
Ez a PDF-csomag több fájlt tartalmaz.

Az Adobe az Adobe Reader vagy az Adobe Acrobat 8-as vagy újabb verziójának használatát 
javasolja a PDF-csomagban lévő dokumentumokhoz. A legújabb verzióra történő frissítéssel 
az alábbi előnyöket élvezheti:  

•  Hatékony, integrált PDF-megtekintés 

•  Egyszerű nyomtatás 

•  Gyors keresések 

Nem rendelkezik az Adobe Reader legújabb verziójával?  

Ide kattintva letöltheti az Adobe Reader legújabb verzióját

Ha már rendelkezik az Adobe Reader 8-as verziójával, 
kattintson a PDF-csomag egyik fájljára a megtekintéshez.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html




6 .  H A T Á L Y O S  T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I  T E R V V E L  V A L Ó  Ö S S Z H A N G  


B E M U T A T Á S A  


 


A település nem rendelkezik hatályos településszerkezeti tervvel.  


A kialakult állapot és a településszerkezeti terv tervezete közötti változásokat „1. A környezetalakítás 


terve” fejezet tartalmazza. 
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  1 .  K Ö R N Y E Z E T A L A K Í T Á S   T E R V E  


 
A  környezetalakítás  terve  a  településrendezési  javaslatok  és  a  táji,  természeti,  környezeti,  épített 
örökségi,  közlekedési  és  közmű  elemek,  javaslatok  egymásra hatását mutatja be  szöveges  és  rajzi 
formában. 
A  környezetalakítás  terve  ‐  hatályos  településszerkezeti  terv  hiányában  –  a  kialakult  állapotot 
figyelembe véve, ahhoz viszonyítva mutatja be a változásokat és elemzi azokat. 
 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
A  településrendezési  javaslatok  fejezetben      a  javasolt  településszerkezet  és  a  területfelhasználási 
rendszer, a szerkezetalkotó elemek és értékek kerülnek bemutatásra és ismertetésre. 
 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, 
különleges területek) 
 
 


Beépítésre szánt területek 


Területfelhasználás jele  Területfelhasználás megnevezése 


Lakóterületek 


Lf  Falusias lakóterület 


Vegyes terület 


Vt  Településközpont terület 


Gazdasági területek 


Gksz  Kereskedelmi, szolgáltató terület 


Különleges területek 


K‐Mü  Különleges mezőgazdasági üzemi terület 


K‐ Id  Különleges idegenforgalmi terület 


K‐Hon  Különleges honvédelmi terület 


K‐K  Különleges közmű és vízgazdálkodási célú terület 


 
Lakóterületek 
 
Falusias lakóterület 
Medina  belterületén    jellemzően  családi  házas,  telkes  lakóterületek  találhatóak.  A  településen  az 
oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző, csak néhány esetben található szabadon állóan beépített 
ingatlan. 
A lakófunkció mellett a gazdálkodás és a kisebb gazdasági, szolgáltató funkciókat kiszolgáló épületek, 
építmények is megtalálhatóak.  
Kialakult, részben közművesített utcák mentén közel 20 db beépítetlen építési telek helyezkedik el, 
(Csokonay M. utca, Dózsa Gy. utca)  ezért nem  indokolt  lakóterület  céljából  , belterület bővítéssel 
újonnan beépítésre szánt területet kijelölni. Ezen felül meglévő építési telkek megosztásával ‐ ahol a 
jelenleg beépítetlen telekrész határvonala utcával találkozik – újabb építési telkek alakíthatóak ki. pl 
Ady E. utcában. 
A közművesítettség mértéke részleges. 
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Vegyes terület 
 
Településközpont terület 
Településközpont területek a településközpontban találhatóak, ahol az intézmények, a települést 
ellátó alapfunkciók kaptak helyet. 
Részben  a  már  meglévő  intézmények  (óvoda,  iskola,  polgármesteri  hivatal,  egyházi  épületek, 
alapfokú  ellátást  biztosító  létesítmények)  számára  biztosít  területet,  részben  pedig  intézmények 
esetleges bővítési helyeként szolgál.  
A közművesítettség mértéke részleges. 
 
Gazdasági területek 
 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 
A kereskedelmi,  szolgáltató  terület elsősorban környezetre  jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Az övezetbe kerül besorolásra a meglévő üzemek 
mellett új telephelyek kialakítására alkalmas terület a belterület dél‐nyugati részével szomszédosan. 
A közművesítettség mértéke a területre vonatkozóan részleges. 
 
Különleges területek 
Különleges  területbe  azok  a  területek  tartoznak,  amelyeken  az  elhelyezhető  építmények 
rendeltetésük miatt  jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett 
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.  
 
Különleges mezőgazdasági üzemi területek 
Medina  mezőgazdasági  profilú  településnek  mondható.  Ennek  megfelelően  meglévő 
mezőgazdasággal  kapcsolatos  telephely  található  a  belterülettől  dél‐nyugati  irányban.  A meglévő 
telephelyek bővítése ezzel a területtel szomszédosan valósítható meg. 
A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: részleges 
 
Különleges honvédelmi terület 
Különleges honvédelmi területbe tartoznak a külterületen fekvő, Magyar Állam tulajdonában álló, a 
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében nyilvántartott földrészletek, melynek elsődleges 
rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása. 
A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: hiányosan közművesített. 
 
Különleges idegenforgalmi terület 
Az Apponyi‐kúria ingatlana a belterületen, valamint a a Sió‐csatorna és Sárvíz közti területen az 
országos mellékút két oldalán lévő, részben önkormányzati tulajdonú területek. Mindkét területen 
szálláshely és vendéglátás működik.  
A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: részleges 
 
Különleges közmű, vízgazdálkodási terület 
Az övezetbe tartoznak a település vízműkútjai. 
A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: részleges 
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1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási 
területek, természetközeli területek, különleges területek) 
 


Beépítésre nem szánt területek 


Területfelhasználás jele  Területfelhasználás megnevezése 


Közlekedési és közműterületek 


‐  Közlekedési és közműterület  


Zöldterület 


Z  Közkert 


Erdőterületek 


Eg  Gazdasági rendeltetésű erdőterület 


Ev  Védelmi rendeltetésű erdőterület 


Mezőgazdasági terület 


Má  Általános mezőgazdasági terület 


Mk  Kertes mezőgazdasági terület 


Természetközeli terület 


Tk  Természetközeli terület 


Vízgazdálkodási terület 


V  Vízgazdálkodási terület 


Beépítésre nem szánt különleges területek 


Kb‐T  Különleges beépítésre nem szánt temető terület 


Kb‐Sz  Különleges beépítésre nem szánt terület ‐ Szőlőhegy 


 
Közlekedési és közműterület 
 
Közlekedési és közműterület 
Közlekedési és  közmű területébe tartoznak a község meglévő és tervezett útjai és közműterületei.  
 
Zöldterület 
 
Közkert 
A  zöldterület  állandóan  növényzettel  fedett  közterület,  amely  a  település  klimatikus  viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.  
A településen rurális jellegéből , valamint a zártkerti domboldalak belterülethez való közelsége miatt 
nem érezhető a zöldfelületek hiánya. Zöldterületek, közkertek is találhatóak a belterületen, amelyek 
a következők: a Sió‐híd lábánál, kétoldalt fekvő önkormányzati tulajdonú telkek. 
 
Erdőterület 
A  település  közigazgatási  területén  az Országos  Erdőállomány Adattár  alapján  az  erdők  elsődleges  
rendeltetés szerinti megoszlása a következő: 90,49 ha gazdasági, 186,42 ha védelmi. Az Adattárban 
szereplő erdők besorolása az Erdészeti  Igazgatóság adatszolgáltatásának  figyelembe  vétele mellett 
történt.  
 
Gazdasági rendeltetésű erdőterület 
Gazdasági  rendeltetésű  erdőterületek  elszórtan  találhatóak  jellemzően  a  külterületi  általános 
mezőgazdasági területek szomszédságában, illetve a Sió és Sárvíz közti területeken. 
 
Védelmi rendeltetésű erdőterület 
Védelmi  rendeltetésű  erdőterületek  jellemzően  a  külterületi  általános  mezőgazdasági  területek 
szomszédságában találhatóak, a közigazgatási terület északi részén. 
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A területen erdei kilátón, magaslesen kívül más épület, építmény nem helyezhető el. 
 
Mezőgazdasági terület 
A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, a halászat, továbbá 
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények 
helyezhetők el. 
 
Általános mezőgazdasági terület 
A  település  külterületén  található  nagytáblás  szántóterületek,  rétek,  legelők  tartoznak  a 
területfelhasználásba. 
 
Kertes mezőgazdasági terület 
Kertes mezőgazdasági  területbe kerültek besorolásra a  zártkerti  területek,  illetve a belterület azon 
területei,  amelyek  adottságaikból  adódóan  (a  terület  fekvése,  mérete,  geológiai  tulajdonságai 
stb)nem kerültek lakóterületbe. 
 
Természetközeli terület 
Természetközeli terület 
Természetközeli területbe a mocsár, nádas, sziklás területek tartoznak, ahol épületet elhelyezni nem 
lehet. 
 
Vízgazdálkodási terület  
Vízgazdálkodási  területbe  került besorolásra a  Sió‐csatorna,  a  Sárvíz –csatorna,  a  község  területén 
lévő vízfolyások, árkok. 
 
Különleges beépítésre nem szánt területek 
A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető 
építmények  rendeltetésük miatt  jelentős  hatást  gyakorolnak  a  környezetükre  vagy  a  környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 
 
Különleges beépítésre nem szánt temető terület 
Az  Ady  E.  utcától  északi  irányban  található  temető,  valamint  a  Kölesdi  utcától  nyugati  irányban 
található  temető,  valamint  a  Szőlőhegyen  lévő  temető  különleges  beépítésre  nem  szánt  temető 
területbe sorolandó. 
A településrendezési terv felülvizsgálatának keretében új temető területfejlesztés nem történik. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület Szőlőhegy 
A  területbe  tartozik a Medina‐Szőlőhegy elnevezésű  lakott  terület, amely külterületen  található. Az 
itt  lévő  ingatlanok  nagyrészt mezőgazdasági művelés  alatt  állnak,  illetve  lakóépületek,  gazdasági 
épületek számára kivett földrészletek találhatóak itt. 
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Átnézeti térkép ‐ javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 


 
1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek: 
Medina szerkezetalkotó és tagoló közlekedési eleme elsősorban a települést kelet nyugati  irányban 
átszelő 6313.  jelű Szedres – Medina összekötő út, amely a belterületen és „Szőlőhegy” területén  is 
áthalad.  A  6313.  jelű  összekötő  út  a  település  külterületén,  annak  nyugati  közigazgatási  határán 
haladó 6317. számú Szekszárd – Simontornya összekötő úthoz kapcsolódik.  
Fentieken  felül  a  belterülettől  kiinduló,  a  radarállomáshoz  vezető  külterületi  út  tekinthető  még 
szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemnek, amely a 6317. számú összekötő úthoz kapcsolódik. 
 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások: 
A település kialakult zöldfelületi rendszerét  jellemzően a külterületi szántóföldek, termőterületek, a 
zártkerti  területek,  valamint  a  belterület  lakóingatlanainak  kertjei,  a  zöldterületek,  intézmények 
zöldfelületei adják. 
Medina meghatározó  vízfolyásai  a  Sió‐csatorna  és    a  Sárvíz‐csatorna,  amelyek  a  település  keleti 
oldalán találhatóak. 
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Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek átnézeti térképe 


 
 
 
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
 
– védőtávolságok: 
‐ honvédelmi terület védőtávolsága 
A honvédségi radarállomás védőterülete 2000 m, a védőterületen 


‐ 2000 m‐en belül 11 m‐nél nagyobb  teljes magasságú építmény, meglévő épületen a 11 m 
teljes magasságot meghaladó  felépítmény,  reklámhordozó, antenna, vagy mérletkorlátozás 
nélkül fémszerkezetű vagy felületű építmény; 


‐ 1500 méteren belül 22 kV vagy annál nagyobb feszültségű légvezeték; 
‐ 1000 méteren belül műtárgy; 
‐ 500 m‐en belül új épület, építmény; 
‐ kiemelt  nemzetgazdasági  érdek  vagy  kiemelt  településrendezési  érdek  kivételével  –  nem 


helyezhető el. 
2000  méteres  védőterületen  túl  (Medina  Község  teljes  közigazgatási  területén)  a  Honvédelmi 
Minisztérium  hatósági  szervezete  a  radartól  való  távolság  függvényében,  engedélyezési  eljárás 
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keretében, mint  szakhatóság  egyedileg  vizsgálja  a  középmagas  vagy  annál magasabb  építmények 
megvalósíthatóságának feltételeit. 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
38.  §‐ban,  valamint  a  védőtávolságokra  vonatkozó  egyéb  jogszabályokban  szereplő  előírások 
fentieken felül betartandók. 
 
– táj és természetvédelmi elemek, területek: 
A  település  közigazgatási  területének  északi  részén,  a  Sárvíz‐csatorna  Tengelic  felöli  szakaszánál  
található magterület. 


Az OTrT magterületre vonatkozó előírásai az alábbiak: 
„17. §. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet a 
magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelölést más jogszabály nem 
tiltja. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai  infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az  azok  közötti  ökológiai  kapcsolatok  működését  nem  akadályozó  műszaki  megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 
(6)  Az  övezetben  új  külszíni  művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  meglévő  külszíni  művelésű 
bányatelek nem bővíthető.” 
 
A  Sió‐csatorna  és  a  Sárvíz‐csatorna,  valamint  az  azok  közötti  terület,  valamint  a  radarállomástól 
északi irányban található jellemzően erdőterületek tartoznak az ökológiai folyosó területébe.  


Az OTrT ökológiai folyosó területére vonatkozó előírásai az alábbiak: 
„18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 


a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 


b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 


(2) Az  (1)  bekezdésben  szereplő  kivételek  együttes  fennállása  esetén,  a  beépítésre  szánt  terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított‐e 
az  ökológiai  folyosó  természetes  és  természetközeli  élőhelyeinek  fennmaradása,  valamint  az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 


(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai  infrastruktúra‐hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 


(5)  Az  övezetben  új  külszíni művelésű  bányatelek  nem  létesíthető, meglévő  külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető.” 


 
Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezetébe  a  nagytáblás  mezőgazdasági 
területeken kívül szinte minden beletartozik az övezetbe: a  település belterületének nagy  része, az 
erdős területek, a zártkerti területek, a Szőlőhegy területe, a síkvidéki vizes területek, rétek, legelők. 


Az OTRT övezetre vonatkozó előírásai az alábbiak: 
„14/A. §  (1) A  tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő  terület övezete  területét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és 
a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó  vizsgálata  keretében  meg  kell  határozni  a  tájjelleg  megőrzendő  elemeit,  elem 
együtteseit,  valamint  a  tájképi  egység  és  a  természeti  adottságokhoz  igazodó  hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
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(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és 
a  hagyományos  tájhasználat  fennmaradása  érdekében  a  helyi  építési  szabályzatban  meg  kell 
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
(4)  A  helyi  építési  szabályzat  az  építmények  tájba  illeszkedésének  bemutatására  látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
(5)  Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
(6)  Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatokat,  erőműveket  és 
kiserőműveket  a  tájképi  egység megőrzését  és  a  hagyományos  tájhasználat  fennmaradását  nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” 
A tájrendezési javaslat a táj‐ és természetvédelmi elemek leírását részletesen tartalmazza. 


 
A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt területek 
hálózata. Medinán  a  016  hrsz‐ú    és  a  017/1  hrszú  ingatlanok  a    szedresi  Ős‐Sárvíz  HUDD20073 
területkódú Natura 2000 területek. 
 
– kulturális örökségvédelmi elemek: 
A  kulturális  örökségvédelmi  elemeket  a  településen  a  nyilvántartott  régészeti  lelőhelyek,  a 
műemlékek  és  környezeteik,  a  helyi  védelemre  javasolt  épületek  jelentik,  amelyet  részletesen  az 
örökségvédelmi hatástanulmány tartalmaz. 
 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek: 
A  teljes  településre vonatkozóan a  fakadó és  szivárgó vízzel veszélyeztetett  területek  lehatárolásra 
kerültek, amelyek vonatkozásában a Helyi Építési Szabályzat állapít meg előírásokat. 
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Védelmi és korlátozó elemek átnézeti térképe 


 
A táj‐ és természetvédelmi elemeket, területeket, kulturális örökségvédelmi elemeket a tájrendezési 
javaslat, valamint az örökségvédelmi javaslat tartalmazza részletesen. 
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1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az 
adott változás bemutatása) 
 


Hatályos településszerkezeti terv hiányában a kialakult állapotnak, illetve az ingatlan‐nyilvántartásba 
bejegyzett művelési ág szerinti területfelhasználásnak megfelelő állapot kerül bemutatásra, illetve 
összehasonlításra a településszerkezeti terv tervezetével. 
 
 


 


 
A terület a kialakult állapot, illetve az ingatlan‐
nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 


 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 


Terület:  
A település dél‐nyugati oldalán található Szőlőhegy területe. 
Változás:  
Külterületi vegyes használatú (kert, gyümölcsös, lakóház) területből különleges beépítésre nem szánt 
területbe (Szőlőhegy) történő átsorolás. 
Módosítás indoklása:    
A  területen  a  meglévő  lakóházak,  gazdasági  épületek  viszonylagos  sűrűsége  indokolja  ezen 
földrészletek  és  környezetük  különleges  beépítésre  nem  szánt  területbe  történő  sorolását,  ahol 
lakóépület létesíthető. 
1. 
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A terület a kialakult állapot, illetve az ingatlan‐
nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 


A terület a tervezett településszerkezeti tervben 


Terület:  
A belterület déli, dél‐nyugati oldalával szomszédos, a meglévő mezőgazdasági telephelytől nyugati és 
északi irányban található területek. 
Változás:  
Mezőgazdasági művelés alatt álló, szántó művelési ágú területből kereskedelmi, szolgáltató 
területbe; 
mezőgazdasági művelés alatt álló, szántó, illetve rét művelési ágú területből különleges 
mezőgazdasági üzemi területbe történő átsorolás, valamint 
a kereskedelmi, szolgáltató területeket, a különleges mezőgazdasági üzemi területet kiszolgáló út 
kialakítása. 
Módosítás indoklása:    
A  különleges mezőgazdasági  üzemi  terület  bővítése  a meglévő  funkciók  fejlesztését,  valamint  új 
vállalkozások letelepedését segítik elő. 
A kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a településen új vállalkozások  letelepedését szolgálják, 
tekintettel arra, hogy ilyen jellegű terület nincs jelenleg Medinán. 
2. 
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A terület a kialakult állapot, illetve az ingatlan‐nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 


 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 


 
Terület:  
Ady Endre utca keleti szakasza. 
Területfelhasználás változás:  
Belterületi lakótelkek egy részéből közlekedési területbe történő átsorolás. 
Módosítás indoklása:  
Az Ady Endre utca keleti szakasza szabálytalan és szűk keresztmetszete miatt használhatatlan. Az utca 
környezetében  közterületről  nem  megközelíthető  ingatlanok  találhatóak,  amelyek  a  változással 
megközelíthetővé és beépíthetővé válnak. 
3. 
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A terület a kialakult állapot, illetve az ingatlan‐
nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 


 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 


Terület:  
A 6313. számú Medina‐Szedres összekötő út két oldalán található területek, a Sió híd keleti oldalán. 
Változás:  
Rét, legelő művelési ágú, illetve lakóház, udvarként nyilvántartott földrészletek különleges 
idegenforgalmi területbe történő besorolása. 
Módosítás indoklása:    
A  részben  önkormányzati  tulajdonban  álló  ingatlanok  egyikén  jelenleg  is  működik  szálláshely 
szolgáltató  épület.  A  többi  földrészlet  különleges  idegenforgalmi  területbe  sorolása  a  jelenlegi 
funkció  fejlesztését,  bővítését  teszi  lehetővé,  valamint Medina  településfejlesztési  koncepciójában 
foglalt célok elérésével összhangban áll. 
4. 
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A terület a kialakult állapot, illetve az ingatlan‐
nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 


 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 


Terület: A belterület észak‐nyugati részén, a Kölesdi utca nyugati oldalán található temető területe. 
Változás: Szántó, udvarként nyilvántartott terület beépítésre nem szánt különleges temető területbe 
történő besorolása. 
Módosítás indoklása:    
A  terület  a  meglévő  temető  bővítése,  amelyet  azzal  megegyező  területfelhasználásba  indokolt 
besorolni. 
5. 







Medina község településrendezési terve ‐ 2017 
 


16 


 
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 
 
A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a területrendezési tervekben foglaltaknak. 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján az országos szerkezeti terv 
Medina községet az alábbiak szerint érinti:  


A  terv  a  település  legnagyobb  részét  vegyes  területfelhasználású  térségbe  sorolta. A  települési 
térség  a belterületet  jelöli. A  települést  érinti  az országos  kerékpárút  törzshálózat,  valamint  az 
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal egy szakasza. 


1. Ökológiai hálózat övezete: 
A település területét érinti. 


Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület‐felhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 


Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 


Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 


 
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete:  


A település területét érinti.   


Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 


Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 


3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 
A település területét érinti. 
A  településrendezési  eszközökben  a  jó  termőhelyi  adottságú  szántóterület  övezetét  a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 


4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 
A település területét érinti. 
Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 


5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: 
A település területét érinti. 
Az  övezet  területét  a  kiemelt  térségi  és megyei  területrendezési  terv  és  annak  alapján  a 
településszerkezeti terv pontosítja. 
 Az  érintett  területre  a  kiemelt  térség  és  a megye  területrendezési  tervének megalapozó 
munkarésze  keretében meg  kell  határozni  a  tájjelleg  helyi  jellemzőit,  valamint  a  település 
teljes  közigazgatási  területére  készülő  településrendezési  eszköz  megalapozó  vizsgálata 
keretében meg  kell határozni  a  tájjelleg megőrzendő  elemeit,  elemegyütteseit,  valamint  a 
tájképi  egység  és  a  természeti  adottságokhoz  igazodó  hagyományos  tájhasználat  helyi 
jellemzőit. 
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 A  tájképi  egység  és  a  hagyományos  tájhasználat  fennmaradása  érdekében  a  helyi  építési 
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba  illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
A  helyi  építési  szabályzat  az  építmények  tájba  illeszkedésének  bemutatására  látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatokat,  erőműveket  és 
kiserőműveket a  tájképi egység megőrzését és a hagyományos  tájhasználat  fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 


6.  Világörökség és világörökség várományos terület övezete: 
A település területét nem érinti.  


7. Országos vízminőség‐védelmi terület övezete: 
A település területét  érinti. 
Az országos vízminőség‐védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni 
a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 


8. Nagyvízi  meder  és  a  Vásárhelyi‐terv  továbbfejlesztése  keretében  megvalósuló  vízkár‐
elhárítási célú szükségtározók területének övezete:  
A település területét érinti. 
A  nagyvízi  meder  és  a  Vásárhelyi‐terv  továbbfejlesztése  keretében  megvalósuló  vízkár‐
elhárítási  célú  szükségtározók  területének  övezetében  új  beépítésre  szánt  terület  nem 
jelölhető ki. 


9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: 
A település területét érinti. 
A  kiemelt  fontosságú  honvédelmi  terület  övezetét  a  településrendezési  eszközökben  kell 
tényleges  kiterjedésének  megfelelően  lehatárolni,  és  a  településszerkezeti  tervben 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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Országos övezeti tervlapok részlete: 
 


 
1. Ökológiai hálózat övezete 


 


 
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 


 


 
3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 


 


 
4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 


 


 
5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 


övezete 


 


 
7. Országos vízminőség‐védelmi terület övezete 


 
8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése 


keretében megvalósuló vízkár‐elhárítási célú szükségtározók 
területének övezete 


 
9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve 
 
Tolna  Megye  Területrendezési  Terve  a  1/2005.  (II.  21.)  önkormányzati  rendelettel  került 
jóváhagyásra, mely  4/2012.  (II.  17.),  11/2016.  (IX.  26.)  önkormányzati  rendeletekkel módosításra 
került. 
A  Térségi  Szerkezeti  terv  Medina  belterületét,  valamint  a  Szőlőhegy  beépített  területeit 
hagyományosan vidéki települési térségbe, a külterület déli részét mezőgazdasági térségbe, a Siótól 
keletre  lévő  területeket,  valamint  az  északi  rész  egy  területét  erdőgazdálkodási  térségbe,  a  6316. 
számú úttól északi irányban lévő külterületi részeket vegyes területfelhasználású térségbe sorolta. 
A Sió egy szakasza mentén a települést érinti az országos kerékpárút törzshálózat egy szakasza. A Sió‐
csatorna jobb partján elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik. 
 
