelően a vízigényeket 
kielégíteni. Ezeknek a kutaknak ameghibásodás, tönkremenetele 

következtében az érintett vízellátási zónában azonnal megszűnik a 
vezetékes ivóvíz ellátás. A vizet szállítani kell, amely következtében mind 

az ivóvíz, mind a szanitációhoz szükséges víz korlátozottá válik, ami 
fokozott közegészségügyi, járványügyi veszélyt jelent.

A stratégia célból hiányzik a biztonságos 
ivóvízellátás rögzítése. A minőség már a következő 
lépés - ha mindenhol biztonságos az ivóvíz 
szolgáltatás. Több településen, ill. település részen 
csupán egy (1!) db ivóvíz kút üzemel, akár évtizedek 
óta. Előfordul, hogy nyilvántartás szerint több kút is 
van, de tulajdonképpen egy képes megfelelően a 
vízigényeket kielégíteni. Ezeknek a kutaknak a 
meghibásodása, tönkremenetele következtében az 
érintett vízellátási zónában azonnal megszűnik a 
vezetékes ivóvíz ellátás. A vizet szállítani kell, amely 
következtében mind az ivóvíz, mind a szanitációhoz 
szükséges víz korlátozottá válik, ami fokozott 
közegészségügyi, járványügyi veszélyt jelent. Ezeken 
a területeken tervbe kell venni az ivóvíz szolgáltató 
rendszer fejlesztését is.

Az érintett fejezet kiegészítésre került. (kiegészítve 
3.1.5. fejezet vége)

Dr. Horváth Kálmán
Tolna Megyei Kormányhivatal, 

Népegészségügyi Főosztály
nepegeszsegugy@tolna.gov.hu 3.4.1.3 Felszíni vizek védelme

A legjelentősebb állóvizek: Fadd-Dombori-holtág, 
Tolnai-holtág, Bogyiszlóiholtág,

Szálkai-tórendszer, Pacsmagi tórendszer. A legtöbb 
mesterséges állóvíz esetében

halastóként funkcionál, a megyei híres, mint 
horgászparadicsom.

A Fadd-Dombori Holtág és a Szálkai tó egyik, környezet-egészségügyi 
szempontból legfontosabb funkciója, hogy természetes fürdőhelyként is 

hazsnálják. Ezt kihagyták az értékelésből 
Kiegészítés

Az érintett fejezet kiegészítésre került. (kiegészíteve 
a 3.4.1.3 fejezet végén)

Dr. Horváth Kálmán
Tolna Megyei Kormányhivatal, 

Népegészségügyi Főosztály
nepegeszsegugy@tolna.gov.hu 3.4.1.4 Felszín alatti vizek védelme

A megyében két jelentős termálvíz hasznosítás
folyik: Dombóvár-Gunarasfürdő és Tamási 

Termálfürdő.

A megyében két jelentős termálvíz hasznosítás
folyik: Dombóvár-Gunarasfürdő és Tamási Termálfürdő. A többit 

kihagyták, pedig azok is jeelntősek az érintett kistérségekben, és megyei 
szinten is.

Kiegészítés

A megyében két – volumenében - jelentős termálvíz hasznosítás folyik: 
Dombóváron a Gunarasfürdőben, és Tamásiban az Ability 

Termálfürdőben. A gunarasi gyógyvizet hasznosítják a dombóvári Szent 
Lukács Kórház Terápiás Osztályán is. Minősített gyógyvízzel működik a 

Dunaföldvári Fürdő belső gyógymedencéje és gyógyvizes 
gyógykezelései, a Paksi Gyógyászati Központ balneoterápiás fürdője, 

valamint a tengelici Orchidea Hotel élményfürdőjének 
élménymedencéje is. Gunarasfürdőben, a tamási Ability Fürdőben, 
valamint a dunaföldvári gyógyfürdő részben a medencék töltő-ürítő 

üzeműek. 
A legújabb, környezetvédelmi, és vízgazdálkodási megfontolások 

prioritási szempontokat is figyelembe vevő ajánlások alapján, célszerű 
a gyógyvízzel működő medencéket is visszaforgatásos rendszerűvé 
alakítani, annak érdekében, hogy a gyógyvíz készlet hosszú távon is 
megőrizhető legyen. Ennek további előnye, hogy közegészségügyi-

járványügyi szempontból a forgatásossal üzemelő medencék esetében 
kisebb az egészségi kockázat, mint a töltő-ürítő medencéknél. A 
fejlesztési koncepcióban, mint támogatandó célt, ezt is javasolt 

figyelembe venni.