Tolna Megye Területrendezési Terve Medina községet az alábbiakban érinti:  
 


1. Magterület, ökológiai  folyosó, pufferterület övezete: a  települést érinti az ökológiai  folyosó 
és a magterület övezete. 


2. Kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület:  a  települést  területét  érinti.  A  terület  pontos 
lehatárolása a FÖMI adatszolgáltatása alapján történt. 
Az OTrT 12/A. § (4) bekezdés előírása szerint a terv készítésénél a hatályos megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek (jelen esetben a Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetének) lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település 
közigazgatási területére eső része ± 5 %‐kal változhat. Ezen előírás adta lehetőséggel élve a 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nagysága 1,68 %‐kal Medina község közigazgatási 
területén csökkentésre kerül.  


3. Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület: a település területét érinti. 
4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település területét érinti. 
5. Világörökségi és világörökség‐várományos terület: a település területét nem érinti. 
6. Országos vízminőség‐védelmi terület: a település területét érinti. 
7. Nagyvízi meder területe: a település területét érinti. 
8. Ásványi nyersanyag‐vagyon terület: a település területét nem érinti. 
9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: a település területét érinti 
10. Rendszeresen belvízjárta terület: a település területét érinti 
11. Földtani veszélyforrás területe: a település területét érinti 
12. Tájrehabilitációt igénylő terület: a település területét nem érinti 
13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a település területét érinti 
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1. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete 2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 


 


3. Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület 4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület


 


6. Országos vízminőség‐védelmi terület  7. Nagyvízi meder területe 


 


9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület 10. Rendszeresen belvízjárta terület 
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11. Földtani veszélyforrás területe  13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület


 
MTrT Szerkezeti tervlap Medinát érintő részlete 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és 
célokkal) 
 
A  településrendezési  eszközök  elkészítése  előtt  elkészült  a  község  településfejlesztési  koncepciója, 
amelyet a Képviselő‐testület a 46/2016. (VI. 29.) számú határozattal fogadott el. 
A településfejlesztési koncepció „Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása„ 
fejezete  mutatja  be  konkrétan  a  településrendezési  eszközök  készítésénél  is  figyelembe  veendő 
célokat: 
„Társadalom 


a) Oktatás, kultúra, humán infrastruktúra fejlesztése 
a. Az oktatási  létesítmények és azok háttéreszközeit  fejleszteni kell. Biztosítani kell az 


alsó  tagozatos  általános  iskola,  valamint  az  óvoda működését  a  színvonal  szinten 
tartásával, fejlesztésével. 


b. A meglévő községi könyvtár színvonala  fejlesztendő. A gyerekek számára vonzóbbá 
tétele javasolt pl. interaktív programokkal. 


c. Közoktatás  fejlesztése az eszközbeszerzés, a  fenntarthatóság, az esélyegyenlőség, a 
fizikai  és  infokommunikációs  akadálymentesítés,  valamint  a  környezettudatosság 
elveit figyelembe véve. 


d. Közösségi terek kialakítása, felújítása szükséges a helyi közösségi és  ifjúsági aktivitás 
feltételeinek javítása érdekében. 


e. Szociális  ellátás  infrastruktúrája  fejlesztendő  a  gyermekjóléti  szolgáltatás,  a 
gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetés és házi segítségnyújtás és egyéb szociális 
szolgáltatás terén. 


f. A szakképzett munkaerő helyben tartását segítő intézkedések szükségesek. 
g. A tartósan munkanélküliek átképzésének megoldása szükséges.  
h. A  környék  természeti  értékeinek,  épített  környezet  értékeinek  és hagyományainak 


megismertetése a gyerekekkel. 
b) Szociális szolgáltatások fejlesztése 


a. Szükséges az idős korúak ellátási rendszerének javítása, fejlesztése, bővítése. 
b. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása szükséges. 
c. Közösségi ellátás, támogató szolgáltatás fejlesztése, kialakítása szükséges. 
d. Hátrányos helyzetű réteg felzárkóztatása szükséges képzéssekkel, tanfolyamokra való 


bekapcsolódás lehetőségének megteremtésével. 
c) alapellátás fejlesztése, egészségügy fejlesztése 


a. Biztosítani kell a megfelelő színvonalú egészségügyi alapellátást helyben, valamint az 
egészségügyi infrastruktúra fejlesztése szükséges. 


b. Épület és eszközállományt fejleszteni kell. 
c. Egészséget  befolyásoló  tényezőkről  szakmai  programok,  tájékoztatók  tartása 


szükséges  (pl.  táplálkozásról,  dohányzásról,  mentális  egészségről,  tudatmódosító 
szerek használatáról).   


d. Szűrővizsgálatok elérhetővé tétele helyben, vagy más településeken lévő vizsgálatok 
elérésének lehetővé tétele. 


d) népességnövekedés elősegítése, a település népességmegtartó képességének fokozása, 
a. A  helyben  foglalkoztatás,  az  alapellátás  biztosítása,  az  életminőség  javítása,  más 


településeken  található munkahelyek  jó megközelíthetősége  (tömegközlekedés)  ‐ a 
lakosság helyben maradását segítő fejlesztések. 


b. A  család  és  a munkahely  összehangolását  segítő  gyermekjóléti  és  szociális  nappali 
szolgáltatások  infrastruktúrájának  kialakítása,  fejlesztése  szükséges  (pl.  bölcsőde, 
családi  napközi).  Ennek  fejlesztése  történhet  helyben,  illetve  más  településsel 
társulva. 
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Környezet 


e) környezetvédelem, természetvédelem, épített környezet védelme 
a. A belterületi csapadékvíz elvezetés meglévő elemeinek felmérése, a hiányzó elemek 


kialakítása. 
b. A bizonytalan vízzáróságú szennyvízgyűjtők, szikkasztók felszámolása. 
c. A  zártkertben,  valamint  a  külterületen  lévő  utak  burkolatainak  kialakítása, 


megerősítése, a vízelvezetés megoldása. 
d. A  zártkert  tájképi  értékeinek megőrzése,  a  helyi  védelemre  érdemes  területek  és 


egyedi értékek feltérképezése, levédése szükséges. 
e. A  porterheléssel  és  bűzös  tevékenységgel  járó  gazdasági  tevékenységek  területi 


védőtávolságának biztosítása szükséges településrendezési eszközökkel. 
f. A  helyi  védelemre  érdemes  objektumok  felmérése,  helyi  rendelettel  történő 


védelem alá helyezése. 
f) a  lakosság  életkörülményeinek  folyamatos  javítása  (a  legelőnyösebb  megoldások 


alkalmazásával) 
a. Elő  kell  segíteni  a  munkába  járás  infrastrukturális  feltételeit  a  gyakori,  és 


munkaidőhöz  igazodó  helyközi  járatokkal,  megfelelő  várakozók  akadálymentes 
kialakításával. 


b. Akadálymentesített középületek és közterületek kialakítása szükséges. 
c. Az  egészséges  rekreációs  és  szabadidős  tevékenységek bővítése mindenki  számára 


hozzáférhető sportlétesítményekkel. 
d. Közbiztonság javítása szükséges a polgárőrség és rendőrség együttes segítségével. 
e. A közterületek, parkok, települési zöldfelületek folyamatos karbantartása, fejlesztése 


szükséges. 
f. A Damjanich utcai temetőnél parkoló, kerítés kialakítása, a temető egész területének 


rendezése, a felhagyott temetőrészek, a katolikus kistemető parkká vagy emlékhellyé 
történő kialakítása.  


g. Lakóutcák útburkolatainak megerősítése, szilárd burkolatú utak kialakítása. 
g) a település esztétikusabbá tétele 


a. A  település életében meghatározó, köztulajdonban lévő tárgyi, építészeti, műemléki 
vagy helyi védettség alatt álló értékek  igény  szerinti értékmegőrző külső  felújítása, 
fejlesztése szükséges. 


b. A  közigazgatási  és  közszolgáltatási  funkciót  ellátó  épületek  (orvosi  rendelő, 
művelődési ház) felújítása szükséges. 


c. Kisléptékű  közlekedési  fejlesztések, térburkolat és  térvilágítás megújítása, minőségi 
utcabútorok beszerzése szükséges. 


Gazdaság 


h) munkahely‐teremtés,  gazdaságfejlesztés,  a  helyben  foglalkoztatottság  növelése, 
jövedelemszerzési  lehetőségek  megteremtése,  tartós  munkanélküliség  kialakulásának 
megakadályozása, 


a. A meglévő gazdasági környezetben fokozottan segíteni kell az itt élők és vállalkozók, 
valamint az Önkormányzat gazdálkodását. 


b. Gazdasági  területek  kijelölésével,  illetve  a  barnamezős  vagy  alulhasznosított 
gazdasági  területek  újrahasznosításával  helyet  kell  biztosítani  gazdasági 
vállalkozásoknak, melyből  származó bevételéből a  település ellátó  rendszerének és 
alap infrastruktúrájának elemei fejleszthetők. 


c. A  gazdasági  területeken  kialakítható  funkcióknál,  fejlesztéseknél  elsősorban  a 
mezőgazdasági,  valamint  a  nem  zavaró  gazdasági  tevékenységek megtelepedése  a 
cél, amelyek a helyi sajátosságokon alapulnak. 
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i) mezőgazdaság fejlesztése 
a. A  belterületi  telkek  lehetővé  teszik  a  háztáji  állattartást,  a  kiskertek  művelését, 


melyet  továbbra  is  ösztönözni  kell.  Ez  a  lehetőség  a  Szőlőhegy  ingatlanainál 
fokozottan érvényes. 


b. Az  őstermelők,  termelők  értékesítési  feladatainak  könnyítése  érdekében helyi piac 
létesítése javasolt önállóan Medinán, vagy a környező településekkel közösen.  


c. A gyümölcs‐ és szőlőtermesztésre alkalmas zártkerti terület szabályozásánál elő kell 
segíteni annak mind jobb kihasználását. 


d. Az  időjárástól  független,  egész  évben  használható  közlekedési  utak  kiépítésével,  a 
hiányzó infrastruktúra kialakításával a termelési lehetőségeket javítani, segíteni kell. 


e. A  termelőket összefogó, érdekeiket a  termesztésben,  tárolásban,  szállításban és az 
értékesítésben képviselő és segítő szervezet (szövetkezet) létrehozása javasolt.   


 
j) falusi turizmus fejlesztése 


a. A  gazdag  történeti  értékeket  bemutató  tájház  kialakítása  javasolt  (önkormányzati 
tulajdonú épületben). 


b. A helyi és környékbeli  látványosságok közötti, gyalogos és kerékpáros közlekedésre 
alkalmas utak feltérképezése, jelölése, kialakítása. 


c. A  helyi  lakosság  ösztönzése  a  falusi  turizmusba  való  bekapcsolódásra  (szálláshely, 
program kínálat), a résztvevők segítése, támogatása. 


d. A  meglévő  programokon  túlmenően  minőségi  programok  és  szálláshely‐kínálat 
bővítése  szükséges.  Programszervezésnél  a  szomszédos  településekkel  együtt 
történő nagy szabású programok szervezésével erősíthető a kínálat. 


e. Tudatos,  szervezett  marketing  kialakítása:  A  települést  és  környékét  bemutató 
kiadványok készítése, illetve az interneten való folyamatos megjelenés biztosítása.” 


 
 
A településrendezési eszközök elkészítése a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok 
megvalósítását segítik elő, annak adnak műszaki keretet. 
A kialakult állapottól eltérő településrendezési javaslatokat, változásokat az 1.21. fejezet mutatja be 
részletesen. 
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1. VÍZELLÁTÁS 


Medina község közüzemű vízellátását a községi vízellátó rendszer biztosítja.  
Medina, Medina–Szőlőhegy  vezetékes  vízellátásának  az üzemeltetője  a  Szekszárdi  székhelyű  ERÖV 
Zrt. 


1.1  Medina Község vízellátása  


A rendszer vízbázisát 3 db mélyfuratú kút képezi. 


A mélyfuratú kutak adatai: 


B.1.  kút   Létesítés éve    1956  (volt I.sz.kút). 
- Kataszteri szám:    B.‐1. 
- Talpmélység:    62,80 m 
- Nyugalmi vízszint:  ‐  0,80 m 
- Üzemi vízszint:  ‐   m 
- Üzemben kitermelhető vízhozam: Qü =90 l/perc  


 
B.7. kút. kút Létesítés év:   1982  ( volt.III.kút) 
‐  Kataszteri száma:   B‐7.  
‐  Talpmélység:    177,2 m 
‐  Nyugalmi vízszint:  +5,2 m 
‐  Üzemi vízszint:  ‐ 6.80 m 
‐  Üzemben kitermelhető vízhozam: Qü = 260 l/perc 


A vízműtelep létesítmények adatai: 


A községi vízmű hálózaton a fogyasztási csúcsok kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomás tartását 
egy 2x25 m3‐es térfogatú magas tároló medencék biztosítják 


  A medencék szint adatai: 


  ‐‐ Fenékszint:      136.0 mBf. 
  ‐ Túlfolyószint      138,2 mBf. 


A községi elosztóhálózat adatai:  ( Medina) 


  NA 80 AC nyomócső:     1.840 m 
  NA 80 KM‐PVC nyomócső:     772 m 
  NA 63 KPE cső:         521 m 
  NA 80 acélcső:         994 m 
  NA 100 AC nyomócső:     1.312 m 


Vezetékhálózat összesen: méter:  5.439 m 


Vízbekötéssel rendelkező ingatlanok:  Medina:  299 db 


1.2  Medina‐ Szőlőhegy Vízellátása:  


Medina‐ Szőlőhegy település részen nincs kiépített vezetékes vízvezeték hálózat. A település részen 
egy mélyfuratú kút található a Medina 073/2‐es hrsz‐ú területen. 


K.9. kút Létesítés év:   2009  ( volt.II.kút) 
‐  Kataszteri száma:   K‐9.  
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‐  Talpmélység:    180,0 m 
‐  Nyugalmi vízszint:  ‐5,65 m 
‐  Üzemi vízszint:    15,4 m 
‐  Üzemben kitermelhető vízhozam: Qü = 1000 l/perc 


A település részen az ingatlanok nincsenek ellátva vezetékes ivóvízzel. Kiépítésre került közel 1000.00 
fm NA 110‐es KPE cső vízvezeték hálózat,a vízvezeték hálózatra 1 db közkifolyó került rákötésre. 


A  kiépített  gerinc  vezetéken  a  szükséges  hálózati  nyomást  a  073/2‐es  hrsz  területen  létesített 
hidrofor biztosítja. A kiépített vízvezeték hálózatra az ingatlanok nem kerültek rákötésre. 


2. FEJLESZTÉSI JAVASLAT 


2.1 Medina  
 


A település vízfogyasztása a magyarországi tendenciáknak megfelelően jóval alacsonyabb a tervezés 
során számításba vett fajlagos értékeknél,  így a meglevő vízbázis a távlati vízszükséglet biztosítására 
is alkalmas.  
 
A  rendezési  terv  jelentős  lakóterület  fejlesztést  nem  irányoz  elő,  az  új  lakóterületek  vízellátása  a 
meglevő közüzemű hálózatra való rácsatlakozással biztosítható. 


A  település északi oldalán a Kölesdi utcáról nyíló új  telekosztás víz ellátását a Kölesdi utcában  levő 
meglevő vízvezetékről történő lecsatlakozással biztosítható. 


Az  Ady  Endre  utca  folytatásában  kialakítandó  telekosztás  vízellátása  az  Ady  E  utcai  meglevő 
vízvezetékről történő leágazással biztosítható. 


A  Csokonai  utcától  nyugatra  kialakítandó  Gksz‐2  gazdasági  terület  vízellátása  a  323  hrsz‐ú 
közterületen  épülő  gerinc  vízvezeték  építésével  lehet megoldani.  A  tervezett  vízvezeték  Csokonai 
utca és Szőlőhegy utcai meglevő vízvezeték összekötésével épül. 


A  rendezési  terv  távlatán  belül  foglalkozni  kell  a  meglevő  elosztóhálózat  szükség  szerinti 
rekonstrukciójával, a vezetékhálózat időszakonkénti tisztításával, átmosatásával és fertőtlenítésével.  


A  távlati  fejlesztési  tervek készítésénél  figyelembe kell venni a 201/2001  (X.25.) Korm.  rendelet az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló előírásait.  


2.2 Medina‐szőlőhegy: 


A település részen nincs kiépített vízvezeték hálózat. A fejlesztendő területek vízellátását a meglevő 
gerinc‐hálózat tovább bővítésével lehet biztosítani. 


 


3. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 


Medina  község  közüzemű  csatornahálózattal  rendelkezik.  A  keletkezett  szennyvizeket  a  Szedres 
községgel közösen épített szennyvíztísztító telep fogadja és a szennyvizek tisztítása is ott történik. A 
tisztított szennyvizek befogadója a Sárvíz‐csatorna. 


Medina‐ Szőlőhegy település rész nem rendelkezik vezetések szennyvízelvezető hálózattal. 


A lakóingatlanokban, illetve a közintézményekben keletkező szennyvíz elhelyezése telekhatáron belül 
épített közműpótló berendezésekben  történik. A közműpótlók  túlnyomó  része a  talajt és  talajvizet 
közvetlenül szennyező oldó medencés szikkasztó aknák.  
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A szippantással eltávolított és elszállított folyékony hulladék ártalmatlanítását a Szedresi 
szennyvíztisztító telepre szállítják és a tisztítás ott történik.  


3.1  A Medinai szennyvízelvezető rendszer főbb: 


  Gerinccsatorna:   Ná‐200 KG‐PVC CSŐ     5049,30 fm 


  Házi bekötő csatorna: Ná 150 KG‐PVC CSŐ    1903,30.fm 


  Szennyvíznyomó vezeték: belterületi:        593,70. fm 


  Külterületi szennyvíznyomó vezeték: Ná‐100 KM‐PVC  7546,30. fm 


Medina település szennyvízelvezetését IV db közterületi szennyvízátemelő biztosítja.  A 
szennyvízátemelők közül 1 db Ø 2.00 m és 3 db Ø 1.40 m belső átmérője. 


Medina‐szőlőhegy  település  részen  nincs  kiépített  szennyízcsatórna  hálózat.  Az  ingatlanokon 
keletkezett  szennyvizeket  kezelése  egyedi  szennyvízgyűjtőben  kerülnek  elhelyezésre.  A 
szennyvízgyűjtőkben össze gyűjtött  szennyvizek a  szakszerűtlenül megépített  szennyvíz gyűjtőkben 
elszivárog a talajba, a zárt gyűjtőkből elszállításra kerül a közeli Szedres‐Medinai szennyvíztelepre. 


4.  FEJLESZTÉSI JAVASLAT 


A település északi oldalán a Kölesdi utcáról nyíló új telekosztás szennyvízcsatornával történő ellátását 
a  Kölesdi  utcában  levő meglevő  szennyvízcsatornán  keresztül  lehet  biztosítani. Mivel  a meglevő 
szennyvízcsatorna  végaknájára  köthető  rá  a  tervezett  fejlesztés,  a  magassági  viszonyok  miatt, 
előirányzandó egy közterületi szennyvízátemelő beépítése. 


Az  Ady  Endre  utca  folytatásában  kialakítandó  telekosztás  szennyvízelvezetését  az  Ady  E  utcai 
meglevő szennyvízcsatornán keresztül lehet, biztosítani, a meglevő gerinccsatorna tovább építésével. 


A Csokonai utcától nyugatra kialakítandó Gksz‐2 gazdasági terület szennyvízelvezetését a 323 hrsz‐ú 
közterületen épülő szennyvízgerinc csatornán lehet megoldani, a tervezett csatorna beköt a Csokonai 
utca –Damjanich utca keresztezésében levő szennyvízátemelőbe.  


A  089/19.  hrsz‐ú  külterületi  ingatlanon  kialakítandó  gazdasági  terület  szennyvízelvezetésre, mivel 
nincs  a  terület  közelében  vezetékes  szennyízcsatórna  hálózat,  így  vagy  egyedi  szennyvízgyűjtő 
kisberendezésekkel  vagy  zárt  szennyvízgyűjtők  telepítésével  lehet  a  fejlesztendő  terület 
szennyvízelvezetését megoldani. 


5. CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS 


Media  község  és  Medina‐Szőlőhegy  település  rész  belterületi  csapadék  vízelvezetése  nyílt 
árokrendszerrel történik. 


A  csapadék  vízelvezetés  szempontjából  kedvezőek,  hogy  a  befogadó  Sió‐csatorna  a  település  K‐i 
belterületi határa közelében folyik.  


Fejlesztési  javaslat:  a  gyorsabb  és  biztonságosabb  vízelvezetés  érdekében  a  belterületi  nyílt  árok 
folyamatos karbantartása szükséges. 
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Elektronikus hírközlés 
szakági munkarész  


 


A meglévő állapot: 


 


Medina község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer 


körzetbe tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) 


tulajdona. 


A Magyar Telekom Nyrt. Pécsi Igazgatósága (7646. Pécs, Jókai u. 10.) által küldött 


tájékoztatás szerint Medina község telefonközpontja Szedresen van és a Szekszárd-i primer 


központ kihelyezett fokozata (RSS). Medina ellátása rézvezetőjű földkábelen történik. 


A Kossuth Lajos u. 12. mellett felállított nagyelosztóból induló előfizetői hálózat részben 


földkábeles, részben önálló oszlopsorra szerelt légkábel. Az előfizetők beszédcélú és szélessávú 


szolgáltatást vehetnek igénybe. Műholdas TV szolgáltatással is rendelkeznek. A hálózatban 


jelenleg 115 áramkör üzemel, ebből 37 SAT TV. Hálózat-fejlesztést a közeljövőben nem 


terveznek. 


 


Medina község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft. mely analóg, digitális és 


HD minőségű TV, internet és vezetékes telefon szolgáltatást kínál előfizetőinek.  


A Szedres felől érkező – az E.ON ZRT 22 kV-os szabadvezeték hálózatának oszlopaira szerelt 


– optikai kábel Medina belterületén optikai/koax konverteren (NOD) keresztül csatlakozik a koax 


kábeles (QR-540) előfizetői hálózathoz, mely részben földkábeles, részben az E.ON ZRT 


kisfeszültségű hálózatának oszlopaira van függesztve. A Tarr Kft Medina-i hálózatának 


nyomvonaltervét a cég Szekszárd-i irodája (7100. Szekszárd, Kadarka u. 18.) küldte meg. 


 


Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Medinán: 


 


Mindhárom hazai szolgáltató – honlapja szerint – kiváló (4G) mobiltelefon, és internet szolgáltatást 


tud biztosítani Medinán.  


A három szolgáltató: 


 Magyar Telekom Nyrt. 


 Fejlesztési igazgatóság 


 Vezetéknélküli hálózat fejlesztési ágazat 


 (1519. Budapest, Pf. 512.) 


 Telenor Magyarország Zrt 


 Műszaki szolgáltatások igazgatósága 


 (2045. Törökbálint, Pannon út) 


 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt  


 (Budapest, 1096. Lechner Ödön fasor 6.) 


A község területén nincs olyan antenna, mellyel kapcsolatban építési korlátozás lenne bejegyezve. 


 


Tervezett fejlesztések: 


       


A tervezett fejlesztési területek hírközlését az alábbiak szerint javaslom: 


 


Medina Szőlőhegy (Kb-Sz terület) előfizetőinek ellátását jelenleg a Magyar Telekom 


biztosítja, föld- ill. légkábelek segítségével. Új előfizetők bekapcsolására lehetőség van. 
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A falu belterületétől délre elterülő tervezett, gazdasági (Gksz) és mezőgazdasági üzemi (K-


Mü) területek bekapcsolására a Szőlőhegy ellátását biztosító Telekom kábelről történő leágazással, 


vagy a Tarr Kft Szőlőhegy utcai hálózatának meghosszabbításával nyílik lehetőség. 


A Sió és a Sárvíz közötti Különleges, idegenforgalmi célú (Kid) terület vezetékes hírközlés 


szempontjából jelenleg ellátatlan. Ellátása a Telekom, vagy a Tarr Kft Kossuth Lajos utcai 


hálózatának bővítésével megoldható. 


A belterületi fejlesztések hírközlési igényei – Ady Endre utca, Szabadság utca, Csokonay utca 


– a meglévő hírközlő hálózatok meghosszabbításával, szükség esetén kapacitás-bővítésével 


kielégíthetők. 


A HM – NATO radarállomás hírközlése a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik. 


  


 


2016. 10. 24.        Baranyai Péter 


            településrendezési hírközlés tervező 


           (TH-T 19-0762) 


 


Mellékletek:   A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes hírközlő hálózata (kül- és belterület) 


  A Tarr Kft vezetékes hírközlő hálózata 
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Villamosenergia ellátás 


szakági munkarész  
 
A meglévő állapot: 
 


Medina község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a 
Szekszárd - Sióagárd 22 kV-os szabadvezetékre csatlakozó, 22/0,4 kV-os transzformátor 
állomásokon keresztül. A község kül-, ill. belterületén húzódó, 22 kV-os szabadvezeték hálózata és 
az arra csatlakozó 22/0,4 kV-os transzformátor állomások az E.ON ZRT 22 kV-os hálózata, a 
község belterületi, elosztó hálózata az E.ON ZRT 0,4 kV-os hálózata című Tervlapon láthatók. A 22 
kV-os, szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os hálózat – mely nagyrészt 
csupasz, helyenként szigetelt szabadvezetékes – beton, ill. betonlábas faoszlopokon húzódik. A 
fogyasztói csatlakozások szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást 
energiatakarékos fényforrások biztosítják. 


A község területén található 9 db E.ON és 1 db idegen tulajdonú transzformátor állomás 
részletes adatai a mellékelt táblázatban láthatók. 


 
Megújuló energiaforrások alkalmazása 
 


A HM – NATO radar állomás Medinára történt telepítése kapcsán a Honvédelmi Minisztérium 
jelentős anyagi támogatást nyújtott az Önkormányzat fejlesztési terveinek megvalósításához. 
Ilyenek voltak például a Malom-épület és az Óvoda napelemekkel történő energiaellátása. Jelenlegi 
terv: a Művelődési ház fűtésének napelemes energiaellátása. 


 
Tervezett fejlesztések: 
 


Medina Szőlőhegy különleges, beépítésre nem szánt terület (Kb-Sz). Fogyasztóinak 0,4 kV-os 
energiaellátását jelenleg a SZŐLŐHEGY KG I. MEDINA (14183) és a SZŐLŐHEGY TSZ 
MEDINA (14182) jelű transzformátor állomások biztosítják. Amennyiben újabb energiaigény 
merülne fel, az a meglévő transzformátor állomásokról induló, 0,4 kV-os szabadvezeték hálózatra 
kapcsolással megoldható. 


A falutól délre elterülő, mezőgazdasági, üzemi (K-Mü) területek esetleges, többlet 
energiaigénye a meglévő, TSZ KÖZP. UE (14173) és TSZ SZÁRÍTÓ (14172) jelű transzformátor 
állomásokról, vagy azok bővítésével megoldható. A terület felett áthúzódó, 22 kV-os 
szabadvezeték hálózat biztonsági övezetére vonatkozó építési korlátozást {2/2013.(I.22.) NGM 
rendelet} figyelembe kell venni, szükség esetén a vezetéket ki kell váltani. 


A Sió és a Sárvíz közötti Különleges, idegenforgalmi célú (Kid) terület ellátását jelenleg a 
MEDINA MALOM (14169) jelű transzformátor állomás biztosítja, de az Önkormányzat tervezi itt 
a napelemes energiaellátás megvalósítását is. 


A község belterületének energiaellátását és közvilágítását jelenleg csak a MEDINA KG I. 
(14170) jelű transzformátor állomás biztosítja. Az Ady Endre utca meghosszabbítása kapcsán, 
valamint a Szabadság utcában és a Csokonay utcában esetleg jelentkező többlet energiaigény miatt 
célszerű lenne megvizsgálni (a hálózat végpontjain mérhető feszültség-szintet), és egy újabb 
transzformátor állomás telepítésének szükségességét. 


A község észak-nyugati részére telepített HM – NATO radar állomás (K-Hon) 
energiaellátását a MÓRAHALOM (14164) jelű, HM tulajdonú transzformátor állomás biztosítja 
(feltételezett tartalék szünetmentes áramforrással). 
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A villamos energiaigények kielégítését szolgáló hálózat-fejlesztéseket az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. Pécsi Igazgatóságánál kell kezdeményezni. 


 
 
2016. 10. 24.        Baranyai Péter 


        településrendezési energiaellátás tervező 
           (TE-T 19-0762) 
 
 
Melléklet 1. tervlap: Az E.ON ZRT 22 kV- os hálózata 
 2. tervlap: Az E.ON ZRT 0,4 kV-os hálózata 
 Bana – Transzformátor állomások 















TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁSOK MEDINA TERÜLETÉN


Üzemeltető üzem 
Primer üzemi 


feszültség 


Ellátási 


azonosító


Állomás 


száma
Állomás neve Település Állomás típus Állomás kategória 


Tulajdo‐


nos
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14163 TSZ PALÁNTANEVELŐ Medina BOTR 20/250 Beton áttört egytörzsű Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14170 MEDINA KG. I. Medina OTR 20/250 Beton áttört egytörzsű Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14171 KG. II. DARÁLÓ Medina VOTR 20/160 Rácsos acéloszlopos kéttörzsű Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14174 SZEDRES SZENNYVÍZTELEP Szedres OTR 20/400 Beton áttört egytörzsű Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14173 TSZ KÖZP. UE Medina FOTR 20/125 Fa bakoszlopos Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14183 SZŐLŐHEGY KG. I. MEDINAMedina FOTR 20/125 Fa bakoszlopos Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14169 MEDINA MALOM Medina OTR FF 1400 Beton áttört egytörzsű Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14172 TSZ. SZÁRÍTÓ Medina BOTR 20/250 Beton áttört kéttörzsű Saját
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14164 MÓRAHALOM Medina EHTR 20/630 Építettházas (önálló épületben) Idegen
Szekszárd 22 kV SZEK220001 14182 SZŐLŐHEGY TSZ MEDINA Medina OTR 20/250 Beton áttört egytörzsű Saját
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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 


1.1. Előzmények 


Medina községnek jelenleg nincs érvényes OTÉK alapú településrendezési terve.  


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. Törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
szabályozza a településrendezési tervek készítésének és jóváhagyásának rendjét. A 
törvényben foglaltaknak megfelelően első lépésként az Önkormányzat Képviselőtestülete a 
28/2015. (IV. 2.) számú határozatával döntött úgy, hogy a Településrendezési eszközeit 
elkészítteti. 


A Képviselő-testület a 46/2016. (VI. 29). számú határozatával jóváhagyta a község 
Településfejlesztési koncepcióját. 


A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) hatálya alá tartozik. A dokumentáció 
elkészítésénél a KR. 2. számú mellékletében található szempontok alapján meghatároztuk a 
terv módosításának megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségét. Ezt 
követően készítettük el a környezeti értékelést a KR. 4. számú melléklete szerint. 


1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 


A településrendezési terv módosításának elkészítési folyamatában a környezeti értékelés 
alapját képezi a terv által kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, intézkedési javaslatok 
meghatározásának. Környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése, a településrendezési 
terv elkészítéséhez kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt.  


1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv 
alakulására 


A környezeti értékelés során olyan információ, állapot jellemző nem merült fel, amely a 
jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településrendezési terv 
módosításának alakítását. 


1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság 
bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti 
értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 


A környezeti értékelés elkészítése során felvettük a kapcsolatot a település Polgármesteri 
Hivatalával. A hivatal készséggel tájékoztatott a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, illetve 
átadta a rendelkezésükre álló és a tervezés szempontjából fontos dokumentumokat. Az 
Önkormányzat mellett információszerzés céljából felvettük a kapcsolatot az érintett 
hatóságokkal is. A partnerség rendjéről szóló 38/2015. (IV. 28.) számú önkormányzati 
határozat szerint az érintett népességnek, szervezeteknek, érdekképviseleti szerveknek a 
Településrendezési Terv kidolgozott anyagával kapcsolatban véleménynyilvánítási 
lehetőségük volt. A tervezett javaslatokat és észrevételeket szintén figyelembe vettük a 
tervkészítés során. 
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1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az 
alkalmazott módszer korlátai 


A környezeti értékelés során csak a szakirodalomban, a publikált térképeken, 
tanulmányokban, jogszabályokban megjelent, ill. az önkormányzat, a hatóságok és a 
különböző szolgáltató szervezetek által szolgáltatott adatokat használtuk fel, mivel ezek a 
tervezési terület adottságait figyelembe véve elégséges információval szolgáltak a tervnek 
megfelelő mélységű értékelés elkészítéséhez. 


2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 


2.1. A terv környezeti értékelés szempontjából fontos céljainak, tartalmának 
összefoglaló ismertetése 


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 település fejlesztésének néhány olyan átfogó koncepcionális alapelven kell nyugodnia, 
amelyeket a településfejlesztés részletes programjának kidolgozása és végrehajtásának 
szervezése során következetesen érvényesíteni kell. Ezen legfontosabb alapelvek és 
követelmények az alábbiak: 


a) Lakóterületek fejlesztése, elsődleges cél a letelepedés (állandó lakosok) és a 
népességmegtartó erő biztosítása. A meglévő lakóterületek fejlesztésének 
minőségcentrikusnak kell lennie. Törekedni kell a beépítetlen telkek építési telekként 
történő hasznosítására. 


b) A település turisztikai szerepét továbbra is erősíteni kell, melynek érdekében az ilyen 
jellegű fejlesztések támogatása szükséges (pl. borút kialakítása, fejlesztése a zártkerti 
részen, valamint a borászatra alapozott turisztikai látnivalók kialakítása, továbbá a Sió 
menti természetvédelmi szempontból értékes területeken tanösvény kialakítása). 


c) Semmiféle olyan fejlesztés nem irányozható elő, amely a települést övező természeti 
környezet károsodását, élővilágának és növényvilágának visszafejlődését vagy 
részleges pusztulását váltaná ki. 


d) Minden fejlesztési célnak a település meglévő értékes természeti, illetve környezeti 
adottságai hatékony hasznosítását kell szolgálnia ezen adottságok sérelme, pusztulása 
nélkül. 


e) A rendelkezésre álló, illetőleg megszerezhető pénzforrásokat, különféle támogatásokat 
arra kell felhasználni, hogy ez által a település befektetőkre, illetőleg befektetésekre 
irányuló fogadókészsége tovább javuljon. A belterület déli részéhez kapcsolódó 
gazdasági területek, mezőgazdasági telephelyek fejlesztése, ismételt bekapcsolása a 
gazdaság vérkeringésébe az elsődleges fejlesztési cél. A meglévő üzemek mellett új 
telephelyek kialakítására alkalmas területek kijelölése a terv részét képezi. 


f) A fejlesztési célok középpontjában a társadalmi, gazdasági fejlesztés feladatainak kell 
állnia. Az épített környezet ehhez csupán a keretet adja, következésképpen nem 
elsődlegesen cél, hanem eszköz. Fejlesztésének tehát a társadalmi jólét céljaihoz kell 
igazodnia. 
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g) A fejlesztési célokban, jelentőségének megfelelő súllyal kell szerepelnie a közlekedés, 
hírközlés, illetőleg minden olyan infrastrukturális fejlesztésnek, amely a település 
távolabbi környezete közötti távolság áthidalását célozza. 


h) A település nem elszigetelt része a térségnek. Következésképpen fejlesztési céljai 
meghatározását és azok végrehajtását is a térségben levő településekre figyelemmel, 
illetőleg azokkal célszerű együttműködésben kell megoldani. 


2.2. A terv összefüggése, céljainak összevetése a terv szempontjából releváns 
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és 
természetvédelmi célokkal, szabályokkal  


 2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről 
 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program a 


2015 – 2020 közötti időszakra vonatkozóan (NKP IV.) 
 Víz Keretirányelv (VKI)  
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TO) – 2014-2020 
 Tolna Megye Területrendezési Terve (Környezetterv Kft., 2012) 
 Tolna Megye Területfejlesztési Programja (Pestterv, 2014) 
 Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja 
 Tolna Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (2015)  
 A Szekszárdi Kistérség Fejlesztési Programja (2. számú munkaváltozat) 2014-2020 
 


Országos programokkal való kapcsolatok 


2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről 


Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi 
övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az ország településein, az 
egyes térségekben a terület-felhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény 
rendelkezésével összhangban kell kialakítani.  


Az ország szerkezeti tervét és az országos övezetek határait a törvény M=1:500 000 
méretarányú mellékletei tartalmazzák. 


Az Országos Területrendezési Terv szerint a községet az alábbi országos övezetek érintik: 


1. Ökológiai hálózat övezete 


2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 


3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 


4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 


5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete  


6. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 


7. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete 


8. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
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Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 12/A. § (1) bekezdése 
alapján, a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi 
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körét és az 
eljárás részletes szabályait a 282/2009. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. §-a határozza meg.  


27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program a 
2015 – 2020 közötti időszakra vonatkozóan (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 átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. 


Stratégiai céljai:  
 Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
 Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
 természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 
 Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 


Víz Keretirányelv (VKI) 


Az Európai Közösség vízpolitikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) előírásai szerint a 
Víz Keretirányelv előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell 
hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és 
fenntarthatóvá kell tenni 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 hazai jogrendbe illesztést több jogszabály, elsősorban a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól biztosítja.  


A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) 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 
számukra biztosított megfelelő vízmennyiséget is.  


„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 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv első felülvizsgálata a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 keretében 
valósult meg. Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve az 
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal került elfogadásra. 


A vizsgálati terület a Duna rész-vízgyűjtő 1-11. jelű, Sió vízgyűjtő alegységének (AEP216) 
területét érinti. 
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Térségi programokkal való kapcsolatok 


Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014-2020. 
A 2014 - 2020. közötti időszakban az EU források a gazdaságfejlesztést célozzák meg. 
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése. 
Két fő stratégiai célt fogalmaz meg: 


1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 
biztosítása. 


2. Vállalkozásbarát településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás 
javításához szükséges helyi feltételek biztosítása. 


Tolna megye területrendezési terve (Környezetterv, 2012) 
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 terv országos és megyei térségi övezeteket sorol fel, melyek közül Medina község az alábbi 
besorolásokat kapta: 


 Ökológiai folyosó övezete 


 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 


 Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület 


 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 


 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület 


 Nagyvízi meder övezete 


 Földtani veszélyforrás területe 


 Vízeróziónak kitett terület 


 Széleróziónak kitett terület 


 Rendszeresen belvízjárta terület  


Tolna Megye Területfejlesztési Programja (Pestterv, 2014) 


A Program átfogó célja a megye népességmegtartó képessége a társadalom minden 
szegmensében. 


Specifikus célok 


1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás 


2. Fenntarthatóság – élhető környezet (fenntarthatóság és élhetőség megteremtése) 


3. Köztevékenységek – javuló közviszonyok (közösségi infrastruktúrák állapotának 
javítása, közszolgáltatások minőségének javítása) 


4. Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása 


 Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja 


A program prioritásai a következők: 
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 A megye kohéziójának erősítése (a településrendszer fejlesztése, területfejlesztési 
intézményrendszer kialakítása, térségmarketing) 


 A megye gazdasági versenyképességének javítása (vállalkozások 
versenyképességének javítása, a működő tőke vonzása) 


 Turizmusfejlesztés: turisztikai termékek fejlesztése és promóciója, turizmust 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 


 Emberi erőforrások fejlesztése (foglalkoztatási problémák megoldása, oktatás, képzés 
fejlesztése, kultúra és közművelődés: a megye tárgyi és szellemi örökségének 
megőrzése) 


 Közlekedésfejlesztés 


 Tolna megye Integrált Területi Programja (ITP 2014-2020) 


A program az Európai Unió a 2014-2020-as költségvetési ciklusára való felkészülés 
részeként jött létre. Tolna megye számára kiemelten fontos cél az elvándorlás és a 
természetes népességfogyás mérséklése, megállítása rövid- és középtávon egyaránt. A 
megye gazdagodása, gyarapodása elképzelhetetlen aktív emberek nélkül. Ennek 
érdekében a megyei fejlesztési dokumentumok – összhangban az országos 
fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel – különös hangsúlyt fektetnek a gazdaságfejlesztésre, a 
foglalkoztatás javítására, a vidékfejlesztésre és a közszolgáltatások fejlesztésére. 


A Program célrendszere 


1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés 


2. cél: Közlekedésfejlesztés 


3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése  


4. cél: Közintézmények fejlesztése 


5. cél: Élhető települések 


6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése 


Valamennyi cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
intézkedéseihez.  


A Szekszárdi Kistérség Fejlesztési Programja (2. számú munkaváltozat) 2014-2020) 


A Szekszárdi kistérség fejlesztési elképzelései alapján az alábbi fő prioritások és 
beavatkozási területek azonosíthatóak: 


 A befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, 
megújítása;  


 Az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 
területeken;  


 A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése;  


 A közösségi szinten irányított várostérségi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések); Ez 
Medina települést nem érinti. 


 A megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 
foglalkoztatás ösztönzés prioritások között. 
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3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 
feltárása 


 


3.1. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő 
elemeinek ismertetése; 


3.1.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv megvalósítása 


valószínűleg jelentősen befolyásol 


3.1.1.1. Természetföldrajzi adottságok 


Medina település közigazgatási területe „Magyarország kistájainak katasztere” alapján a 
Mecsek és Tolna-Baranyai-Dombvidék középtáj Tolnai-Hegyhát elnevezésű, valamint a 
Mezőföld Sárvíz-völgy elnevezésű kistáját is érinti. 


A település közigazgatási területének Ny-i része a Tolnai-hegyhát, míg K-i része és 
belterülete a Sárvíz-völgy területén helyezkedik el. 


Domborzati adatok 


A Sárvíz-völgy kistáj 89 és 161 mBf. közötti magasságú teraszos folyóvölgy. A felszínen 
három jellemző magassági szint különíthető el. A 90-105 mBf. 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. 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 erróziós-
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 képezi. 


A Kapos és a Sió-Kapos-Sárvíz völgye által határolt, részben még erdővel borított Tolnai-
Hegyhát a Tolnai-dombság legsajátosabb morfológiai arculatú kistája. Amint népi elnevezése 
is utal rá, területe völgyekkel és szurdikokkal sűrűn felszabdalt, magasra kiemelt (átlagos 
magassága 220 m, legnagyobb magassága 286 m a tszf.), löszborította hegyhátakból, keskeny 
vízválasztó gerincekből és pusztuló meredek lejtőkből áll. Függőleges és vízszintes 
tagozottsága (az átlagos relatív relief 79 m/km2, az átlagos völgysűrűség 3,1 km/km2) jelentős. 
Aprólékosan tagolt domborzatának sajátos jellegét elsősorban szerkezeti formái határozzák 
meg. Belső területének nagyobb része ÉNy-DK-i irányban elrendeződött, egymás mellett 
párhuzamosan sorakozó, féloldalasan kiemelt lapos tetejű hegyhátakból áll; Ny-i, É-i és DK-i 
peremvidékét pedig közel párhuzamos vetősíkok között kialakult szerkezeti lépcsők 
jellemzik. A vastag (20-40 m) lösztakaróval fedett hegyhátak gyengén É-D-i irányban, 
erősebben pedig ÉNy-DK-i irányban lejtenek, s felszínüket a deráziós völgyek és fülkék sűrű 
hálózata tagolja. A sajátos szerkezeti viszonyok következtében mind az egyes hátak, mind 
pedig a köztes völgyek erősen asszimetrikusak. A völgyek délies lejtői lankásak (5-7°), az 
északiak pedig nagyon meredekek (15-25°) és aprólékosan tagoltak. A kistáj É-i és Ny-i , és 
DK-i, Sió melletti peremvidékét meredek letörések (80-150 m magas, 20-25°-os meredek 
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lejtők), valamint csuszamlásokkal, periglaciális szoliflukcióval és lejtőlemosással elrombolt 
töréslépcsők kísérik. 


A község elhelyezkedéséből adódik a település morfológiai viszonyainak kettőssége. A 
külterület Ny-i része a Tolnai-hegyháthoz tartozik, mely a térségben 150-160 mBf. átlagos és 
~185 mBf. közötti maximális szinttel jellemezhető. Ezt a hegyháti területet egy markáns, 
megközelítőleg K-Ny-i irányú és több keskeny, ÉNy-DK-i irányú, többnyire száraz völgy 
tagolja. Szintén a Tolnai-hegyháthoz tartozik a település DNy-i, Medina-Szőlőhegy település 
része. Itt a hegyhátak magassága 140-150 mBf., a köztes völgyek 110-120 mBf. szinttel 
jellemezhetők. A település területének K-i pereme meredek letörésekkel (20-50 m magas, 20-
25°-os meredek lejtők), valamint lejtőlemosással elrombolt töréslépcsőkkel szakad le a 
Sárvíz-völgy magas-árterének és a folyó II. sz. teraszának szintjéhez, illetve a Sió völgyének 
szintjéhez. A település belterületének környezetében a völgy beszűkül, a Sió völgye itt is 
aszimmetrikus. Itt a Ny-i, település felőli részen keskeny, meredekebb lejtők, K-i irányban 
pedig hosszan elnyúló, széles ártéri és magasártéri szintű völgy övezi a Sió-csatornát. A 
település belterületétől D-re a Sió medre eltávolodik a Hegyháttól és a völgy kitárul. A Sió 
széles, lapos völgye a térségben 90-95 mBf. szinttel jellemezhető. 


Földtani adottságok 


A morfológiai jellemzőkhöz hasonlóan a földtani felépítésben is egyértelműen 
megmutatkozik a két kistáj közötti különbség. Rétegtani és az általános hegységszerkezeti 
viszonyok (geomorfológiai viszonyok) alapján a település igazgatási területének nagyobb 
része olyan dombsági terület, ahol lealacsonyodott széles hátak között változatos irányú, 
ingadozó meredekségű és különböző szélességű, továbbá eltérő hosszúságú völgyek 
mutatkoznak. 


A vizsgált térségben az alaphegységet alkotó mezozoós képződmények – irodalmi adatok 
alapján – 1.000 m-t meghaladó mélységben várhatók. Az alaphegységi képződményeket 
közvetlenül miocén, illetve pannonia képződmények fedik. A medencét kitöltő üledékösszlet 
a vízkutató fúrások által mintegy 200-350 m mélységig ismert. 


A településen és közvetlen környezetben mélyített fúrások rétegsora szerint több száz m-es 
vastagsággal általánosan megtalálható azon felső-pannóniai képződménycsoport, mely 
minden itteni kistájnak alapját jelenti. Elsősorban homokváltozatokkal van jelen a neogén 
rétegsorozat, de alsóbb részletében már az agyag és a márga rétegek is egyre gyakrabban 
előfordulnak. A közel 300 m-es mélységű fúrásokkal feltárt rétegsorozat fedettsége a 
morfológiai viszonyokhoz igazodóan változatos, hiszen határozottan lépcsőzetesen keletre 
lejtő. A dombsági részleten általában csak 20-40 m-es, míg a Siótól keletre már legalább 50-
90 m-es vastagságú negyedidőszaki rétegsorozattal került fedésbe, így nyílt feltárásai a 
község igazgatási területén nem ismeretesek.  