Az érintett fejezet kiegészítésre került. (kiegészítve 
a 3.4.1.4. Felszín alatti vizek védelme)

mailto:afi@tolna.gov.hu
mailto:palyazatok2@gyonk.hu
mailto:muszak@nagymanyok.hu
mailto:banyafelugyelet@baranya.gov.hu
mailto:tengelicpolghiv@t-online.hu
mailto:kembizt@nnk.gov.hu
mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
mailto:oroksegmasodfok@bkfh.gov.hu
mailto:jegyzo@paks.hu
mailto:lehr.peter@tamasi.hu
mailto:lehr.peter@tamasi.hu
mailto:lehr.peter@tamasi.hu
mailto:lehr.peter@tamasi.hu
mailto:nepegeszsegugy@tolna.gov.hu


Dr. Horváth Kálmán
Tolna Megyei Kormányhivatal, 

Népegészségügyi Főosztály
nepegeszsegugy@tolna.gov.hu 3.4.1.4 Felszín alatti vizek védelme

A megyében található fontosabb üzemelő 
ivóvízbázisok a következők:

Szekszárdi;
Dombóvári;

Tamási;
Bonyhádi;

Tolnai,
Paksi;

Az elmúlt években a vízminőségjavító programok megvalósulásával is, 
több kistérségi vízellátó rendszer alakult ki, melyek több települést is 
ellátnak, tehát jelentősnek minősíthetőek. A dunaföldvári ivóvízbázis 

vízkészletét jelentősen megterheli a bioetanol gyár, és az újonnan létesült 
papírgyár felszín alóli vízkivétele.

Kiegészítés

A megyében található fontosabb üzemelő ivóvízbázisok a következők:
Szekszárdi;
Dombóvári;

Tamási;
Bonyhádi;

Tolnai,
Paksi;

Bátaszéki;
Decsi;
Faddi;

Dunaföldvári

Az elmúlt években a vízminőségjavító programok megvalósulásával is, 
több kistérségi vízellátó rendszer alakult ki, melyek több települést is 
ellátnak, tehát jelentősnek minősíthetőek. A dunaföldvári ivóvízbázis 

vízkészletét jelentősen megterheli a bioetanol gyár, és az újonnan 
létesült papírgyár felszín alóli vízkivétele.

Az érintett fejezet kiegészítésre került. (kiegészíteve 
a 3.4.1.4 fejezet )

Dr. Horváth Kálmán
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

nepegeszsegugy@tolna.gov.hu 3.4.1.4 Felszín alatti vizek védelme

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny terület: a) Üzemelő és távlati 
ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást 
szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - 
kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és 
végleges vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai 
védőterületei. Ilyen területeket Szekszárdnál, Decs-
Őcsénynél, Tolnánál, Bátaszéknél, Bonyhádnál, 
Mórágynál, Váraljánál, Dunaszentgyörgy-Gerjennél 
és Madocsa-Bölcskénél találunk

A Decs központú vízellátó rendszer sérülékeny vízbázisa Decsen van, 
Őcsényt nem érinti. A bonyhádi, a bátaszéki és a váraljai üzemelő 
vízbázisok tudomásunk szerint nem sérülékenyek. A sérülékeny üzemelő 
és távlati ivóvízbázisok pontosítása szükséges.

módosítás, a vízügyi hatóság adatai alapján 
pontosítás!

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület: 
a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást 
szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve 
előzetesen lehatárolt belső-, külső- és végleges vízjogi határozattal 
kijelölt hidrogeológiai védőterületei. Ilyen területeket Szekszárdnál, 
Decsnél, Tolnánál, Mórágynál, Váraljánál, Dunaszentgyörgy-Gerjennél 
és Madocsa-Bölcskénél találunk

Az érintett fejezet kiegészítésre került. (javítva a 
3.4.1.4. fejezet 1. Felszín alatti víz állapota 
szempontjából fokozottan érzékeny terület résznél)

Dr. Horváth Kálmán
Tolna Megyei Kormányhivatal, 

Népegészségügyi Főosztály
nepegeszsegugy@tolna.gov.hu

3. Felszín alatti víz állapota 
szempontjából kevésbé érzékeny 

terület

Emellett előfordul, hogy arzénmentesítésre is
szükség van, jellemzően Dunaszentgyörgy 

környékén.
teljesen hibás, nem a valóságnak megfelelő megállapítás A tényleges állapot ismertetése

A vízminőség javító program keretében 2012-ben Dunaszentgyörgy 
biztonságos vízellátása érdekében Tengelic-Szőlőhegyen új, 
arzénmentes vizet adó kutat fúrtak, amely ellátja a községet 

egészséges ivóvízzel. Csibrák és Kurd községek vízellátó rendszerét – 
szintén a vízminőség javító program keretében, 2015-ben – Gyulaj 

vízellátó rendszerhez csatlakoztatták, amely esetében sem a vízbázis 
vizében, sem a kezelt vízben arzén nem mutatható ki. Kajdacson és 
Döbröközön – mivel a vízbázis kiváltására, ill. más rendszerhez való 

csatlakozásra nem volt mód – vízkezelési technológia létesült.