A pannóniai felületen diszkordáns települése és a későbbi szerkezeti mozgások miatt eltérő 
vastagsággal található a negyedidőszaki képződménycsoport a teljes vizsgálati területen. Alsó 
sávja – vagy első rétege – szinte mindenütt feküt is részlegesen magába foglaló agyagként 
azonosítható. Az alsó-pleisztocén korú egyes helyeken már több méteres vastagságú homokos 
közbetelepülésekkel is tagolt agyagsáv felületére települt többször megismétlődő eolikus 
üledékképződéssel a dombsági területen igen elterjedten megtalálható kőzetliszt vagy lösz. Az 
üledékképződés szüneteiben keletkeztek azon agyagosodott sávok (fosszilis talajok), melyek 
későbbiekben lefedésre kerültek. A pleisztocén korú medenceüledékek vastagsága eléri és 
helyenként meg is haladja az 50 m-t. A nagyobb vastagság általában a magasabban fekvő 
hegyhát peremekre jellemző. A dombvidék belső területein, illetve peremeken vastag (20 – 50 
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m) lösztakaró települ; a völgylejtőket és a lépcsős felszíneket pedig többnyire deluviális lösz 
(átmosott és szoliflukciós lösz) fedi. 


A vizsgálati terület K-i részét alkotó Sárvíz völgye az alsópleisztocén kori ÉÉNy-DDK-i 
árokká fejlődött süllyedékekben alakult ki, s a 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 középső pleisztocén hordalékkúp-felszínrészeket, helyenként 
futóhomokkal fedett magasárteret és 3-8 m vastag homokos lösszel fedett teraszfelszíneket 
különíthetünk el. Ezek feküjét a felszín alatt változó mélységben 10-50 m-rel elhelyezkedő 
pannóniai üledékek adják. 


A Tolnai-hegyhát területén a talajvíz felszín alatti mélysége a magas löszfelszíneken (a 
dombsági területen) a 30 m-t is meghaladja, néhol hiányzik, másutt 8-15 m mélységben 
helyezkedik el; a mélyebb alluviális síkoktól eltekintve az alacsonyabb térszíneken 3-6 m.  


A talajvíz mélysége Sió-völgy területén a településtől északra 2-4 m között mozog, attól D-re 
még a 2 m-t sem éri el. Mennyisége 1-3 l/s.km2 közötti.  


A vizsgálati területen és annak környezetében a rétegvíz mennyisége nem éri el az 1 l/s.km2-t. 
Az artézi kutak mélysége 100-200 m közötti, csak ritkán haladja meg a 250 m-t, vízhozamaik 
is mérsékeltek. Rétegvizek a pannóniai üledékekből nyerhetők ~60-250 m között, több 
szintből. 


Vízrajz 


Ahogy előzetesen már említettük, a vizsgálati terület a Duna rész-vízgyűjtő 1-11. jelű, Sió 
vízgyűjtő alegységének (AEP216) területét érinti. 


A települést is részben magában foglaló Tolnai-hegyhátat Ny-ról a Kapos Kurd alatti szakasza 
(4,4 km), D-ről és K-ről a Sió Tolnanémedi és Sióagárd közötti völgye (48 km) határolja. A 
kistáj vízfolyásai 5/6-od részben a Sió-hoz folynak le. Mérsékelten negatív vízháztartású 
terület. 


A Sárvíz(Nádor)-csatorna Sárszentmihály és a torkolat közti szakasza (96 km, 3058 km2); 
tartozik még ide. E szakaszon egyetlen mellékvize a vele párhuzamosan a völgy Ny-i oldalán 
ásott Nádor-malom csatorna, melynek 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). Északi része száraz, déli része mérsékelten száraz, gyenge 
lefolyású terület. Vízháztartása mérsékelten veszteséges. 


Lf= 2 l/s.km2 Lt= 10 % Vh= 50 mm/év 
 
ahol: Lf: fajlagos lefolyás 
 Lt: Lefolyási tényező %-ban 
 Vh: vízhiány mm-ben 


 


Vízjárási adatok a Sióról és a Sárvízről, az alábbi állomásoktól vannak: 


LKV LNV KQ KÖQ NQ 
Vízfolyás Vízmérce 


cm m3/s 


Sió Uzdborjád -18 613 1,92 10,2 248 


Sárvíz Sárkeresztúr 28 270(290) 2,16 6,4 47 
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Sárvíz Sióagárd -20 612(715) 3,34 8,0 55 


 


Meg kell jegyezni, hogy a Sió vízjárását meghatározóan a balatoni vízeresztés befolyásolja. A 
Sárvíz árvizei tavasszal, kisvizei nyár végén gyakoriak. A vízminőség a Sión II., a Sárvizen 
III. osztályú. A két vízfolyás menti ártér kb. 250 km2 kiterjedésű. Zömében rét legelő 
hasznosítja. Belvizeit mintegy 150 km-es csatornahálózat vezeti le. A Sión balatoni 
vízeresztés mellett korlátozott hajóforgalom is lehetséges. 


A Sió-völgy kistájnak 12 tava van. Közülük öt természetes jellegű (21 ha); a Kálóz közeli a 
legnagyobb (11 ha). A négy halastó együtt 213 hektáros. Ezek között a soponyai a 
legtekintélyesebb (119 ha). Az egyéb célú három mesterséges tófelszíne 69 ha. 


3.1.1.2. Vízföldtani viszonyok 


A hidrogeológiai viszonyok a geológiai felépítésből következnek, így az előzőekben leírtak 
alapján ismerhetőek. 


A vizsgált területen vízföldtani jelentőséggel csak a harmadkori, illetve annál fiatalabb 
képződmények bírnak, amelyek víztározó- és vízadóképesség szempontjából jellemezhetők. 


A fiatal geológiai korú laza üledékek általános és jelentős vastagságú jelenléte lehetőséget 
biztosított a település igazgatási területén a talajvíz kialakulására. Így felszín alatti első 
víztípust jelentően a talajvíz összefüggő területi kiterjedéssel található meg a település alatti 
kőzettérben. Terepszint alatti mélysége változatos, hiszen a morfológiai helyzetnek 
megfelelően nemcsak felszínhez közelében, hanem jelentősebb mélységben is elhelyezkedik. 


A talajvíz tározó kőzete vastagsági viszonyok alapján elsősorban a negyedidőszaki 
rétegsorozat (pleisztocén vagy holocén korú képződmény). A település nyugati részletében 
csak a pleisztocén löszös rétegsorozat alján alakult ki, míg a mélyebb fekvésű keleti 
részletben már inkább a holocén korú áradmányokban található. Az eltérő geológiai korú és 
kifejlődésű víztartók között a települési viszonyok valamint a természetes vízkilépések hiánya 
miatt közvetlen kapcsolat van.  
A település területét uralkodóan meghatározó magas térszíneken (dombsági területrészen) a 
felszín közeli holocén/pleisztocén rétegek porózus kifejlődésű, eltemetett talajszintekkel 
tagolt löszös összleteiben ritkán alakul ki összefüggő talajvíz. A talajvíz felszín alatti 
mélysége a magas löszfelszíneken 15 m körüli, de helyenként a 30 m-t is eléri, és sok esetben 
csak helyileg megjelenő, függő talajvízről beszélhetünk.  


Medina településen, annak K-i határában folyó Sió-csatorna völgyében a mélyebb fekvésű 
részeken 2 m felett, máshol 2-4 m között, a völgyperemen 4-6 m között várható a talajvíz 
megjelenése. A holocén/pleisztocén rétegösszlet azonban rendszerint csekély mennyiségű 
talajvizet tárol. A holocén/pleisztocén porózus rétegekben tárolt talajvizek a külszínről, 
csapadékból utánpótlódva sok esetben szennyezettek a helyi adottságokból kifolyólag.  


A térségben ~20-60 m-el a terepszint alatt kezdődő pannóniai korú képződmények nagy 
vastagságban települnek, de ezek közül csak a felső-pannóniai rétegek a jobb vízadók, mivel 
ezekre a porózusabb rétegek túlsúlya a jellemző (Somlói és Tihanyi Formáció).  


A felsőpannon rétegösszlet az összetett, jól tagolt és többszintes-sok telepes, rétegzett 
tárolórendszer tipikus képviselője. Az agyag, aleurit, apró-, közép- és durva szemcséjű 
homokrétegek és azok keverékeiből felépített üledékösszletben több, jó, illetve közepesen jó 
porozitású, permeabilitású réteg-rétegcsoport ismert. Ezeket az igen változatos kifejlődésű 
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porózus kőzettesteket, jelentős vastagságú vízzáró és félig vízrekesztő finomszemcsés 
üledékek (aleurit, agyag, agyagmárga, márga) rétegek tagolják. 


Medina község területén és annak környezetében számos mélyfúrású kút mélyült, melyek 
felső pannon korú, nem túl kedvező vízföldtani adottságú rétegeket tártak fel. A lemélyült 
kutak mélysége és az igénybevett rétegösszlet heterogén képet mutat. 


A pannon rétegekből nyert víz minősége nem túl kedvező. Általában magas vastartalomra kell 
számítani és egyes helyeken a mangán koncentráció is magasabb a megengedettnél. A nitrát 
általában a pannon rétegvizekben nem, ammónia is csak ritkán, változó, helyenként 
határértéket meghaladó mennyiségben fordul elő. A térségi jellemzőkkel teljesen összhangban 
van a Medina vízmű kútjainak vízminősége. 


A terület rétegvizeinek hidrogeológiai viszonyaira a Medina kútjainak adatai adnak 
áttekintést. 


A Medina településen lévő mélyfúrású kutak jellemző adatai 


Kút helye Fúrás 
éve 


Terep 
mBf. 


Kat. 
szám 


Mélység 
[m] 


Szűrőzés 
[m–m] 


Vízadó 
Nyug. 
vízsz. 
[m] 


Üzemi 
vízsz. 
[m] 


Qmax 
[l/p] 


Medina, közkút 1991 - K-1 103,0 78,0 – 96,9 
felső-


pannon 
-12,0 -16,0 70 


Medina, MH objektum 1982 - K-2 210,0 164,0 – 173,0 
felső-


pannon 
- - - 


Medina, Vízmű I. sz. 
kút 


1956 94,0 B-1 62,0 34,0 – 46,0 
felső-


pannon 
-0,8 -8,5 90 


Medina, Vízmű II. sz. 
kút 


1971 91,0 B-5 75,0 41,0 – 64,0 
felső-


pannon 
-1,6 -24,0 80 


Medina, Vízmű III. sz. 
kút 


1982 93,8 B-7 200,0 102,4 – 154,3 
felső-


pannon 
+5,6 -6,8 260 


 


A vízmű és a vízműkutak a település belterületén, annak keleti részén találhatók. A térségben 
~30-200 m közötti mélységtartományban több porózus, többnyire közepesen jó, vagy gyenge 
vízadó képességű szinttáj különíthető el. A kutak a Sárvíz, Sió-vízgyűjtő elnevezésű, p.1.8.1 
jelű porózus víztestet veszik igénybe, mely víztest állapota „jó” minősítésű 


A rendelkezésre álló vízföldtani adatok alapján a felső-pannon rétegösszlet a térségben 
uralkodóan finomszemcsés összetételű. A 200 m alatti szintekből gyakorlatilag számottevő 
vízmennyiség alig termelhető ki a porózus réteg csekély vastagsága és magas iszaptartalma 
miatt. Az 50-100 m közötti szint, valamivel kedvezőbb a víznyerés szempontjából. Ebben a 
mélységtartományban több homokréteg különíthető el de a finom és középszemcsés 
homokrétegeket ebben a tartományban is jelentős vastagságú iszapos, agyagos rétegek 
tagolják, és fedőjükben is vízrekesztő, vízzáró tulajdonságú agyagrétegek helyezkednek el, 
amely vízvédelmi szempontból kedvező. 


A térség vízföldtani viszonyai alapján a település vízellátását is biztosító rétegösszletek 
viszonylagosan nyugodt településűek, közel szintesek, vízzáró, illetve féligáteresztő 
finomszemcsés rétegekkel (aleurit, iszap, iszapos agyag, agyag) tagolt kifejlődésűek.  


A vízműkutak vízföldtani szelvénye alapján elmondható, hogy a vízadó rétegeket vízzárónak 
tekinthető rétegek tagolják. A vízbeszerzésre igénybevett felső-pannon korú vízadó rétegek 
fedőjét felső-pliocén-pleisztocén összlet képezi, mely uralkodóan finomszemcsés kifejlődésű 
(kőzetliszt, agyag). A ~30,0 m vastag talajvíztároló löszös, homokos képződmények feküjét 
mintegy 10-15 vastag vízzáró agyag, kőzetlisztes agyag réteg képezi, mely védelmet nyújt a 
felszínközelből származó szennyezésekkel szemben.  
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Összességében megállapítható, hogy a térségben igénybevett felső-pannóniai rétegek – 
földtani értelemben – védett vízadóknak tekinthetők.  


3.1.1.3. Termőföld, földtani közeg 


Talajadottságok 


Medina község területe az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (továbbiakban 
OTrT) 3mellékletei alapján kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek, valamint kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterületek övezetébe is tartozik. 


A lösz adja a térség fő talajalkotó kőzetét. A kedvező talajfizikai és kémiai tulajdonságú, 
ásványokban gazdag lösz váztalajon kialakult talajok kiváló termőképességűek. A jellemző 
talajféleség a mészlepedékes csernozjom barna erdőtalaj és a barna erdőtalaj, valamint a réti 
csernozjomok és a lápos réti talajok, melyek jellemzően a település D-i és K-i fordulnak elő. 


Földtani veszély források 


A földtani veszélyforrások csoportjába tartozóak az olyan helyi adottságok és esetenként 
napjainkban érvényesülő folyamatok, amelyek a kőzettér terepszinthez közeli rétegeinek 
állapotváltozásához kötődő jelenségek és azok jelenlétének következményeként többnyire 
lejtőirányú gravitációs tömegmozgások történnek. 


Medina település szerepel az országos felszínmozgásos kataszterben, és „földtani 
veszélyforrás területével” is érintett.  


Az igazgatási területnek csak bizonyos hányadára érvényes sajátosságok (omlás- és 
csúszásveszélyesség, vízerózió, szélerózió stb.) megyei tervben történt jelzése eredményeként 
a település rendezési tervének elkészítésekor (módosításakor) szükséges pontosan lehatárolni 
és értékelni (aktualizálni) az övezetbe tartozó egységeket (területrészt, földrészletet).  


A településrendezési tervhez kapcsolódóan erre vonatkozóan külön mérnökgeológiai 
térképezés történt és szakvélemény készült. 


Területhasználatok 


Medina közigazgatási területe 2223,645 ha, melyből a belterület mindössze 69,64 ha 
nagyságú, a többi külterület, ill. zártkert (~101 ha). A közigazgatási terület mintegy 65,5 %-a 
szántó és 12,8 %-a erdő. A gyepek (rét, legelő) aránya is jelentős, mintegy 6,3 %. A 
gyümölcsösök és a kertek település területének mintegy 0,8 %-át foglalják el. A különböző 
célból mezőgazdasági művelés alól kivett területek részaránya mintegy 12,3 %. 


A településen még mindig döntő a mezőgazdasági termelés. A szántóföldi növénytermesztést 
a termőterületek 79,4 % -án folytatnak. A szántóterületeken elsősorban takarmánynövényeket 
termesztenek. A szántóföldi termesztés főleg a település déli és nyugati részén található. 


Kertes, gyümölcsös és szőlőterületek a település nyugati oldalán lévő domboldalakon és 
Medina-szőlőhegy irányában található. Jellemző a kis parcella présházzal, pincével. Ezek a 
területek a termőterületek 5 % -t jelentik. 


A termőterületek 15,6 % - a erdő. Az erdőterületek nagy része a település északi és nyugati 
részén lévő domboldalakon található, gazdasági és védelmi rendeltetésű erdő. Jellemző fafaj 
az akác. Az erdőterületek a Baranya Megyei Kormányhivatal Nagydorogi körzetéhez 
tartoznak. Az elmúlt évtizedekben a zártkerti területeken növekszik az erdősült, fásított 
területek aránya. 
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A jelen területrendezési terv a belterületi ingatlanokon kívül érint szántó területeket, zártkerti 
ingatlanokat is. A területhasználatok jellegének és mértékének változása és azok várható 
környezeti hatásai azonban nem jelentősek. 


Talajdegradációs folyamatok 


A rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék lehullása, a domboldalakon kialakult nem 
mindig szakszerű talajművelés, az elvezető árkok betemetése, a csapadék elvezető rendszer 
műtárgyainak karbantartatlansága eróziót okoz. 


A víz és szél erózió, melynek oka a csapadékviszonyok, a szél és a domborzat, a 
közigazgatási terület meredekebb domboldalain, valamint az időszakosan vízborított, illetve 
magas vízállású területein fordul elő. 


A település területét érinti  


 nagyvízi meder övezete, 


 rendszeresen belvízjárta terület övezete,  


Szennyezett területek  


A település területén talajszennyezéssel kapcsolatosan bejelentés a hatóságokhoz nem történt, 
ilyen jellegű vizsgálat ismereteink szerint nem folyt. Az Önkormányzat és a lakosság 
feltételezetten szennyezett területrészről nem tud a tervezési területeken. 


Ásványvagyon 


A földtani felépítés, a létesített bányahelyek és az elvégzett kutatófúrások ismeretében 
megítélhető, hogy egy adott területen milyen ásványvagyon található. Az országos 
ásványvagyon nyilvántartás tájékoztató adatai szerint a település területén megkutatott, ill. 
ipari vagyonnal rendelkező bányatelkek nem találhatók. Ugyan ezen nyilvántartások alapján a 
település területét érintő ásványvagyon kutatási engedélyről nincs tudomásunk. 


A település területén ugyanakkor illegális bányászati tevékenységből, ill. vízerózióból 
eredően partfalak maradtak vissza, melyek talajmechanikai felmérése megtörtént. A 
vizsgálatok alapján a partfalak övezetét, ill. a hátrahagyott illegális bányászati területek 
területét a rendezési tervben figyelembe kell venni. 


3.1.1.4. Talaj- és vízvédelem 


A talaj és a víz védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges 
életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag 
helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a termőföldet valamint a 
környezeti elemeket, talajnak nem minősülő földtani közeget, a felszíni és a felszín alatti 
vizeket nem veszélyezteti, nem szennyezi és nem károsítja. 


Felszíni vizek védelme 


Medina település K-i peremén folyik a Sió (mederrendszáma: AAB026), mely a település és a 
térség vizeinek befogadója, az alegység fő vízfolyása, melynek befogadója a Duna 
(AAA626). A település belterületének vízelvezetését árok-rendszer biztosítja. 


A község földrajzi fekvéséből adódóan nagy gond elsősorban a belterületet kísérő dombokról 
lezúduló csapadékvizek elvezetése. A vízelvezetés jellemzően nyílt árkos rendszerű, részben 
burkolt kialakítású. Az árkok rendezése folyamatos.  
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Csapadékos időszakokban, illetve a Sió magas vízszintje esetén a külterületi területeken 
veszélyt jelent a belvíz is. Medina a 04.04. számú Szekszárd-simontornyai belvízvédelmi 
szakasz által érintett település. 


A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Medina 
község és a vizsgálati terület nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét 
kijelölő települések közé.  


A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és víz 
közeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek 
fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi 
egészség-, és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és 
csökkentése. A Korm. Rendelet 25. §-a kimondja, hogy szennyvízkibocsátással, 
közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára 
külön jogszabály szerinti engedélyben, - illetve azok hatálya alá nem tartozó külön jogszabály 
szerinti tevékenység esetén a felügyelőség által kiadott külön engedélyben - kell 
meghatározni.  


A kibocsátási követelményeket: 
a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó kötelezett tevékenységek esetén 


környezetvédelmi engedélyben, 
b) a Kormány által külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében, 


egységes környezethasználati engedélyben, 
c) környezetvédelmi-felülvizsgálat elvégzése esetén a környezetvédelmi működési 


engedélyben 


kell meghatározni. 


A kormányrendelettel összhangban az egyes befogadókba vezethető szennyező és mérgező 
anyagokra vonatkozó határértékeket, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
írja elő. E rendelet 2. számú melléklete szerint a vizsgálati terület 4. általánosan védett 
befogadók (elsődleges befogadó: Sió /mederrendszáma: AAB026/, fő befogadó: Duna 
/AAA626/) területi kategóriájába tartozik. Ezáltal a területen a 4. kategóriára vonatkozó 
határértékek az irányadók közvetlenül a befogadóba történő bevezetés esetén. Az egyes 
technológiákra vonatkozó határértékeket ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 


Földvédelem, felszín alatti vizek 


A jelenlegi hazai jogi szabályozás – az Európai Uniós normákkal összhangban – a termőföld, 
a termőföldnek nem minősülő ingatlan, a talaj, a humuszos termőréteg védelmét, valamint a 
mezőgazdasági tevékenységből származó, a felszíni és felszín alatti vizek eutrofizációt jelentő 
nitrátszennyezések megelőzését szolgáló előírásokat – az osztott hatáskör szerint – több 
keretjogszabály (törvény, kormányrendelet) és több, tárca szintű jogszabály alá rendeli, 
amelyeket az alábbiakban tekintünk át. 


A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek és a föld védelme 
érdekében. A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a 
kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A 
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védelemnek magába kell foglalnia a talaj termőképességének, víz- és levegőháztartásának 
védelmét is. 


Felszín alatti vizek védelme 


A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szól a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, melynek célja: a felszín alatti vizek jó állapotának 
biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és 
megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható 
vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és 
kötelezettségek megállapítása. A rendelet hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg 
nem haladó tevékenységek, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá 
tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani 
közegre, és a szennyező anyagra; a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő 
tevékenységekre. 


A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
tartalmazza, mely szerint Medina község is az érzékeny területek körébe sorolható. A 
település külterületének Ny-i része „2.a” besorolású („azok a területek, ahol a csapadékból 
származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet”). A belterület és a 
közigazgatási terület K-i része „2.c” besorolású („azok a területek, ahol a porózus fő vízadó 
képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található.”). A település D-i részén, a Sió-
Sárvíz völgyben van még „2.e” besorolású („védett természeti területek”) érzékeny terület is, 
de a település területén nem található kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület.  


A vízkeretirányelv céljaival összhangban a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése értelmében alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig 
el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó 
mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. Ennek teljesülése érdekében az egyes 
létesítmények, tevékenységek megvalósításakor a 4. § (2) bekezdése alapján úgy kell eljárni a 
felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében, hogy 


a) azok állapota ne romoljon; 
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon; 
c)- 
d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 
e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, 
nyilvántartásba és ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési 
intézkedések, illetve kármentesítés révén javuljon. 


A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet ide vonatkozó előírásait az 1. sz. mellékletben részletezzük. 


A talajt (termőtalajnak nem minősülő földtani közeget), illetve a felszín alatti vizeket ért 
szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KöM-
EüM-FVM-KHVM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák.  


A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti 
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vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek 
meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját.  


Medina Vízmű (vízbázis kódja: 16060-10) sekély mélységű vízműkútjaira vonatkozó 
védőterületek előzetes lehatárolása megtörtént, az így meghatározott védőterület nagysága 
mintegy 0,411 mm2. De a sérülékenység felülvizsgálata szükséges, melynek eredménytől 
függően KEOP egyszerűsített diagnosztika vagy védőidom, védőterület meghatározása 
központilag fog megtörténni. 


Azonban új beruházás esetén, amennyiben a tervezett vízimunka, vízhasználat, 
vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek 
víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, 
akkor a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását 
minden esetben be kell szerezni! 


Valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében az 
ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a 
víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha arra csatlakozni lehet! 


A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
(II.7.) Korm. rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek kijelölésének és 
felülvizsgálatának szempontjait, valamint a természeti adottságaik folytán nitrátérzékeny 
területek felsorolását. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén 
történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mellékletei tartalmazzák a 
Medina település közigazgatási terültén lévő nitrátérzékeny területeket.  


A vizek nitrát szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében követendő helyes 
mezőgazdasági gyakorlat szabályait az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (A vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 
program részletes szabályai, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendje) 4-9. §-a 
tartalmazza. A rendelet előírásait a tervmódosítással érintett területrészeken kötelezően be kell 
tartani! 


A rendezési tervet érintő talajvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások 


Medina közigazgatási területét kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
egyaránt érinti, valamint kiváló termőhelyi adottságú erdőterület térségi övezetéhez is tartozik 


A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény szerint termőföld az a földrészlet, amelyet a 
település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő 
(gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. 


Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld pedig az a földrészlet, amelyet a 
település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő 
(gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. 


A településtrendezési terv a fenti meghatározások alapján termőföldet (szántó művelési ágú 
területet) is érint, ezért a földterület más célú hasznosítása esetén az alábbi szempontokat, a 
2007. évi CXXIX. Törvény előírásai szerint minden körülmények között be kell tartani, vagy 
tartatni: 


43. § (1) Beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást 
gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az 
érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 


(2) A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a 
humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. 
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(3) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások 
az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 


44. § (1) A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, 
továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás 
engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell. 


(2) A beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos 
termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett 
földrészleteken kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos 
termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne 
haladja meg. 
(3) Amennyiben a mentett humuszos termőréteg (2) bekezdés szerinti 
felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti 
funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy termesztő közeg 
előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható. 
(4) A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a 
beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni. 


50. § (1) A talajvédelmi hatóság a külön jogszabályokban meghatározott 
engedélyezési eljárások során az e törvényben foglalt talajvédelmi előírásokat 
érvényesíti. 


(2) A talajvédelmi hatóság eljárásához az alábbi esetekben a külön jogszabály 
szerinti talajvédelmi terv szükséges: 


a) a humuszos termőréteg mentéséhez az 1000 m2-nél nagyobb 
területnagyságú termőföld talajszintjének végleges megváltoztatásával 
járó beruházásnak nem minősülő tevékenységhez, 
b) humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t 
meghaladó területigényű beruházás megvalósításához, 
c) az ültetvénytelepítéshez, 
d) a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, 
újrahasznosításhoz, 
e) öntözéshez, 
f) mezőgazdasági területek vízrendezéséhez, 
g) erózió elleni műszaki talajvédelem megvalósításához. 


51. § A 49-50. §-okban említett hatósági eljárásokhoz szükséges talajvédelmi tervet az 
ügyfélnek kell beszereznie. 
 


A termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú hasznosítására vonatkozó közös 
szabályokat az 2. sz. mellékletben részletezzük? 


A termőtalaj, földtani közeg és a vizek minőségét befolyásoló külső tényezők a vízellátás, a 
szennyvízelhelyezés, a trágyakezelés és a csapadékvíz-elvezetés, melyekről részletesen a 
közműveket bemutató fejezetben szólunk. 


3.1.1.5. Természet- és tájvédelem 


Natura 2000 területek 


A Natura 2000 területekről az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezik. A Natura 2000 hálózathoz 
tartozó ingatlanok helyrajzi számos felsorolását a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 
tartalmazza.  
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E rendelet alapján Medina területén védettek a 016 és a 017/1 hrsz-ú Szedresi Ős-Sárvíz 
HUDD20073 területkódú területek. 


Ramsari területek 


A Ramsari területek a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a 
vízimadarak tartózkodási helyéről szóló szerződés alapján megállapított területeket foglalja 
magába. Medinában ilyen rendeltetésű területek nincsenek. 


Az ökológiai hálózat 


Az ökológiai hálózat folytonos és megszakított területei, a természetes és természetközeli 
területeket összekötő, biológiai kapcsolatot biztosító sávok, mozaik láncolata.  


A Pán-Európai Ökológiai Hálózat (PEEN) irányelveit 1999-ben fogadták el, melyhez 
Magyarország is csatlakozott. 2000-ben a kilenc Nemzeti Park Igazgatóság elkészítette a 
területére vonatkozó ökológiai hálózat kijelölését, majd ezek összeillesztésével született meg 
az országos hálózat lehatárolása (1:50.000 léptékű térkép). Meghatározásra kerültek a 
kijelölés általános szempontjai, irányelvei.  


Az ökológiai hálózat funkcionális elemei a magterületek, az ökológiai folyosók és a puffer 
területek. 


Magterület: nemzeti és nemzetközi mértékkel mérve is jelentős ökológiai értékkel rendelkező 
természetes, féltermészetes és természetszerű területek, amelyek kiemelkedő jelentőségűek a 
biodiverzitás megőrzése szempontjából. 


Ökológiai folyosó: magterületek élőlény populációi közötti kapcsolatok létrejöttét biztosító 
területek illetve ezek láncolata. 


Puffer területek: magterületek illetve a folyosókat övező védőzóna, a károsító emberi 
beavatkozásoktól védő területek. 


A településen ökológiai folyosó területe található. 


Érzékeny természeti területek 


Természeti területként kezelendők a természetes és természetközeli állapotú gyep, erdő, 
nádas területek, amelyeken bármiféle változtatási szándékot a természetvédelmi hatósággal 
egyeztetni kell. 


Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 
együttes rendelet 1. számú melléklete alapján Medina területén nincs érzékeny természeti 
terület. 


3.1.1.6. Épített környezet védelme 


A településen négy műemléki védettségű épület található: a református templom, a római 
katolikus kápolna, a görögkeleti szerb templom, valamint az Apponyi kúria épülete. 


A műemlékekhez műemléki környezet tartozik, amely biztosítja a műemlékek közvetlen 
környezetének oly módon történő kialakítását, hogy a tervezett építkezések ne rontsák a 
műemlékek látványát. Ezen kívül a helyi jelentőségű épített környezet jelenti a védett, 
védelemre érdemes épített környezetet. A településen elszórtan találhatóak még népi 
lakóépületek, amelyeket általában a telek egyik oldalhatárára telepítettek, vagy ahhoz közel. 
A főépületek mögé építették jellemzően a gazdasági épületeket. 
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A településen nagy számban találhatóak még olyan épületek, amelyek nagy részét kisebb 
vagy nagyobb mértékben átépítették, bővítették, de felfedezhetőek bennük a helyi identitást 
hordozó elemek. 


Medina értékes régészeti lelőhelyekkel rendelkezik. Többek között a Rákóczi utcában kelta 
temető, a Margit kertben neolit település és sírok, bronzkori település nyomai, a Sió és a 
Sárvíz között középkori templom és temető, középkori kút nyomai találhatóak. 


Medina település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek listája: 
 
1. Medina – Halom (Medina 1) 
KÖH azonosító: 23179 
Hrsz.: 037/10 
 
2. Medina – Rákóczi Ferenc utca / Kápolna-puszta / Téesz daráló (Medina 2) 
KÖH azonosító: 23180 
Hrsz.: 050/17, 092, 093/9, 347, 348, 354, 355, 356, 357 
 
3. Medina – Margit-kert (Medina 3) 
KÖH azonosító: 23181 
Hrsz.: 023 
 
4. Medina – Sziget / Külső-Sziget 1. lelőhely (Medina 13, Medina 14) 
KÖH azonosító: 23728, 41942 
Hrsz.: 014/21, 014/22, 014/23, 014/24, 014/25, 014/26, 014/11, 014/20 
 
5. Medina – Apponyi Kiskastély mögött (Medina 15) 
KÖH azonosító: 84063 
Hrsz.: 093/5, 093/6, 093/7, 093/8 
 
6. Medina – Kápolna-puszta (Medina 16) 
KÖH azonosító: 84069 
Hrsz.: 093/30, 093/31, 093/32, 093/33, 093/34, 093/35, 093/36, 093/58 
 
7. Medina – Sár-dűlő 
KÖH azonosító: 23688 
Hrsz.: 021/7, 021/8, 021/9, 021/10 
 
8. Medina – Lencsepuszta 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 019/11 
 
9. Medina – Szilvás 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 093/12, 093/13, 093/14, 093/15, 093/16, 093/17 
 
10. Medina – Alsó-Periló 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 093/53, 093/54, 093/55 
 
11. Medina – Külső-Sziget 2. lelőhely 







MEDINA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS 


 


 
– 20 –   


KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/12, 014/26, 014/27 
 
12. Medina – Külső-Sziget 3. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/33 
 
13. Medina – Külső-Sziget 4. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/33 
 
14. Medina – Külső-Sziget 5. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/35 
 
15. Medina – Külső-Sziget 6. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/18, 014/19, 015 
 
16. Medina – Külső-Sziget 7. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/16 
 
17. Medina – Külső-Sziget 8. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/15 
 
18. Medina – Külső-Sziget 9. lelőhely 
KÖH azonosító: folyamatban 
Hrsz.: 014/15 
 


A településen világörökség, valamint világörökség várományos terület nem található. 


A település építészeti értékek védelméről szóló rendelettel nem rendelkezik. 


A településrendezési tervhez Örökségvédelmi hatástanulmány készül, amely rögzíti a helyi 
védelemre érdemes építészeti értékeket. 


Az épített környezet konfliktusai, problémái: 


A településen több lakatlan épület is található, amelynek következtében az épületek állaga 
romlik, a telkek területei helyenként gondozatlanok. 


3.1.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása 


3.1.2.1. Levegőtisztaság- védelem 


A levegő tisztaságának védelmét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza részletesen, melynek 3. §-sa alapján a 
levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve 
társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési 
tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok 
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környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki 
tervezésben érvényesíteni kell. 


Klimatikus viszonyok 


A terület mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán helyezkedik el. 
Csapadékosság szempontjából a vizsgált hely a mérsékelten száraz és száraz zónák határán 
található. Évente 2000-2050 óra napsütés várható, ebből nyáron 800-830 órán, télen mintegy 
200 órán át süt a nap. 


Az évi középhőmérséklet 10,0 és 10,4 °C között változik; a magasabb értékek a DK-i 
részeken fordulnak elő. A vegetációs időszak középhőmérséklete 17,0-17,2 °C. Április 12. 
körül emelkedik 10 °C fölé a napi középhőmérséklet; ez az időszak kb. 190 napig, okt. 19-ig 
tart. A fagymentes időszak hossza D-en kb. 200 nap; kezdete ápr. 10-14 és okt. 28-31 körül 
valószínű. É-on kb. 196 fagymentes napra számíthatunk ápr.10-14 és okt. 24-26 között. Az 
évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,6-34,0 °C, D-en 33,0 körül alakul, az évi 
abszolút minimumoké középen és É-on –15,5 és 16,0 °C D-en –15,0 °C körül várható. 


A kistáj területén a csapadék évi összege É-ról D, DNy felé haladva nő (É-on 600-650 mm, a 
középső részeken 650-680 mm, D-en 700-730 mm). A vegetációs időszak csapadéka az 
évihez hasonlóan változik (É-on 350-370 mm, a középső vidéken 380 mm körül, D-en, DNy-
on kevéssel 400 mm fölött).  


A település területén az évi csapadékösszeg 580-610 mm körüli. A tenyészidőszakban 330-
350 mm eső valószínű. A legtöbb egy napra eső csapadék 130 mm volt, Sióagárdon. A 
hótakarós napok átlagos száma 32-35, legnagyobb átlagos vastagsága 24-26 cm körül várható.  


A kistáj területén az ariditási index értéke D-en 1,15-1,21 közötti, középen 1,03-1,08, É-on 
1,25 körüli. A település környezete mérsékelten száraz (1,00-1,15). 


Leggyakoribb – de nem kiemelkedően – az ÉNy-i szél. Az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s 
között várható. 


A légszennyezettség határértékei: 


A környezeti levegőben található kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozó 
egészségügyi határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (V.9.) KöM-EüM-FVM 
együttes rendelet 1. számú melléklete szabályozza. 


Az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek a 
rendelet 4. sz. mellékletében találhatók. 


A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre, mivel az 
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak nincs mérőpontja a közelben. A manuális 
mérőhálózat legközelebbi pontja mintegy 20 km-re Szekszárdon található, ahol 
légszennyezettségi index 2015-ben „jó” (4) volt az NO2-koncentrációk alapján. 


A levegő minőségét Medinán jellemzően a fűtés emissziói határozzák meg, mivel a 
településen légszennyező ipari üzemek nincsenek és a közlekedés okozta levegőterhelés sem 
számottevő. A település legjelentősebb légszennyező tevékenysége a belterülettől déli határán 
található terményszárító, melyet a Medinai Terményszárító Kft. üzemeltet a környezetvédelmi 
hatóság engedélyével. 


A rendezési terv a meglévők mellett új Gksz övezeteket is jelöl, ahol új telephelyek 
(kereskedelmi, szolgáltató) kialakítására lesz lehetőség. Új üzem, illetve üzemrész 
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létesítésénél a levegővédelmi előírások betartását már az engedélyezési fázisban meg kell 
követelni. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás teljes 
hatásterületén biztosítani kell. 


Jelentős, zavaró hatású ipari területek a településen nincsenek és kijelölésük nem is tervezett. 
Mégis, amennyiben bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységek illetve létesítmények kialakítására kerülne 
sor, abban az esetben a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A védelmi övezet 
nagyságát a jelenleg érvényes szabályozás a légszennyező forrás határától számított, legalább 
300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A védelmi 
övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 
egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő 
légszennyező források működésével összefüggő építményt. 


A településen a gázhálózatot kiépítették, a rákötések aránya 75%. A fűtést a település 
fennmaradó részén főként fatüzeléssel oldják meg. A hagyományos szén-, fa- esetleg 
olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok - szén-monoxid, kén-dioxid, korom, 
pernye - mennyisége a jó levegő-minőséget lényegesen befolyásolhatja, ezért a fűtési 
időszakban a levegő minősége rosszabb lehet, mint azon kívül.  


A település levegőminőségének, ezáltal környezeti állapotának további javulása érhető el a 
lakások gázhálózatra kötésének növekedésével.  


Az önkormányzati intézmények fűtését és melegvíz-szükségletét hőszivattyús rendszer 
kiépítésével kívánja az Önkormányzat megoldani, mely működéséhez szükséges áramot 
napelemek telepítésével tervezik megoldani. Az óvoda és a malom épület energiaszükségletét 
már napelemek biztosítják. 


A megújuló energiaforrások hasznosítása nagyban hozzájárulhat – többek között - a település 
levegőminőségének további javulásához is. 


3.1.2.2. Hulladékkezelés 


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint hulladéknak minősül bármely 
anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni 
köteles. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a 
lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen. 


A településen keletkező kommunális hulladékot a településen működő szervezett – heti 
rendszerességű – hulladékszállítás keretében lehet, ill. kell megoldani. A községben 
keletkezett hulladékot az Alisca Terra Kft. szállítja a Cikói Regionális Hulladékkezelő 
Központ telepére. 


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos előírásokat Medina Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 23.) Önk. rendelete tartalmazza. 


Medinán lomtalanítást évente egy alkalommal végeznek közszolgáltatás keretében. 


A településen a szelektív hulladék gyűjtése megoldott. A műanyag és fém, a papír, a 
zöldhulladék és üveg elszállítása más-más - előre meghatározott - napokon történik, melyről a 
lakosság már év elején tájékoztatást kap.  


A termelő üzemeknél keletkező hulladékok telephelyen belüli gyűjtéséről, nyilvántartásáról, 
és elszállíttatásáról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet előírásait betartva a telephelyek 
üzemeltetőjének kell gondoskodni. 
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A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos teendőket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályozza. 


A termelőknél keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak hatósági engedéllyel 
rendelkező szakcég szállíthatja el! 


 


3.1.2.3. Zaj elleni védelem 


Az akusztikai vizsgálat során a beépített környezet zajhelyzetét értékeltük, valamint a 
tervezési terület beépítési lehetőségének környezetvédelmi megalapozását végeztük el. Ennek 
során értékelésre került a zajt kibocsátó létesítmények hatása a határoló települési 
környezetre. 


Annak érdekében, hogy a tervezési területen építendő létesítmények a környezetükben élő 
lakosságot a legkisebb mértékben zavarják, illetve a jogszabályban meghatározott és a község 
képviselőtestülete által elfogadott előírásokat kielégítsék, a terv készítése során vizsgálni kell 
a tervezési területen kialakítandó zajforrások környezetre gyakorolt hatását, valamint a 
környezet domináns zajforrásainak kölcsönhatását.  


A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat a népjóléti miniszter által a környezetvédelmi és 
területfejlesztési miniszterrel egyetértésben meghatározott keretek között az önkormányzat 
állapítja meg. Medina községnek helyi zajvédelmi rendeleti nincs. 


Egy település zajhelyzetét döntő mértékben a közlekedés és az üzemek okozta hatások 
határozzák meg. 


Közlekedés hatása 


A lehetséges közlekedési zajforrások a következők lehetnek: közút, vasút, repülő, közlekedési 
létesítmények.  


Medina településen csak a közúti közlekedésből eredő zajterheléssel kell számolni, mivel 
repülőtér, vasútvonal és más létesítmények a településen nincsenek. 


A közút zajterhelésének nagyságát az alábbi tényezők befolyásolják: 


 A forgalom nagysága, összetétele, sebessége, valamint a forgalomáramlás 
változásai (konvoj, gyorsítás, fékezés).  


 Az észlelési pont és a zajforrás távolsága, magassági viszonyok, valamint a 
közbenső terepviszonyok beépítés.  


 Az út meredeksége, szabályozási szélessége, a burkolat típusa.  


 A talaj, a felszín akusztikai tulajdonságai.  


 A járműpark műszaki állapota.  


 Légköri viszonyok (hőmérséklet, szél stb.) 


A község közúti kapcsolatát a 6316. számú Szedres-Medina összekötőút adja, mely a 
település belterületén halad át. Az út forgalmi adatait „Az országos közutak 2015. évre 
vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadvány táblázatai alapján tanulmányoztuk.  


Az ÚT 2-1.302: számú útügyi műszaki előírás (e-UT 03.07.42) alapján kiszámítottuk a 
településen áthaladó utakon fellépő közúti közlekedés által okozott környezeti zajterhelést 7,5 
m-es referencia távolságon. 


A 6316. számú összekötő út forgalmi adatai a következők: 
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Járműkategória Út neve és száma  


I. II. III. 
6316. számú összekötő út 
4984. számlálóállomás (felszorzott) 


333 86 55 


Az egyenértékű A-hangnyomásszint értéke (egyenletesen áramló forgalom esetén): 


Út neve és száma LAeq (d=7,5 m) nappal 
[dB] 


LAeq (d=7,5 m) éjjel 
[dB] 


6316. számú összekötő út 
4984. számlálóállomás (felszorzott) 61,4 54,6 


vI, vII, vIII,= 50 km/h 


A környezeti zaj- és rezgésvédelmi határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet tartalmazza, melynek 3. sz. melléklete rögzíti a közlekedésből származó zaj új 
tervezésű és megváltozott terület-felhasználási területeken megengedett egyenértékű A-
hangnyomásszintjeit.  


Összekötőút mentén: 


Területi funkció 
Megengedett egyenértékű  


A-hangnyomásszint (LAeq, dB)
 nappal (6-22h) éjjel (22-6h) 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű 
beépítésű) 


60 50 


Gazdasági terület 65 55 


A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében foglalt 
határértékeknek  


 új tervezésű vagy megváltozott terület-felhasználású területeken a meglévő 
közlekedési zajforrástól származó zajterhelésre is,  


 új közlekedési zajforrás létesítése esetén pedig a meglévő védendő területen is 
teljesülniük kell. 


A vizsgált összekötő út mentén új lakóterületet nem, azonban új tervezésű Gksz területet jelöl 
a rendezési terv (049/4 hrsz). A zajkibocsátás és a zajterhelési határérték összehasonlítása 
alapján megállapíthatjuk, hogy a településen áthaladó összekötőút középvonalától 7,5 m 
referencia-távolságra a közlekedés okozta zajterhelés nappal is, éjszaka is meghaladja a 
lakóterület funkciójú területekre vonatkozó határértékeket, azonban a gazdasági területekre 
vonatkozóan a zajvédelmi határértékek teljesülnek. 


Megjegyezzük továbbá, hogy a forgalmi adatok nem mért, hanem felszorzott értékek, 
melyeknek pontossága 35% és az utolsó mérés éve 2007 volt.  


Üzemi zaj hatása 


A településen zajvédelmi szempontból vizsgálandó az üzemi létesítmények, illetve területek 
hatása a környezetükre. Medinán Gip jelű különleges zavaróhatású övezetek nincsenek. 
Meglévő mezőgazdasági üzemi különleges területek (K-Mü) találhatók a település déli 
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határán, melyek Lf jelű lakóterületekkel határosak. E területek egyik részét képezi a Medinai 
Terményszárító Kft. telephelye, ahol a környezetvédelmi hatóság engedélyével 
terményszárító berendezés működik. A lakóterülettel határos K-Mü terület nyugati részén 
azonban semmilyen tevékenységet nem folytatnak jelenleg. 


Új tervezésű Gksz terület került kijelölésre a 049/4 és 089/19 hrsz-ú ingatlanokon, melyek 
tartalék gazdasági területként szolgálnak a potenciális, betelepülő vállalkozások számára.  


Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj 
megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szabja 
meg a zajtól védendő területek építési övezeti besorolásának függvényében, az alábbiak 
szerint: 


 
Zajtól védendő terület Határérték (L


TH
) az L


AM
 megítélési szintre (dB) 


   Nappal 6-22 óra  Éjjel 22-6 óra 


Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi területek 


45 35 


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


50 40 


Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 


55 45 


Gazdasági terület 60 50 


A gazdasági és üzemi területek okozta konfliktusok elkerülése, illetve a zajvédelmi 
határértékek teljesülésének érdekében a rendezési terv a K-Mü területeken 10 m-es, az új 
tervezésű Gksz területen 20 m-es beültetési sávot ír elő a lakóterületek irányában. 
Mindezeken túl a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 
(X. 29.) Korm. rendelet 5 §. (2) bek. szerinti tervezett tevékenységek környezeti zajt előidéző 
üzemi zajforrásaira vonatkozóan – a tevékenység megkezdése előtt – a környezeti zaj- és 
rezgésforrás üzemeltetője köteles  


 a zajforrások hatásterületét méréssel vagy számítással meghatározni és  


 szükség esetén a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték 
megállapítását kérni, továbbá  


 a határérték betartásának feltételeit megteremteni! 


A fentiek alapján biztosítható lesz, hogy a településen a zajjal járó tevékenységek nem 
jelentenek zavaró zajterhelést a környezetükben található lakóterületekre nézve. 


3.1.2.4. Közművek 


Vízellátás 


A település ivóvízzel való ellátása a települési hálózatról részben megoldott. A rendszer 
vízbázisát 3 db mélyfuratú kút képezi.  


Medina- Szőlőhegy település részen nincs kiépített vezetékes vízvezeték hálózat. Kiépítésre 
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került közel 1000 m vízvezeték-hálózat, melyre 1 db közkifolyó került rákötésre, ingatlanokat 
a hálózathoz nem csatlakoztattak. A terület vízellátását a meglevő gerinc-hálózat tovább 
bővítésével lehet biztosítani. 


Szennyvízelhelyezés 


Kommunális szennyvíz: 


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a település 
önkormányzata a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a szennyvíz törzshálózatba 
bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti 
elhelyezéséről, továbbá az önkormányzat feladata a nem közműves szennyvízszállítási 
közszolgáltatás biztosítása is. 


Medinán a szennyvízcsatorna hálózatot kiépítették, a rákötések aránya 90 százalék. A 
szennyvizek befogadója a Szedres községgel közösen épített szennyvíztisztító telep. A 
tisztított szennyvizek befogadója a Sárvíz-csatorna. 


A szennyvízhálózat kiépítése Medina-Szőlőhegy településrészt nem érintette. A 
lakóingatlanokban, illetve a közintézményekben keletkező szennyvíz elhelyezése telekhatáron 
belül épített közműpótló berendezésekben történik. A közműpótlók túlnyomó része a talajt és 
talajvizet közvetlenül szennyező oldó medencés szikkasztó aknák.  


A szippantással eltávolított és elszállított folyékony hulladék ártalmatlanítását a Szedresi 
szennyvíztisztító telepre szállítják és a tisztítás ott történik. 