Beillesztve a 3.4.1.4. fejezet "3. Felszín alatti víz 
állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület" 

pontjába

dr. Sára Botond kormánymegbízott 
megbízásából dr. Kelemen Erzsébet

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály

kozeg1@hfo.bfkh.gov.hu

A BFKH a területfejlesztési program tematikájához kapcsolódó környezeti értékelést 
áttekintette, és megállapította, hogy az nem terjed ki a megye területén található 
gyógyhelyre (Dombóvár: „Gunarasfürdő”, engedély szám: BP/FNEF-TKI/04885-6/2017.
A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése 
szerint: „Gyógyhelyen és annak környékén a betegek gyógykezelését hátráltató, tiltott 
tevékenység mindaz, ami az éghajlati viszonyokat és a tájjelleget tartósan hátrányosan 
befolyásolja, vagy a betegek nyugalmát zavarja, gyógyulását hátráltatja. Ilyenek különösen a 
víz-, por-, füst- és gázszennyezéssel, a levegő kémiai vagy biológiai szennyezésével, bűz 
keletkezésével, zajjal valamint a növényállomány és domborzat megváltoztatásával járó 
tevékenységek”.
BFKH a fentiekre tekintettel szükségesnek tartja a tematika kiegészítését a gyógyhelyre 
gyakorolt hatás vizsgálatával.

Az érintett fejezet kiegészítésre került.k (kiegészítve 
a 3.4.1.4. fejezetnél)

Dr. Balázs Gábor tű.ezredes tűzoltósági 
főtanácsos igazgató

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tolna.titkarsag@katved.gov.hu …a hatáskörömbe tartozóan észrevételt tenni nem kívánok… Köszönjük a véleményt.

Blaskovics Zoltán osztályvezető
Tolna megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály

termeszetvedelem@tolna.gov.hu
Az Értékelés tematikája megfelel a jogszabályban rögzített tematikának, azt a 
Környezetvédelmi-, Kermészetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság elfogadja. 

Köszönjük a véleményt.

Blaskovics Zoltán osztályvezető
Tolna megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály

termeszetvedelem@tolna.gov.hu

A Program megvalósításának környzetei hatásait, várható mellákhatásait a 3. fejezet 
részletezi; az ezek elkerülésére, mérséklésére tett intézkedések javaslatát a 4. Fejezet. A Tolna 
Megyei Területfejlesztési Program - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (TRT-kv) 2021-2027 közötti 
időszakra meghatározott célkitűzéseiu/tervei jelen dokumentációban nem kerültek 
specifikáltan meghatározásra, amelyre tekintettel a koncepció egyes elemeiről a 
környezetvédelmi hatóság konkrét véleményt adni nem tud.  A dokumentáció a környezeti 
hatásokat teljeskörűen vizsgálja, ám konkrétumokkat megfogalmazni nem tud, tekintettel 
arra, hogy az egyes elemek megvalósítása még pontosan nem ismert.

Köszönjük a véleményt.

Blaskovics Zoltán osztályvezető
Tolna megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály

termeszetvedelem@tolna.gov.hu

A táj- és természetvédelmi hatóság a környezeti értékelésben foglaltakkal jellemzően 
egyetért, az abban foglaltakkal kapcsolatban az alábbi megállípatásokat teszi: 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti 
területek felsorolásával javasolja annyival kiegészíteni az ott szereplő számokat, hogy a 
jelenleg rendelkezésre álló információk szerint ennyiről van tudomása az értékelés 
összeállítójának. Ennek indoka, hogy a 2018. évtől megkezdődött a megyében elhelyezkedő ex 
lege területek felülvizsgálata és lehatárolása, mely alapján lápok nem csak az értékelésben 
felsorolt településeken, hunhalmok és földvárak pedig nem a dokumentációban 
meghatározott számban találhatók meg a megye területén. Mivel az objektumok 
felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, ezért pontos számot nem tud jelenleg megadni a 
természetvédelmi hatóság.

Az érintett fejezet kiegészítésre került.k (kiegészítve 
a 3.4.1.7. Ex Lege védett természeti területek 
fejezetnél)

Blaskovics Zoltán osztályvezető
Tolna megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály

termeszetvedelem@tolna.gov.hu

A programban felsorolt fejlesztési tervek döntő többsége esetében egyetért a táj.és 
természetvédelmi hatóság azzal a megállapítással, hogy megvalósításuk nem jár közvetlen 
kedvezőtlen hatással a környezeti elemekre, azonban egyes fejlesztések esetében külön is 
vizsgálni kell majd a beruházások megvalósíthatóságát, ezekre a fejlesztéseket a 
területfejlesztési program véleményezése során nevesítette a természetvédelmi hatóság. 

A tervezők egyetértenek azzal a megállapítással, 
hogy a több fejlesztés esetében, a 
megvalósíthatósági tanulmányok készültekor 
szükséges további környezeti vizsgálat.
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