Technológiai szennyvíz 


Mennyisége termelésfüggő. A gazdasági területeken keletkező technológiai szennyvizek 
közvetlenül – előkezelés nélkül – nem vezethetők közcsatornára. Közcsatornára bocsátás 
feltételeit a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza részletesen. 


Amennyiben a fejlesztési területeken ipari szennyvizek keletkeznének, úgy azok szakszerű 
kezeléséről a telephelyen – a megfelelő engedélyek megszerzését követően – gondoskodni 
kell. 


Csapadékvíz-elvezetés 


Medina területén a csapadékvíz-elvezetés rendszere kiépített, nyílt árkos rendszerű. A 
csapadékvizek befogadója a Sió-csatorna, mely a település K-i belterületi határa közelében 
folyik. 


3.2. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek 
várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg 


Víz, szennyvíz, csapadékvíz 


 A település ivóvízzel való ellátása nagyrészt megoldott, Medina-Szőlőhegy 
településrészen nincs kiépített vezetékes vízvezeték hálózat. Az ivóvizet 1 db 
közkifolyó biztosítja. 


 Medinán a szennyvízhálózatot kiépítették, a rácsatlakozások aránya 90%. A többi 
ingatlanon közműpótló aknában gyűjtik a szennyvizet, melynek egy része 
elszikkad, a többi szippantással eljuttatható a község Szedressel közös 
szennyvíztisztító telepére. A szennyvízcsatorna hálózat Medina-Szőlőhegy 
területét nem érinti. A szennyvíz gyűjtése itt is közműpótló műtárgyakkal történik. 


 A község csapadékvíz elvezetését nyílt árokrendszer biztosítja. 
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Javaslat: 


 A fejlesztési területek ivóvízzel való ellátása a települési hálózatra való 
csatlakozással megoldható. Ott, ahol szükséges, az erre vonatkozó terveket el kell 
készíttetni és engedélyeztetni kell. Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 
ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe 
venni, ha arra csatlakozni lehet! 


 Kommunális szennyvizek: Új létesítmények, épületek szociális szennyvizének 
gyűjtését a szennyvízhálózatra való csatlakozással kell megoldani. Ott, ahol az 
nincs kiépítve, átmenetileg vízzáró, szivárgásmentes szennyvízgyűjtő aknákban 
kell megoldani, vagy szakszerű közműpótlókat kell alkalmazni a felszín alatti 
vizek minőségének védelme érdekében.  


 Javasoljuk a településen található szennyvízgyűjtő aknák felmérését tekintettel 
arra, hogy milyen kivitelezésűek és állapotúak. Javasoljuk, hogy az önkormányzat 
kényszerítse ki a bizonytalan vízzáróságú gyűjtők lecserélését ott, ahol nem 
igazolható az elvárt minőségű közműpótló berendezések megléte. 


 Technológiai szennyvizek: A gazdasági területeken keletkező technológiai 
szennyvizek közvetlenül – előkezelés nélkül – nem vezethetők, nem 
szikkaszthatók el. Szennyező anyagok elhelyezése, közvetlen és közvetett 
bevezetése a befogadókba csak engedéllyel végezhető! Amennyiben a fejlesztési 
területeken ipari szennyvizek keletkeznének, úgy azok szakszerű kezeléséről a 
telephelyen – a megfelelő engedélyek birtokában – gondoskodni kell. 


 A csapadékvíz-elvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról 
gondoskodni szükséges. 


Hulladék 


 A kommunális hulladék szervezett gyűjtése megoldott.  
 Van lehetőség szelektív hulladékgyűjtésre a településen. 
 Van lomtalanítási és zöldhulladék-gyűjtési akció. 
 Új gazdasági, termelő tevékenységek kialakítása többlet hulladék (kommunális, 


termelési, veszélyes hulladék) keletkezésével járhat. 


Javaslat: 
 A településen a hulladékkezelést a jogszabályoknak megfelelően folyamatosan 


biztosítani kell. Annak érdekében, hogy a kommunális hulladék közé ne kerüljön 
veszélyes hulladék, az önkormányzatnak tájékoztatnia kell a lakosságot a probléma 
nagyságáról és megoldási lehetőségeiről. 


 A gazdasági területeken keletkező kommunális, termelési és veszélyes hulladékok 
elszállíttatásáról a hulladék termelőjének kell gondoskodnia a mindenkori 
szabályozásnak megfelelően.  


Levegő 
 A településen a gázhálózatot kiépítették, a rákötések aránya 75%. A fűtést a település 


fennmaradó részén főként fatüzeléssel oldják meg.  
 Medinán a közlekedésből eredő lészennyezőanyag-kibocsátás nem számottevő. 
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 A településen légszennyező ipari üzemek nincsenek, a terményszárító engedéllyel 
üzemel. 


 Új üzemek kialakítása esetén várható a teherforgalomból származó (közlekedés 
okozta) levegőterhelés növekedése, továbbá nem kizárt légszennyező technológiák 
kialakítása. 


Javaslat: 


 A fűtési emisszió csökkentése érdekében a gázhálózatra való csatlakozásokat 
szorgalmazni kell. 


 A belterületi utak javítása, karbantartása javasolt a felverődő por csökkentése 
érdekében. 


 Új légszennyező pont-és diffúz forrásokat csak a környezetvédelmi hatóság 
engedélyével lehet létesíteni a határértékek betartása mellett. 


 Bűzt okozó létesítmény telepítése esetén a védelmi övezet kialakítása szükséges a 
környezetvédelmi hatóság előírásai szerint. 


Zaj- és rezgésvédelem 


 A település lakóterületein az utak mentén a közlekedésből származó zaj kismértékben 
meghaladja a vonatkozó határértékeket.  


 Jelentős ipari jellegű zajkeltő létesítmények a településen nincsenek. 


Javaslat: 


 Amennyiben a közlekedési zaj lakossági panaszt eredményez, úgy javasolt a 
jelenlegi állapot műszeres mérésekkel történő felmérése, és a kritikus helyeken 
műszaki védelem kialakítása. 


 Új létesítmények telepítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a zajvédelmi 
határértékek, előírások betartására. Ezek használatba vétele, üzembe helyezése 
során műszeres mérésekkel kell ellenőriztetni, illetve igazolni a megengedett 
zajterhelési határértékek teljesülését. Törekedni kell arra, hogy a zaj- és 
rezgésártalmak minimalizálására már a telepítéskor történjenek intézkedések. 


 A tervezett fejlesztések esetén törekedni kell arra, hogy a jelenlegi állapot ne 
romoljon. 


3.3. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást 
kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, 
tervezett intézkedésekre, amelyek: 


3.3.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen 


előidézését jelentik 


A tervbe vett fejlesztések egy része természeti erőforrások közvetlen igénybevételét idézik elő 
- a termőföld tervezett igénybevételével.  


Mivel a településtrendezési terv módosítása termőföldet érintő részeket is tartalmaz, így 
annak során a 2007. évi CXXIX. Törvény előírásit kell alkalmazni. 


A termőföldek végleges más célú hasznosítását megelőzően a talajvédelmi terv készítésének 
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részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerinti talajvédelmi tervet kell 
készíteni. A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a 
terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából 
készített terveknek tartalmaznia kell. 


A rendezési terv gazdasági tevékenységek kialakítását teszi lehetővé, melyek zajkeltő és 
légszennyező hatásuknál fogva környezetterhelést okozhatnak. Az üzemek okozta zaj és 
levegőszennyezés az üzemek engedélyezése során szabályozható, illetve rendszeresen 
ellenőrizhető.  


3.3.2. Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek 


közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak  


A településrendezési terv intézkedéseinek megvalósulása esetén várható a gazdasági 
tevékenységek fellendülése, ami célja is a tervnek. A tervezett változtatások miatt a közúti 
forgalomból származó zajterhelés és légszennyezőanyag kibocsátás enyhe emelkedése 
várható, amelynek mértéke azonban nehezen becsülhető. A jelenlegi zaj- és 
légszennyezettségi adatok ismeretében elvárható, hogy a zajterhelés szinten tartása érdekében 
a zajterhelés alakulását figyelemmel kísérjék, a kritikus pontokon méréssel ellenőrizzék és 
szükség esetén intézkedéseket tegyenek. 


3.4. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzése 


A szabályozási tervben foglalt előírások és az egyéb környezetvédelmi jogszabályi előírások 
betartásával az új területeken épülő épületek, létesítmények egyéb hatásai a jelenlegi 
területhasználatokra nem jelentenek veszélyt, a természeti környezetet károsan nem 
befolyásolják. 


Egyéb környezeti konfliktusok, problémák a tervben foglaltak megvalósulása esetén nem 
keletkeznek.  


4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő 
környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 
ellentételezésére, monitoringozására vonatkozó javaslatok 


A. Az épületek létesítése során a megfelelő szennyvízkezelésre, a csapadékvíz 
elvezetésre és a hulladék kezelésére fokozott figyelmet kell fordítani. 


B. Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítások részben termőföld igénybevételével 
járnak, az alábbi szempontok betartására kell figyelmet fordítani: 


 A termőföldek végleges más célú hasznosítását megelőzően a talajvédelmi 
terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM 
rendelet szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni. Talajvédelmi terv 
szükséges humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t 
meghaladó területigényű beruházás megvalósításához. 


 A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, 
továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás 
engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell. 
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 Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak 
időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 


 Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 
korlátozni. 


 A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a 
humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. 


C. Tekintettel arra, hogy a gazdasági területek bővülésével a teherforgalom és a 
közlekedési zajterhelés növekedése is várható, ezért a belterület kritikus pontjain 
háttérterhelés méréseket, majd a beruházások megvalósulását követően ellenőrző 
méréseket javasolt végeztetni. 


 


Attala, 2017. február 27. 


 


Szente Eszter Szente Zoltán 
okl. vegyész 


környezetvédelmi szakmérnök 
okl. geofizikus mérnök 


környezetvédelmi szakértő 
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Kivonat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletből 
(forrás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86354.332598, letöltés időpontja: 2017. február 27.) 
 


A FÖLDTANI KÖZEG ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK ÁLLAPOTÁT ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGEK 


8. §69 A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 
a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti70 legjobb elérhető 


technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 
b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 


adatszolgáltatást; 
c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 


célkitűzések teljesülését. 


A mennyiségi védelem 


9. § (1) A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység 
a) nem okozhatja (Mi) igénybevételi határérték túllépését, 
b) nem vezethet a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotromlásához, beleértve a káros víz(nyomás)szint 


(a továbbiakban: vízszint) emelkedését. 
(2)71 A víztest egyes, hidrogeológiai, hidraulikai szempontból elkülönülő részeire, a Kvt. 19. §-ával és a 


vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. §-ával összhangban az (Mi) igénybevételi határértéket a 
külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben úgy kell meghatározni, hogy az annak megfelelő 
vízkivétel: 


a) ne veszélyeztesse a felszín alatti vizekre vonatkozó környezeti célkitűzéseket, és 
b) ne okozzon statisztikailag és környezeti szempontból jelentős és tartósan süllyedő víz (nyomás) szintet, és 
c) ne eredményezzen a felszíni vizekből vagy más kémiai összetételű felszín alatti víztestből történő 


beszivárgással összefüggő kedvezőtlen és tartós változásokat. 
(3)72 A felszíni vizek mederanyagának kitermelése, illetve a mederviszonyok megváltoztatása a felszín alatti 


vizekre vonatkozó környezeti és külön jogszabály73 szerinti vízbázisvédelmi célkitűzések figyelembevételével 
végezhető. 


(4)74 A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken a 41. § (8) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak kivételével tilos 


a) a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből; 
b) olyan tevékenység végzése, amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a 


felszín alatti víz; 
c) olyan bányászati tevékenység végzése, amelynek következtében a külszín megbontásával kialakított 


bányatalp a maximális karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti; 
d)75 a szén-dioxid geológiai tárolása. 
(5)76 A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken: 
a) a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből a külön jogszabály77 szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 


foglaltak szerint történhet; 
b) akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén felszínre kerül a 


felszín alatti víz, ha biztosított az (1) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése. 
(6)78 A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: 
a) a felszín alatti vízdúsítás, azaz a víz közvetlen vagy közvetett bevezetése a felszín alatti vízbe a 


kitermelhető felszín alatti víz mennyiségének szennyezés nélküli növelése érdekében; 
b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha 


biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen 
minőségváltozást 


ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával, 
bb) a szilárd ásványi nyersanyagok bányászatához kapcsolódó, az ásványi nyersanyagok kitermelésétől 


elkülönülő rendszerben, 
bc) a mélyépítési, illetve fenntartási munkák során. 
(7)79 A (6) bekezdés szerinti kivételek akkor alkalmazhatók, ha a vízvédelmi hatóság meggyőződött róla, hogy 


a felszín alatti vízre – különösen annak minőségére – gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése megfelelő 
módon biztosított. 


1. sz. melléklet 
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A minőségi védelem 


10. §80 (1) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a 
felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység 


a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok 
használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen 
bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható; 


b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség 
szerinti megőrzésével végezhető; 


c) nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani 
közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá 
az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési célállapot határérték 
jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet; 


d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag koncentrációk 
jelentős és tartós emelkedését; 


e) részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni. 
(2) Tilos – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől eltekintve 
a) az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk 


esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak 
aa) felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése, 
ab) bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amely közvetlen kapcsolatban van a felszín alatti vízzel, 
ac) mélyművelésű bányában történő elhelyezése, kivéve az ideiglenes jelleggel, a műszaki üzemi tervben az 


adott nyersanyag bányászatához engedélyezett anyagot, 
ad)81 a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő 


közvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási szennyvíz 
bevezetésének a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit; 


b) a felszín alatti vízbe veszélyes anyagok közvetett bevezetése. Ezt a követelményt kell alkalmazni az olyan 
területen levő, vagy olyan területre ráfolyó időszakos vízfolyásba történő bevezetés esetén is, ahol a felszín alatti 
víz szintje tartósan alacsonyabban van, mint a vízfolyás fenékszintje. 


(2a)82 Karsztos területen levő, illetve arra ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba vagy időszakos vízfolyásba 
történő bevezetés – beleértve a tisztított szennyvíz bevezetését is – esetén vizsgálni kell a víz útját. A felszín 
alatti vízbe történő közvetlen bevezetésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, ha 


a) az időszakos vízfolyás a természet védelméről szóló törvényben meghatározott víznyelőt táplál, vagy 
b) a meder bármely, a bevezetés alatti szakaszán a vízfolyás középvízhozamának legalább 20%-a 100 méteren 


belül a karsztrendszerbe szivároghat. 
(3) A feltétlenül szükséges legkisebb mennyiségű szennyező anyag bevezetése felszín alatti vízbe, földtani 


közegbe – más jogszabályban meghatározott bármely szigorúbb követelmény sérelme nélkül – a 13. § szerint 
engedélyezhető: 


a) tudományos kutatási célból a felszín alatti vizek állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek 
feltárására, vagy 


b) a földtani közeg, illetve felszín alatti vizek megismerését, védelmét, helyreállítását szolgáló célok 
érdekében, ha olyan kis mennyiségben tartalmaz szennyező anyagot, hogy a bevezetés nyilvánvalóan és 
bizonyíthatóan nem vezet semmiféle károsodáshoz, vagy 


c) a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny vagy kevésbé érzékeny területen az olyan alacsony 
koncentrációban vagy kis mennyiségben, hogy a felszín alatti víz minőségének romlása sem a közeli, sem a 
távoli jövőben nem következhet be, vagy 


d) ha az a felszíni vizekben az árvizek, belvizek és aszályok hatásának mérséklése céljából, valamint a 
vizekkel és vízi utakkal való gazdálkodás érdekében történt beavatkozások eredménye; az ilyen tevékenységeket 
– beleértve a felszíni vizek üledékének kotrását, és a kikotort anyag elhelyezését – a külön jogszabály 
előírásaival, valamint a hatósági engedélyekkel összhangban kell végezni feltéve, hogy az ilyen bevezetések nem 
veszélyeztetik az érintett víztestekre meghatározott környezeti célkitűzések elérését. 


(4)83 Nem igényel a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést a szennyező anyag felszín alatti vízbe, 
földtani közegbe történő bevezetése, ha 


a) olyan baleset, illetve rendkívüli természeti körülmény következménye, amely ésszerűen előre nem látható, 
el nem kerülhető vagy nem mérsékelhető, vagy 


b) műszakilag nem előzhető meg, illetve nem korlátozható az emberi egészséget vagy a környezet egészének 
minőségét fokozottan veszélyeztető intézkedések nélkül. 
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(5)84 A (3) és (4) bekezdés szerinti kivételek akkor alkalmazhatók, ha a vízvédelmi hatóság meggyőződött 
róla, hogy a felszín alatti vízre – különösen annak minőségére – gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése 
megfelelő módon biztosított. 


(6) A veszélyes anyagok elhelyezése esetén – kivéve a (3) bekezdés szerinti eseteket – olyan környezetvédelmi 
megelőző intézkedéseket (különösen műszaki védelmet) kell alkalmazni, amelyek megakadályozzák, hogy az 
ilyen szennyező anyagok a felszín alatti vízbe juthassanak. 


(7)85 Időszakos vízfolyásba történő tisztított települési szennyvíz bevezetése esetén a tevékenységekre 
vonatkozó (1) bekezdés c) pontja szerinti korlátok alól a vízvédelmi hatóság – a külön jogszabály szerinti 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével – felmentést adhat a külön jogszabályban az 
időszakos vízfolyásokra megállapított kategória határértékeinek megfelelő kibocsátásokra az ott meghatározott 
anyagok tekintetében. 


(8) Az időszakos vízfolyásba történő bevezetés esetén e rendeletben és a külön jogszabályban foglaltakat 
egyidejűleg kell alkalmazni. 


(9)86 Az olyan, a földtani közegen vagy közegben végzett építési és mérnöki munkák – beleértve a szén-dioxid 
geológiai tárolását is – vagy hasonló tevékenység, illetve ehhez tartozó létesítmény kialakítása esetében, amely 
közvetlen kapcsolatba kerül a felszín alatti vízzel, biztosítani kell, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a 
felszín alatti vizet. 


(10)87 A tevékenység engedélyezése során a vízvédelmi hatóság előírhatja a kockázat, a beruházás és az 
üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló 
monitorozást. 


(11) Az (E) egyedi szennyezettségi határérték addig alkalmazható, míg a földtani közeg és a felszín alatti víz 
állapota tovább nem romlik, és a szennyezettség nem mutat emelkedő tendenciát a monitoring eredmények 
alapján. 


11. § (1)88 Tilos szennyező anyagnak mélyinjektálással történő elhelyezése vagy bármilyen módon történő 
mélybesajtolása, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 


(2)89 A felszín alatti vízbe, földtani közegbe a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén, az olyan 
természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani képződménybe, amely a szennyező anyagok – 
beleértve a szén-dioxidot is – továbbterjedése szempontjából zártnak tekinthető szénhidrogén tároló, a felszín 
alatti víz minőségromlás minden jelenlegi vagy jövőbeni veszélyének kizárásával a 13. § szerint engedélyezhető: 


a) az olyan veszélyes anyagokat nem tartalmazó vizek visszasajtolása, amelyek a bányászati kutatáshoz, 
feltáráshoz, kitermeléshez tartozó tevékenységből származnak, 


b) természetes összetételű vizek besajtolása szénhidrogén kitermelés elősegítésére, 
c) a természetes gáz vagy a cseppfolyósított földgáz besajtolása tárolási céllal, 
d) veszélyes anyagokat nem tartalmazó szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos elhelyezése. 
(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenységre engedély akkor adható ki, ha komplex értékelésre támaszkodó 


vizsgálatokkal is bizonyított, hogy a visszasajtolás, besajtolás: 
a) az adott tevékenységből származik és nem tartalmaz az adott tevékenységből származótól eltérő anyagot, és 
b) a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése az elérhető legjobb technika alkalmazásával történik, és 
c) nem veszélyezteti a környezeti elemek – különösen a felszín alatti vizek – mennyiségi és minőségi 


viszonyait, a környezeti célkitűzések teljesülését, továbbá 
d) az a), b) és c) pontokban foglaltak teljesülése ellenőrzött. 
(4)90 Az (1)–(3) bekezdésekben, valamint a 10. §-ban foglalt előírásokból következő intézkedéseket bele kell 


foglalni a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programjába. 
III. 


TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE 


Vízkivételek engedélyezésére vonatkozó egyes szabályok 


12. § (1) Közvetlen vízkivételre vízjogi engedély, illetve külön jogszabály szerint engedélyköteles, közvetett 
vízkivétellel járó tevékenységre vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a m3/napban és m3/évben meghatározott 
vízkivétel – a többi meglévő vízkivétellel együtt vizsgálva – átmenetileg sem veszélyezteti 


a) a környezeti célkitűzések elérését; 
b) az érintett víztestre jogszabályban, illetve a külön jogszabály91 szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 


megállapított intézkedések megvalósítását. 
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(2) Nem ivóvízminőségű vízigény kielégítésére jó minőségű felszín alatti víz vízkivétele csak akkor engedhető 
meg, ha a vízigény felszíni vízből történő kielégítése a költség-haszon elemzés eredménye szerinti aránytalanul 
magas költség, illetve a természeti viszonyok miatt nem valósítható meg. 


(3) A vízkivétel engedélyezett mennyisége, figyelembe véve a többi közvetlen és közvetett vízkivételt nem 
haladhatja meg az (Mi) igénybevételi határértéket. 


(4) Nem végezhető olyan vízimunka, amely károsan befolyásolhatja a felszín alatti vízminőséget, illetve a 
víztartó képződmények fedőrétegeinek természetes védőképességét. 


(5) A vízkivételt folytató feladata az igénybevétel felszín alatti vízre gyakorolt hatásának monitorozása az 
engedélyben előírt módon. Az engedélyben meg kell határozni a mérési eredmények szolgáltatásának rendjét is. 


Szennyező anyagok elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése 


13. § (1)92 Szennyező anyag 
a)93 elhelyezése, 
b)94 a földtani közegbe történő közvetlen bevezetése, 
c)95 a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést 


is, 
d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése 


engedélyköteles tevékenység. 
(2)96 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más hatóság hatáskörébe, 


akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult. 
(3)97 
(4) Külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a bevezetések és elhelyezések engedélyezésére 
a) a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási tevékenység során a természetes terhelésre, továbbá egyes 


anyagok felhasználásából származó terhelés, 
b) a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek 


esetében. 
(5) Az engedélyköteles tevékenység folytatójának az (1) bekezdésben szereplő engedély megszerzése céljából 


elővizsgálatot kell végeznie. Ennek keretében vízfolyásba történő bevezetés esetén vizsgálni kell a vízfolyás 
időszakosságát is. 


(6) A hatóság az elővizsgálat eredményeire támaszkodó, e rendelet 4. számú melléklete szerinti kérelem 
alapján dönt az engedély kiadása felől. 


(7)98 Az (5) bekezdés szerinti elővizsgálatot az végezhet, aki a vízgazdálkodási szakértői tevékenységről szóló 
jogszabály99 szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály szerint környezetvédelem 
szakterületen víz- és földtani közeg védelem részterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkezik. 


(8)100 Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése 
kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásban adja meg. 


(9)101 A 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja esetében a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi 
felülvizsgálatot rendelhet el az engedélyezett környezethasználat működési feltételeinek meghatározására. 


(10)102 Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt, – ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) 
bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt – a vízvédelmi hatóság a szakhatósági 
állásfoglalását meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét évre adja ki, és azt legalább négyévenként 
felülvizsgálja. 


(11)103 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időszakos vízfolyás szakaszokat az (5) bekezdés szerinti 
elővizsgálatra támaszkodva a vízügyi igazgatóság véleményének kikérésével a vízvédelmi hatóság állapítja meg. 


(12) A közvetlen bevezetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azokra az esetekre is, ha a szennyező 
anyag a felszín alatti vízszint emelkedése miatt kerül közvetlenül a telített zónába. 


(13)104 Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek engedélyezése során a 10. § (1) bekezdés szerinti 
követelmények vizsgálatának ki kell terjednie a diffúz szennyezőforrásokból származó terhelésre is. 


Az engedélyek kiadásának feltételei 


14. § (1)105 Az engedélyező hatóság a 13. § (1) bekezdés szerinti engedélyben, – ha a vízvédelmi hatóság a 13. 
§ (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt – a vízvédelmi hatóság 
szakhatósági állásfoglalásában előírja a tevékenység folytatásának az 5. számú melléklet szerinti feltételeit, így 
különösen: 
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a) a bevezetés módjára, a környezetvédelmi megelőző intézkedésekre, a műszaki védelemre, a tevékenység 
nagyságára, folytatására, továbbá az ellenőrzésre, a dokumentálásra, az adatszolgáltatásra, a monitoringra 
vonatkozó előírásokat; 


b)106 a kibocsátási határértékeket, egyéb kibocsátási paramétereket, a (B) szennyezettségi 
határértékeket, (D) kármentesítési célállapot határértékeket, adott telephelyre vonatkozóan az (E) egyedi 
szennyezettségi határértékeket meghatározva azt is, hogy az előírt értékeket a földtani közeg, illetve a felszín 
alatti víz mely részén kell betartani figyelembe véve a szennyezőanyag felszín alatti környezetben való 
lehetséges mozgását is. 


(2)107 
(3) Az adott telephely területére vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határérték megállapítása esetén 


monitoring rendszert kell működtetni az állapot jellemzés és a kockázatok változásának nyomon követésére. 
(4)108 A 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített 


jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól – a változást 
követő tizenöt napon belül – tájékoztatni kell a vízvédelmi hatóságot. A 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap 
tartalmát érintő változásokat az alap-adatlapon kell közölni. 


(5)109 A vízvédelmi hatóság a (4) bekezdésben foglaltakról nyolc napon belül tájékoztatja a vízügyi 
igazgatóságot. 


15. § (1)110 A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt, az egységes környezethasználati 
engedélyt és a környezetvédelmi működési engedélyt, az engedélyező hatóság a 12. § (1) bekezdésében és a 13. 
§ (1) bekezdésében foglalt engedélyt (a továbbiakban együtt: engedély), – ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) 
bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt – a vízvédelmi hatóság a szakhatósági 
állásfoglalását akkor adja meg, ha a környezeti adottságok, tevékenység ellenőrzöttsége, továbbá a fennálló 
összes többi körülmény együttes vizsgálata azt mutatja, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségek betartása 
biztosított. 


(2) Az engedélyt hivatalból módosítani kell, ha az engedély alapjául szolgáló, illetve az engedélyben rögzített 
feltételek, vagy a tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásai megváltoznak, továbbá ha 
természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok azt szükségessé teszi. 


(3) Az engedély az engedélyes kérelmére módosítható és visszavonható. 
(4) Az engedélyezés során figyelembe kell venni a külön jogszabály111 szerinti intézkedések, illetve 


intézkedési programok követelményeit. 
(5) Az engedélyt hivatalból vissza kell vonni, ha 
a) körülmények úgy változtak meg, hogy az engedély feltételeinek már nem felelnek meg különösen a 


vízgyűjtő-gazdálkodási tervben támasztott követelményeknek; 
b) a (7) bekezdésben foglaltak azt szükségessé teszik. 
(6) Az engedély módosításánál, visszavonásánál az engedély kiadására vonatkozó szabályok az irányadók. 
(7)112 A felszín alatti vizet veszélyeztető, felszín alatti vizet, a földtani közeget szennyező, károsító 


környezethasználat gyakorlását a hatóság – a környezeti kockázat, valamint az emberi egészség 
veszélyeztetésének mértékétől függően – korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja, vagy a szükséges 
intézkedéseket az erre hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi, ha 


a)113 a szennyezettség, károsodás az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti, 
b)114 a veszélyeztetés, a szennyezés vagy a károsítás, továbbá a felszín alatti víz igénybevettsége az ismétlődő 


intézkedés ellenére is folytatódik, 
c)115 a környezethasználó nem teljesíti a kármegelőzés érdekében hatósági határozattal előírt kötelezettségét 


vagy kármentesítési, illetve a vízminőségi kárelhárítási kötelezettségét, és a veszélyeztetés, szennyezés vagy 
károsítás folytatódik, vagy 


d)116 a környezethasználó nem az elvárható gondossággal jár el a kármegelőzés, illetve a kármentesítés 
végrehajtása érdekében, és emiatt fennáll a szennyezés, károsítás fennmaradásának, illetve ismétlődésének, 
továbbá a szennyezettség, illetve károsodás növekedésének veszélye. 


(8)117 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén 
a környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a környezetvédelmi 
hatóság részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal, az Európai Bizottság által kidolgozott 
útmutató figyelembevételével. 
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Kivonat a 2007. évi CXXIX. Törvény-ből:  
(forrás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.328134, letöltés időpontja: 2017. február 27.) 


 


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


9. §38 (1) Termőföld más célú hasznosításának minősül: 
a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 


mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; 
b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése; 
c) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény 


tartozékát képező fásítás igénybevétele. 
(2)39 Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának, ha az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 


CXLI. törvény 89/A. §-ában foglaltak alapján a tulajdonos a zártkerti ingatlana művelési ágának zártkerti 
művelés alól kivett területként történő átvezetését kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál. 


(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása, 
valamint a termőföldnek a 15/B. §-ában meghatározott célból történő igénybevétele végleges más célú 
hasznosításnak minősül. 


10. §40 (1) A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a 
(2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek 
nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság 
engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 


(2) A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet 
a) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény hatálya alá tartozó, a részarány-


földkiadási eljárás során, továbbá a részarány-földkiadási eljárás eredményeként keletkezett osztatlan közös 
tulajdonok megszüntetése során keletkező új földrészletek megközelítését szolgáló utak kialakítása, 


b) mezőgazdasági célú tereprendezés, 
c) erdő telepítése, 
d)41 a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdésében, az 


államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Áhtv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
használati jog gyakorlása, vagy az Áhtv. 15/A. §-ában meghatározott tranzitzóna kialakítása, vagy 


e) halastó létesítése 
céljából veszik igénybe. 


(3) Termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához 
rendelkezésre kell állni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi 
hatósági határozatnak. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi 
hatósági határozat hiánya esetén az eljáró hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie. 


10/A. §42 (1) A termőföld más célú hasznosítása megkezdésének minősül: 
a) a 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben a termőföld első igénybevétele; 
b) a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási 


átvezetése. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az igénybevevő a más célú hasznosítás megkezdését 


az első igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóság részére. 
11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 


igénybevételével – lehet felhasználni. 
(2)43 Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött 


igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a 
környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 
vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az átlagosnál jobb minőségű 
termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben annak megvalósítása más jogszabály 
rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem lehetséges. 


(3)44 A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen 
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté 


nyilvánított. 
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 


2. sz. melléklet 
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12. § (1) A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a)45 az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám); 
b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 
c) a más célú hasznosítás pontos célját, és tervezett időtartamát, ha időleges. 
d)46 
(1a)47 Ha a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása érdekében kerülne 


sor, a kérelemben az (1) bekezdés c) pontja helyett a kisajátítás alapjául szolgáló, törvényben meghatározott 
közérdekű célt kell megjelölni. 


(2)48 A kérelemhez csatolni kell: 
a)49 az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az 


ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes 
területére vonatkozik; 


b) a 21. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez; 
c)50 a talajvédelmi tervet, amennyiben a kérelemben – az (1) bekezdés c) pontja szerint – megjelölt cél az 50. § 


(2) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul; 
d)51 az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet 


érint. 
(3)52 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemben meg kell jelölni annak 
a) a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termőföld végleges más célú 


hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította, vagy 


b) kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplő termőföldeket beruházási célterületté 
nyilvánította. 


(4)53 A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemben megjelölt más célú hasznosítás célja nem 
térhet el a kormányrendeletben, illetve a kormányhatározatban megjelölt beruházás céljától. 


13. § (1)54 A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély – annak jogerőre emelkedésének napját 
követő naptól számított – 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli 
hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti. Az 
engedély jogosultjának kérelmére hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az engedély jogosultja arról 
nyilatkozik, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, feltéve, ha a termőföld engedélyezett más célú 
hasznosítását nem kezdte meg. 


(2)55 A határozat időbeli hatályán belül ugyanazon földrészletnek azonos területére benyújtott más célú 
hasznosítás iránti kérelmet – a 15. § (1a) bekezdésében és a 15/C. §-ban meghatározott esetek kivételével – 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 


(3)56 A honvédelmi vagy rendészeti feladatok ellátásával kapcsolatos más célú hasznosításra e törvény 
rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha törvény eltérően nem rendelkezik. 


(4)57 Az ingatlanügyi hatóság a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló jogerős határozatát 
tájékoztatás céljából közli az illetékes települési – a fővárosban a kerületi – önkormányzattal (a továbbiakban: 
önkormányzat). 


13/A. §58 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott nyomvonal jellegű 
építmények létesítése érdekében megindult más célú hasznosítás iránti eljárás során, az első fokon kiadott 
engedély fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha az engedélyező határozat egyes 
rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a más célú hasznosítás jellegéből adódóan a fellebbezés 
elbírálása nem hat ki a határozatnak a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezéseire. 


Az időleges más célú hasznosítás 


14. §59 (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen 
a) a lábon álló termény megsemmisül, 
b) terméskiesés következik be, 
c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 
d) a talajszerkezet károsodik. 
(2)60 A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető. 


Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező határozatban megállapított 
határidő vagy határnap lejártáig – a (9) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles az eredeti 
állapotába helyreállítani. Az engedélyező határozatban elő kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a 
talajvédelmi hatóság által jóváhagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani. 
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(3) Ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld időleges más célú hasznosítását 5 évnél rövidebb időtartamra 
engedélyezte, és az igénybevevő – az engedély időbeli hatálya alatt – kérelmezi az engedély időtartamának 
meghosszabbítását, az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek megfelelően módosíthatja az engedélyt azzal, hogy az 
időleges más célú hasznosítás az engedély meghosszabbításával sem haladhatja meg a (2) bekezdésben 
meghatározott időtartamot. 


(4) Az engedély jogosultja az eredeti állapot helyreállítását – annak elvégzését követő 8 napon belül – köteles 
az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 


(5)61 Az eredeti állapot helyreállítását – a (4) bekezdés szerinti bejelentést követő 15 napon belül – az 
ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenőrzéssel állapítja meg. 


(6) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot helyreállására a (2) bekezdés 
szerinti határozatban előírtak szerint került sor, az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállítását 
határozattal elfogadja, ezzel egyidejűleg rendelkezik a fizetendő földvédelmi járulékról és – ha e törvény úgy 
rendelkezik – a bírság megfizetéséről. 


(7) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot helyreállására nem, vagy nem 
a (2) bekezdés szerinti határozatban előírtaknak megfelelően került sor, az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot 
helyreállítása érdekében szükséges további munkák elvégzésére kötelezi az igénybevevőt. 


(8) A (6) és (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a (9) bekezdésben meghatározott esetben. 
(9) Ha az igénybevevő az engedély időbeli hatálya alatt az engedéllyel érintett termőföld végleges más célú 


hasznosításának engedélyezését kérelmezi, az ingatlanügyi hatóság a 9–13. §-ban foglaltak szerint folytatja le az 
eljárást, azzal, hogy ha a kérelemnek helyt ad, az időleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló 
határozatát egyidejűleg hatályon kívül helyezi, és a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló 
határozatában az időleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulékot is megállapítja, és annak 
megfizetéséről is rendelkezik. 


14/A. §62 (1) Időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a termőföldre az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett közérdekű használati jog – szolgalmi vagy más használati jog – jogosultja, mint igénybevevő részéről 
e jog olyan gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását 
meghatározott ideig nem teszi lehetővé. E jog gyakorlásával járó termőföld-igénybevétel nem minősül 
engedélyköteles időleges más célú hasznosításnak, feltéve, hogy a jogosult a közérdekű használati joggal terhelt 
területen olyan tevékenységet végez, amelyre külön jogszabály, illetve jogszabály előírásai szerint az ingatlan 
tulajdonosával kötött megállapodás vagy jogerős hatósági engedély jogosítja fel. 


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 9–14. §-ban foglaltakat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 


(3) Az időleges más célú hasznosítást annak megkezdésétől számított 8 napon belül az igénybevevő köteles az 
ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni. A bejelentésnek a 12. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell: 


a) jogszabályon alapuló közérdekű használati jog esetén a jogszabály megjelölését, 
b) a helyreállítás érdekében elvégzendő munkálatok leírását, 
c) az eredeti állapot helyreállításának tervezett időpontját, 
d) a c) pontban foglaltaktól eltérően, ha a bejelentésig az eredeti állapot helyreállítása már megtörtént, akkor 


ennek tényét, és a helyreállítás időpontját. 
(4) A bejelentéshez csatolni kell: 
a) az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás vagy jogerős hatósági engedély hiteles másolatát, 
b) ha a bejelentésig az eredeti állapot helyreállítása megtörtént, akkor az elvégzett munkák leírását, és az azt 


tartalmazó jegyzéket. 
(5)63 Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti iratok valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben 


benyújtásra került, elegendő a korábbi benyújtásra, és a korábbi ügy ügyiratszámára való hivatkozással arra 
utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak 
meg. 


(6)64 Az ingatlanügyi hatóság a bejelentésben foglaltakat megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként 
megállapítja, hogy a bejelentés megfelel az (1)–(5) bekezdésben foglaltaknak, a bejelentés elfogadásáról értesíti 
a bejelentőt. Ha a vizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy más célú hasznosítás engedélyköteles lett 
volna, megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás esetére irányadó eljárást. 


(7) Az igénybevevő – a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott eset kivételével – az eredeti állapot 
helyreállítását, annak elvégzését követő 8 napon belül köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 


(8)65 Az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállítását 
a) a (7) bekezdés szerinti bejelentésben megjelölt időpontot, 
b) a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a bejelentés beérkezését 


követő 15 napon belül helyszíni szemle lefolytatásával ellenőrzi. 
(9) Ha az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy 
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a) az eredeti állapot helyreállítása megtörtént, az eredeti állapot helyreállítását határozattal elfogadja és dönt a 
földvédelmi járulék összegéről; 


b) az eredeti állapot helyreállítása még nem történt meg, az eredeti állapot helyreállítását rendeli el; 
c) a más célú hasznosítás engedélyköteles lett volna, vagy a közérdekű használati joggal terhelt területnél 


többet vettek igénybe, megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás esetére irányadó eljárást. 
(10) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentés elmulasztása esetén a termőföld engedély nélküli más célú 


hasznosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 


A termőföld havária okozta igénybevételének különös szabályai66 


14/B. §67 A 9–14. §-ban foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni 
a) a haváriával közvetlenül érintett termőföld, és 
b) a havária elhárítása, megszűntetése vagy további káresemények megakadályozása (a továbbiakban együtt: 


havária elhárítása) érdekében a haváriával egyébként nem érintett termőföld azonnali igénybevétele 
esetében. 


14/C. §68 (1)69 Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül érintett termőföldön – az élet, illetve anyagi 
javak mentésére, valamint a védekezésre irányuló intézkedések befejezésétől számított 15 napon belül – 
helyszíni szemlét tart. Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni szemle alapján határidő megjelölésével elrendeli a 
haváriával közvetlenül érintett terület eredeti állapotának helyreállítását vagy kivételesen az újrahasznosítását. A 
haváriával érintett terület újrahasznosítását akkor lehet elrendelni, ha az ingatlanügyi hatóság a helyszíni szemle, 
valamint a rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy a termőföld eredeti állapotába való 
helyreállítása lehetetlen. 


(2) A termőföld eredeti állapota helyreállításának elrendelése esetén a termőföld időleges más célú 
hasznosításának engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy földvédelmi járulék 
kiszabásának nincs helye. A terület újrahasznosításának elrendelése esetén a 6/A. § (1)–(3) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy földvédelmi bírság kiszabásának nincs helye. 


(3) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül érintett termőföld eredeti állapotának helyreállítására 
vagy újrahasznosításra kötelezi 


a) elemi csapás esetén a termőföld tulajdonosát vagy a tulajdonosokat együttesen, ha a földrészlet közös 
tulajdonban áll; 


b) ipari szerencsétlenség esetén a káresemény okozóját. 
14/D. §70 (1) A havária elhárítása érdekében a haváriával nem érintett termőföld azonnali igénybevétele 


esetében a 14/C. §-ban foglaltakat a (2) és (3) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A havária elhárítása érdekében eljáró katasztrófavédelmi szerv köteles a havária elhárítása miatt 


szükségessé vált termőföld igénybevételéről a termőföld más célú hasznosításának befejezésétől számított 15 
napon belül az ingatlanügyi hatóságot értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölni a haváriát okozó eseményt, a 
havária elhárítása érdekében megtett intézkedéseket, a haváriával érintett települést, azon belül a havária 
elhárítása miatt igénybe vett földrészletek beazonosításához szükséges adatokat. 


(3) Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott értesítés beérkezésétől számított 15 napon belül 
helyszíni szemlét tart. 


(4) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül nem érintett termőföld eredeti állapotának 
helyreállítására vagy újrahasznosításra kötelezi 


a) elemi csapás esetén a termőföld tulajdonosát vagy a tulajdonosokat együttesen, ha a földrészlet közös 
tulajdonban áll; 


b) ipari szerencsétlenség esetén a káresemény okozóját. 
(5) Az eredeti állapot helyreállításának, vagy az újrahasznosítás elfogadásáról az ingatlan ügyi hatóság 


határozatban rendelkezik. 
(6)71 A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az újrahasznosítás elfogadásáról szóló határozatban 


rendelkezni kell a havária elhárítása érdekében igénybe vett termőföldben okozott kár mértékéről. E bekezdés 
szerinti okozott kár az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztály és az újrahasznosított termőföld minőségi 
osztálya szerint számított földvédelmi járulék különbözete. Ha az újrahasznosítást követően művelés alól kivett 
terület marad vissza, akkor a kár mértéke erre a területre, az igénybevett termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti 
minőségi osztálya szerint a termőföld végleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulék 100%-a. 


14/E. §72 (1) A 14/D. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonos részére – az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szabályai szerint – meg kell téríteni a havária elhárítása során a 
termőföldben a 14/D. § szerinti okozott kárt, továbbá a termőföld eredeti állapotának helyreállításával, illetve az 
újrahasznosításával kapcsolatosan felmerült igazolt költségeket. 
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(2) A kár és az igazolt költségek megtérítésével kapcsolatos eljárást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv a tulajdonos kérelmére az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint 
folytatja le. A kárt és az igazolt költségeket a központi költségvetésbe befizetett földvédelmi járulékok terhére 
kell megtéríteni. 


A belterületbe vonás engedélyezésére vonatkozó külön szabályok73 


15. § (1) A belterületbe vonás esetén a 9–13. §-ban foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 
(1a)74 A 13. § (2) bekezdése nem alkalmazható, ha a belterületbe vonás iránti kérelem olyan földrészletet is 


tartalmaz, amelynek végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóság már engedélyezte, és az engedély 
időbeli hatálya még nem járt le. 


(2)75 Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez 
csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a területfelhasználási célt 
tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti terv kivonatát. A kérelemben az 
önkormányzatnak nyilatkozatnia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben 
megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek. 


(3) Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a 
településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. 


(4) Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek 
nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az átlagosnál jobb minőségű termőföldek 
mellett gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása 
során szomszédos földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon 
nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől. 


(5)76 El kell utasítani a belterületbe vonás iránti kérelmet, ha az 
a) nem olyan földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a településszerkezeti tervben 


meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez, vagy 
b) olyan területfelhasználás céljára irányul, amely a település belterületén beépítésre kijelölt, de még fel nem 


használt területén megvalósítható. 
(6)77 Új község alakítása, településegyesítés megszüntetése esetén a belterületbe vonás során, valamint 


zártkerti ingatlannak a belterületbe vonása során a (2) bekezdés utolsó mondatát, a (3)–(5) bekezdés 
rendelkezéseit, továbbá a 11. § (2) bekezdésének első mondatát nem kell alkalmazni. 


15/A. §78 (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a 15. § (1a) bekezdésében meghatározott körülmény fennállása 
mellett a termőföld belterületbe vonását engedélyezi, ezen engedély jogerőre emelkedése napjával a korábban 
kiadott végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat hatályát veszti, feltéve, hogy a 22. § (4) 
bekezdés a) pontjában foglalt földvédelmi járulékfizetési kötelezettség esedékessége a belterületbe vonás 
engedélyezéséről szóló határozat meghozatalának napjáig nem állt be. A végleges más célú hasznosítás 
engedélyezéséről szóló határozat hatályának megszűnéséről a belterületbe vonás engedélyezéséről szóló 
határozatban kell rendelkezni. 


 








5 .  K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S O K  É S  F E L T É T E L E K  


(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 


hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 


rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 


 


A Környezeti hatások és feltételek rendszerét az Alátámasztó javaslat „9. Környezeti értékelés” 


fejezet tartalmazza. 
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Meglévő közlekedési infrastruktúra, Térségi kapcsolatok 


Közúti közlekedés 


Medina, Tolna megyében, annak keleti határához közel, Szekszárd városától 


északra attól 20 km-re, a 63-as és 65-ös főutak között terül el. A település keleti 


oldalán a Sió csatorna folyik keresztül. 


Medinával szomszédos jelentősebb települések a tőle délre, az 56 és 6-s számú 


főutak találkozásánál, az M6 autópálya kapcsolattal rendelkező Szekszárd. 


A község közúti kapcsolatát a térségi hálózathoz az 6313 jelű Szedres – Medina 


összekötő út adja. Az 6313 jelű összekötő út a település külterületén, annak nyugati 


közigazgatási határán haladó 6317-es számú Szekszárd – Simontornya összekötő 


úthoz kapcsolódik, mely Harc településnél éri el az 65-ös számú Szekszárd – Tamási 


– Siófok II. rendű összekötő utat. A 6313-as út Medina keleti közigazgatási határát a 


Sárvíz csatornán áthaladó hídnál keresztezi, tovább haladva Szedresen keresztül éri 


el az M6 autópályát, mely a legrövidebb közúti útvonalat jelenti Budapest és 


Szekszárd irányába egyaránt. 
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Forgalomnagyság 


2015. évi forgalmi terhelés (A 2015. évi országos forgalom számlálási adatok 


alapján): 


6316. jelű Szedres – Medina összekötő út: 


 Átlagos napi forgalom: 1186 E/nap 


 Nehézgépjármű forgalom: 105 E/nap 


6317. jelű Szekszárd – Simontornya összekötő út: 


 Átlagos napi forgalom: 968 E/nap 


 Nehézgépjármű forgalom: 61 E/nap 


Vasúti közlekedés 


Medina közigazgatási területén vasúti megállóhely nincs. Medinához a legközelebb 


eső vasúti létesítmény a 46-os számú Sárbogárd–Bátaszék-vasútvonal. A 


településhez legközelebb elhelyezkedő megállók: Tengelic, Fácánkert. 


Közösségi közlekedés 


A település helyközi autóbuszos közlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 


Zrt. végzi. A településre betérő járatok a Medina - Szedres - Szekszárd vonalon 


közlekednek. A járatok a központ és a megyeszékhely között csúcsidőben egy órás 


követéssel közlekednek. 


Medina – Szőlőhegy településrészt ellátó járatok többséges a Szekszárd – Harc – 


Kölesd – Gyönk vonalon közeledik. 


Távolsági buszjáratok, és a közforgalmi vasút Szekszárd átszállással érhetőek el a 


településről. 


Vízi közlekedés 


Medina területét átszelő vízfolyások a következők: Sárkányfok csatorna, Sió 


csatorna. 
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Jelentősebb kikötő településen nem üzemel. 


Légi közlekedés 


Tolna megyében az egyetlen működő (kereskedelmi repülőtérré fejleszthető) 


repülőtér a Medinától (az M6-os autópályán haladva) 27km-re fekvő Őcsény község 


területén üzemel. 


Kerékpáros közlekedés 


A településen annak környékén kerékpáros infrastruktúra nincs. A helyi csekély 


kerékpáros forgalom jellemzően a közúton bonyolódik. A Közlekedésfejlesztési 


Koordinációs Központ által üzemeltetett kenyi.hu (Kerékpárút nyilvántartó rendszer) 


szerint Medina településen az kerékpározásra ajánlott útvonalak a Sió és Sárvíz 


csatornák árvízvédelmi töltésein végi futó burkolatlan üzemi utak. 


Gyalogos közlekedés 


A község gyalogjárdái az utakkal párhuzamosan egyik, vagy mindkét oldalon 


kiépítettek. 


Település helyi úthálózata 


Medina belterületi úthálózata egy gyűjtő és a rácsatlakozó lakó, kiszolgáló utakból 


áll. Az országos hálózathoz a kapcsolatot 6313 jelű Szedres – Medina összekötő út 


biztosítja (Medina, Kossuth Lajos utca – Damjanich utca – Rákóczi Ferenc utca - 


Szőlőhegyi utca) ami a fentebb említett gyűjtő út funkciót is ellátja. 


A kiszolgáló utak közül jelentősebbek a Kossuth utca, és a Bajcsy - Zsilinszky utca, 


valamint a radarállomást ellátó külterületi kiszolgáló út, mely a Bajcsy – Zsilinszky 


utcától indul, és a 6317 jelű összekötő útnál végződik. 


A község központja és a Szőlőhegy településrész között a közúti összeköttetést a 


6316 jelű út adja. A településrészt kiszolgáló egyéb közutak burkolattal nem 


rendelkeznek. 
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Belterületi közúti hálózati elemek osztályba sorolása, jellemző 


keresztmetszetek 


A meglévő közúti hálózati elemek az e-UT 03.01.11 Útügyi műszaki előírás 1.1 


táblázata szerint két csoportra oszthatóak szét: 


B.V.c.D.  Belterületi gyűjtőutak: 


Ide sorolható a 6316 jelű, Szedres – Medina összekötő út belterületi szakaszai 


(Medina, Kossuth Lajos utca – Damjanich utca – Rákóczi Ferenc utca - Szőlőhegyi 


utca, Szőlőhegy, Fő utca). 


6313 jelű összekötő út: 


Meglévő szabályozási szélesség: 10 - 22 m 


Meglévő forgalmi sávok: 5,50 – 6,0 m burkolatszélesség 


Meglévő padka: 1 - 1,25 m széles 


Meglévő burkolat: aszfalt (közepesen leromlott állapotú) 


Vt= 40km/h 


járda 1 – 2m széles 


B.V.c.D.  Belterületi lakó utak: 


A gyűjtő utakhoz csatlakozó utcák, melyek többnyire 3m széles aszfalt, vagy beton 


burkolattal rendelkeznek. Az áthaladó járművek túlnyomó részt célforgalmi jelleggel 


használják őket. Kiépítetett gyalogjárdával rendelkeznek ugyan, de sok esetben a 


járda keskeny kialakítása miatt a gyalogosok az úttesten közlekednek. 


Meglévő szabályozási szélesség: 7 – 25 m 


Meglévő forgalmi sávok: 5,5 - 3,0 m burkolatszélesség 


Meglévő padka: 0 -1,0 m széles 


Meglévő burkolat: aszfalt, beton 


Vt= 30km/h 
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B.V.d.D.  Belterületi lakó utak: 


A gyűjtő utakhoz, vagy szélesebb lakó utakhoz csatlakozó keskeny utcák, melyek 2 - 


3m széles beton burkolattal rendelkeznek. Az áthaladó járművek kizárólag 


célforgalmi jelleggel használják őket. Kiépítetett gyalogjárdával rendelkeznek ugyan, 


de legtöbb esetben a járda keskeny kialakítása miatt a gyalogosok az úttesten 


közlekednek. 


Meglévő szabályozási szélesség: 4 – 7 m 


Meglévő forgalmi sávok: 2,0 - 3,0 m burkolatszélesség 


Meglévő padka: 0 -1,0 m széles 


Meglévő burkolat: beton, aszfalt 


B.V.d.D.  Burkolatlan kiszolgáló utak: 


A gyűjtő utakhoz, vagy szélesebb lakó utakhoz csatlakozó keskeny utcák, melyek 2 - 


3m széles szórt burkolattal rendelkeznek. Az áthaladó járművek kizárólag célforgalmi 


jelleggel használják őket. Kiépítetett. 


Meglévő szabályozási szélesség: 4 – 7 m 


Meglévő forgalmi sávok: 2,0 - 3,0 m burkolatszélesség 


Meglévő padka: - 


Meglévő burkolat: szórt burkolat 


 


Parkolás 


A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik. Általában a gépjárművek 


parkolása megoldott. A település központban lévő kereskedelmi létesítmények, 


közintézmények OTÉK szerinti parkolószáma sok helyen csak közterületen 


biztosítható. 
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Fejlesztési javaslatok 
A települést kiszolgáló közúti infrastruktúra bővítését az Önkormányzat 


területfejlesztési terveivel összhangban, a jelenlegi kialakítás előnyeinek megtartása 


mellett kell véghez vinni. Az közúthálózat átlakatása során az új idegenforgalmi, 


sport, vagy ipari, gazdasági jellegű területfejlesztések közúti kapcsolatait úgy kell 


meghatározni, hogy a meglévő lakó területek védve maradjanak a többlet forgalom 


okozta negatív hatásoktól. 


Térségi kapcsolatok 


Az országos közúti hálózathoz kapcsolódó új hálózati elem kiépítésére nincs 


szükség. A jelenlegi állapot megfelelő elérést biztosít az M6 autópálya és Medina 


között. Káros mértékű átmenő fogalom megjelenése a jövőben nem várható. 


Település helyi úthálózata 


A Csokonai utca szabályozási szélességének 12 méterre növelése szükséges helyet 


biztosítva az utcába tervezett kétoldali járda és egyoldali vízelvezető árok részére. 


B.V.c.D. Belterületi lakó út: 


Tervezett szabályozási szélesség: 12 m 


Tervezett forgalmi sávok: 5,5 m burkolatszélesség 


Tervezett padka: 1,0 m széles 


Tervezett burkolat: aszfalt 


Vt= 30km/h 


 


A Szőlőhegyi út északi oldalára tervezett Gksz területet kiszolgáló út számára 16 m 


széles sáv kiszabályozása szükséges. 


B.V.c.D. Belterületi kiszolgáló út: 


Tervezett szabályozási szélesség: 16 m 


Tervezett forgalmi sávok: 6,5 m burkolatszélesség 


Tervezett padka: 1,25 m széles 


Tervezett burkolat: aszfalt 


Vt= 30km/h 
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Az Ady Endre utca második felében a szabályozási szélesség 10 méterre növelése 


szükséges a kétirányú járműforgalom számára alkalmas út, valamint járműforduló 


kialakítása érdekében. 


B.V.d.D. Belterületi kiszolgáló út: 


Tervezett szabályozási szélesség: 10 - 14 m 


Tervezett forgalmi sávok: 5,5 m burkolatszélesség 


Tervezett padka: 1,0 m széles 


Tervezett burkolat: aszfalt 


Vt= 30km/h 


A 050/19 helyrajzi számon lévő kiszolgálóút meghosszabbítása a 090 helyrajzi 


számon lévő meglévő kiszolgálóútig, így biztosítva a központot elkerülő útvonalat a 


mezőgazdasági forgalom számára. 


B.V.d.D. Belterületi kiszolgáló út: 


Tervezett szabályozási szélesség: 15 m 


Tervezett forgalmi sávok: 6,0 m burkolatszélesség 


Tervezett padka: 1,0 m széles 


Tervezett burkolat: aszfalt 


Vt= 30km/h 


 


A meglévő kiépített belterületi kiszolgáló utak burkolatszélessége jellemzően 3,0 m, 


minőségük megfelelő. A jövőben, ahol szükséges és a meglévő, kialakult 


szabályozási szélesség is lehetővé teszi – a vízelvezetés megoldása mellett – 


ütemezetten javasoljuk a burkolatlan lakó-és kiszolgálóutak burkolását. 


Parkolás 


A gépjárművek elhelyezését telken, vagy közlekedési területen belül kell biztosítani. 


A járművek (gépjárművek, kerékpárok) elhelyezésnek kialakítást az országos 


településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) Korm. 


rendelet szerint szükséges megvalósítani. 
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Kapubejárók 


Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki 


paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az árkok lefedésénél legalább Ø30 cm 


átereszt kell építeni a könnyű tisztíthatóság érdekében. 


Kerékpáros infrastruktúra 


A Sió és Sárvíz csatornák mentén meglévő üzemi utak és Medina között önálló 


kerékpárút kiépítése javasolt. Medinát és Medina – Szőlőhegy között önálló 


kerékpárút kiépítése javasolt. Az 6313 j. összekötő út belterületi szakaszain önálló 


kerékpáros létesítményekre nincs szükség. Amennyiben összekötő út felújítása 


tervezésre kerül, a gépjárműfogalommal együtt közlekedő kerékpárosok 


biztonságára nagy hangsúlyt kell fektetni. 


Közösségi közlekedés 


Medina – Szőlőhegy közösségi közlekedésének javítása szükséges a Szekszárd – 


Szederes – Medina viszonylaton közlekedő, Medina - Szőlőhegy, autóbusz forduló 


megállóhelyig közlekedő járatok sűrítésével. A jártok sűrítésével a településrészek 


közti közlekedési kapcsolat javítása érhető el. 


Tűzvédelmi szempontok 
A közlekedési területen, az utak mellett a tűzcsapokat a közúti űrszelvényen kívül, jól 


megközelíthető helyen kell elhelyezni. A tűzcsapok észlelhetőségét biztosítani kell, 


környezetükben a növényzetet el kell távolítani. 


Mellékletek: 
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Meglévő, jellemző keresztszelvények 
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Javasolt keresztszelvények 
























7 .  S Z A B Á L Y O Z Á S I  K O N C E P C I Ó  


A szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 


változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása 


 


Medina nem rendelkezik hatályban lévő Helyi Építési Szabályzattal (továbbiakban: HÉSZ).  


Hatályos HÉSZ hiányában az 1997. évi LXXVIIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján lehet építeni: 


„Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat vagy az nem szabályoz 
teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az 
építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a 
célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke – beépítettség és 
építménymagasság – valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő 
környezethez.” 


 


Ezen előírás szerinti építés a település fejlesztési céljait nem veheti figyelembe, ezért a HÉSZ 


megalkotása az építés szempontjából alapvető fontosságú, amellett, hogy az Étv. 13. § (1) bekezdése 


a HÉSZ megalkotását előírja a települési önkormányzatok számára: 


„Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási 
területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.” 


 


A település rendelkezik  településfejlesztési koncepcióval, amelyet 46/2016. (VI. 29.) számú 


határozattal fogadott el az önkormányzat. 


A HÉSZ a településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel összhangban készül a jogszabályi 


előírásoknak megfelelően. 


A HÉSZ és a szabályozási terv a településfejlesztési koncepcióhoz, a településszerkezeti tervhez, a 


megalapozó vizsgálathoz, a településképi arculati kézikönyvhöz, a településképi rendelethez 


hasonlóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 


településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 


314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően készül el. 


A szabályozás alapelve a tervkészítés során, hogy a szerzett jogok ne szenvedjenek kárt, valamint a 


fejlesztési igények megvalósíthatóak legyenek a jogszabályi környezet betartásával. 


A Helyi Építési Szabályzat alkotásának oly módon kell történnie, hogy magasabb szintű jogszabállyal 


ne ütközzön, valamint tükrözze a helyi sajátosságokat, azokat pozitívan erősítse és védje.  


A szabályozás során a jogszabályok, szakhatóságok, államigazgatási szervek előírásait figyelembe kell 


venni. 


A Helyi Építési Szabályzat mellékleteként kell szerepeltetni a szabályozási tervlapokat, amelyek 


Medina esetében: 







- belterületi szabályozási terv 


- külterületi szabályozási terv 


 


A szabályozás jellemzően a kialakult állapotokat veszi figyelembe, valamint a településszerkezeti 


tervben meghatározott változások területeit szabályozza le a vonatkozó jogszabályi előírásokkat 


figyelembe véve. 


Az építési övezetek és övezetek lehatárolása és kialakítása a helyi adottságok, igények alapján 


kerültek kialakításra, amelyek a szabályozás alapját képezik. 


A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák: 
- falusias lakóterület; 
- településközpont terület; 
- kereskedelmi, szolgáltató terület; 
- mezőgazdasági üzemi különleges terület; 
- honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló különleges terület; 
- idegenforgalmi célú különleges terület; 
- közmű és vízgazdálkodási célú különleges terület. 


 
A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák: 


     -különleges beépítésre nem szánt temető terület; 
- különleges beépítésre nem szánt Szőlőhegy lakott terület; 
- közlekedési, és közműelhelyezési, hírközlési terület; 
- zöldterület; 
- vízgazdálkodási terület; 
- gazdasági erdőterület; 
- védelmi erdőterület; 
- általános mezőgazdasági terület; 
- kertes mezőgazdasági terület; 
- természetközeli terület. 
 


A település belterülete jellemzően falusias lakóterületbe kerül besorolásra, különböző övezetekre 


bontva, tekintettel a terület differenciáltságára, amelyet jellemzően a telekméret, morfológiai 


adottságok, beépítés módja okoz. Ez az övezetekre bontás szükséges a településközpont vegyes 


területek, a mezőgazdasági területek, közlekedési és közműterület, különleges területek, gazdasági 


területek esetében is. 


A beépítésre nem szánt területek közül a különleges Szőlőhegy lakott terület kíván olyan 


szabályozást, amely lehetővé teszi a kialakult állapotnak megfelelően lakóépület elhelyezését olyan 


ingatlanokon is a településrészen, ahol jelenleg nem állnak épületek. 


Az új fejlesztés alá vont területek közül a különleges beépítésre nem szánt  idegenforgalmi területek 


igényelnek körültekintő szabályozást, tekintettel arra, hogy a Sió híd lábánál, a település „kapujánál” 


találhatóak. A beépítésre nem szánt területfelhasználásba történő sorolás biztosítja a területen olyan 


beépítési intenzitás megválasztását, amely során nem jöhet létre a környezetet jelentősen 


megváltoztató építés.  


A szabályozás eszközei ezen felül szükség szerint: 


- szabályozási vonal jelölése; 







- szabályozási szélesség alkalmazása; 


- építési hely jelölése; 


- a telek be nem építhető részének jelölése; 


- építési vonal alkalmazása. 


 


Az örökségvédelem elemei, a táj- és természetvédelem elemei, a honvédségi radarállomás 


védőterülete, valamint egyéb korlátozó tényezők, egyes sajátos jogintézmények szerepeltetésre 


kerülnek a szabályozási tervlapokon szükség szerint, valamint a helyi építési szabályzat is tartalmaz rá 


előírásokat – a településképi rendelettel összhangban. 
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1. Előzmények, bevezetés 
 


Tolna megye területrendezési terve az általános érvényű előírásoknak eleget téve 
Medina település teljes igazgatási területére kiterjedően határozta meg az u.n. „földtani 
veszély forrás területe” nevezetű egység jelenlétét. A földtani veszélyforrások csoportjába 
tartozóak olyan helyi adottságok és esetenként napjainkban érvényesülő folyamatok, amelyek 
a kőzettér terepszinthez közeli rétegeinek állapotváltozásához kötődő jelenségek és azok 
jelenlétének következményeként többnyire lejtőirányú gravitációs tömegmozgások történnek. 


A megyei területrendezési tervben a megjelenítése részletes felvételezés és értékelés 
nélkül – amely nem követelmény a megyei terv összeállításakor – csak színnel elkülönítetten 
került kiemelésre, mint a település igazgatási területére jellemző helyi adottság. A megyei terv 
– a Földtani veszélyforrás területe c. térképlap (3/11. sz. melléklet) a területrendezési tervek 
tartalmi elvárásainak megfelelve – tehát nem pontosítja, vagy részletezi, hogy az igazgatási 
területnek mely részletei voltak, vannak és lehetnek különböző típusú a felszínmozgásokkal 
(omlás, csúszás stb.) veszélyeztettek.  


Az igazgatási területnek csak bizonyos hányadára érvényes sajátosságok (omlás- és 
csúszásveszélyesség, vízerózió, szélerózió stb.) megyei tervben történt jelzése eredményeként 
a település rendezési tervének elkészítésekor (módosításakor) szükséges pontosan lehatárolni 
és értékelni (aktualizálni) az övezetbe tartozó egységeket (területrészt, földrészletet). A 
felvételezést és lehatárolást annak érdekében szükséges megvalósítani, hogy a természeti 
adottságokhoz és folyamatokhoz is alkalmazkodjon a településrendezési terv, továbbá a 
szabályozási tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal együtt biztosítsa a meglévő és a tervezett 
épített környezet tartós fennmaradását. 
 
 
 
2. Általános morfológiai és hegységszerkezeti jellemzők 
 


Medina település igazgatási területe a morfológiai formák alapján valójában kistájak 
érintkezési vonalában helyezkedik el. Magyarország tájai között teljesen önálló nagytájként 
elkülönített Dél-dunántúli dombsághoz tartozónak tekinti a tájkataszter a települést. A 
nagytájon belül viszont elkülönítenek olyan kisebb egységeket jelentő középtájakat, 
amelyeknek önállóbbnak tekintett részleteit valójában már kistájként határozzák meg. A 
tájkataszter szerint így Medina teljes igazgatási területe a Dunántúli-dombság nagytájon belüli 
Mecsek és Tolna-Baranyai dombvidék nevezetű középtájhoz tartozóan, annak kisebb – önálló 
arculatú – egységét alkotó Tolnai-Hegyhát nevezetű kistájhoz tartozik.  


A tájkataszter minősítési szempontjainak megfelelően jól felismerhető tagoltság 
jellemzi az igazgatási területet. A községben előforduló dombhátak és a völgyek úgy 
váltakoznak egymással, hogy többségük irányultsága utaló a hegységszerkezeti viszonyokra. 
A fő völgyek többségénél megmutatkozó K-i és D-i irányú lejtésviszonyok jelzik, hogy a 
település azon Pannóniai-táblarendszer pereméhez tartozik, amelynek keleti határa a 
települést is érintő Sió völgyével azonosítható. A Sió nyomvonalának kialakulását 
meghatározó fiatal geológiai (pleisztocén) korban keletkezett tektonikus árok jelent valójában 
olyan természetes határt az igazgatási területen belül, amely egyben a kistáj kataszteri 
besorolását valamint a tágabb környezetétől való elkülönítését is igazolja. A tektonikus árok 
közelsége és a dombsági területre jellemző laza üledéksorozat jelenléte valamint utóbbinak 
erózióra való érzékenysége vált oly mértékben határozottan tájformálóvá az elmúlt 
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évezredekben, hogy napjainkra 20-40 m-es szintkülönbségeket jelentően alakult ki azon 
völgyhálózat, amely Medina közigazgatási területének nagyobb hányadára jellemző.  


A földtani viszonyok alapján megállapítható, hogy a szerkezeti tábla és annak 
közvetlen keleti előtere rétegtani szempontok alapján nem mutat nagy változatosságot. Így a 
településen és a tágabb környezetben mélyült fúrások valamint a jelenlegi nyílt feltárások 
alapján lehet leginkább a településre jellemző földtani felépítést részletezni. Kiemelendő, 
hogy a felszínen és a felszín alatt több tíz méteres vastagsággal csak laza üledékek találhatók 
a területen, vagyis település mérnökgeológiai jellemzőt az utolsó évmilliókban keletkezett 
kőzettér jelenléte határozza meg. A laza üledékek aljzatát alkotó jóval idősebb szilárd kőzetek 
jelentős mélységük és számottevő fedettségük alapján valójában teljesen érdektelennek 
minősülnek a településrendezési terv szempontjai ismeretében.  


A településen megtalálható laza üledékek közül elsőként szükséges megemlíteni a 
felső-pannóniai korú agyagmárga sávokkal és kőzetlisztes agyaggal tagolt finomszemű 
homok és aleurit előfordulását, amely változatos fedettséggel mindenütt található a község 
igazgatási területén. Kitartó jelenlétét a földtani és vízkutató fúrásokkal igazolták 20-60 m-es 
vastagságú fiatalabb geológiai korú (negyedidőszaki) rétegekkel fedetten. Felszíni 
előfordulásai csak foltszerűek az igazgatási terület északi részletében található völgyek 
talpvonalának környezetében. A pannóniai korú képződménycsoportra települt a pleisztocén 
rétegsorozat, amelyet leginkább a lösznek (kőzetliszt vagy aleurit) különböző változatai 
jellemzik. Alul még megtalálható a korra jellemző vörös agyagos átmeneti réteg, de a 
településrendezési terv szempontjai alapján e rétegnek nincs jelentősége. Az agyagos sáv 
felületére a lösz több szakaszban települt a pleisztocénben megvalósult klímaváltozások 
ritmusához igazodva. Így a lösz vastagsága több helyen is meghaladja az 50 m-t, hiszen a 
településen nyitott kőzetfalakban (mélyút, vízmosás, bevágás stb.) szinte mindenütt 
megtalálható a Siótól nyugatra. A tömegét tagoló fosszilis agyagtalajok jóval kevesebb 
helyen, szinte csak elvétve találhatók, mivel azok egyenkénti 0,5-2,0 m-es vastagsága csak 
töredéke a reájuk települt 8-15 m-es vastagságú löszkötegeknek. Előbbiek alapján az 
igazgatási terület jelentős hányadán a lösznek és annak áthalmozott változatainak van nagy 
jelentősége, hiszen az épített környezet teherviselő altalajai. 


A település keleti részletében a Sió mentén található azon legmélyebb területrész, ahol 
a legfiatalabb geológiai korú üledékek összefüggő területi elterjedéssel azonosíthatók. A 
jelenlegi medertől elsősorban keletre több méteres (3-10 m) vastagsággal olyan holocén korba 
tartozó rétegek ismeretesek, amely az utóbbi évezredek során jutottak jelenlegi helyükre 
elsősorban szárazföldi-folyóvízi üledékképződéssel. Jellemző rétegek az agyag, iszap és finim 
szemű homok oly módon, hogy az időszakos vagy állandó elöntések miatt szerves rétegek is 
kialakultak az üledékképződés folyamán. Az áradmányok felületén időszakosan szabadon 
érvényesült azon eolikus áthalmozás, amelynek annak hatásosságát befolyásolta a növényzet 
jelenléte. Ennek okán az áradmányok felületére települt eolikus keletkezésű finom szemű 
homokok úgy egyenlőtlen elrendeződésben mutatkoznak a településen, hogy valójában a Sió 
mindegyik oldalán megtalálhatók jellemző formái (halom, bucka), habár azoknak többsége a 
keleti (bal parti) oldalon mutatkozik. 


 
 
 
3. Mérnökgeológiai felvételezés és értékelés  


 
A építésföldtani és építés-hidrológiai jellemzők alapján a település belterülete a 


Pannóniai-tábla peremvonalán kialakult kedvező morfológiai helyzet kihasználásával alakult 
ki. A mélyvonalat jelentő Sióhoz viszonyítva a belterület kiemeltebb területrészen található, 
ám valójában mégis kitett helyzetű a napjainkra jellemző természeti folyamatoknak. A 
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belterülettől nyugatra elhelyezkedő kiemelt dombsági területet felépítő laza üledékek erózió 
érzékenységének következménye azon helyi sajátosság, hogy a belterület jelentős része 
valójában azonos a dombsági területről érkező hordalékok lerakódási területével. A vízerózió 
érvényesülése mellett további helyi sajátosság a település keleti sávjára jellemző szélerózió, 
amelye a Sió környékén érvényesül és alapvetően a holocén korú (finom szemcsés) kőzetek 
időszakos áttelepítésével valósul meg.  


A 2016 novemberében elvégzett terepi felvételezést az alábbiakban következő 
részletezéssel lehet összefoglalni, mivel a településen megvalósult korábbi geomorfológiai 
felvételezések során már elkülönítettek veszélyeztetett (mozgásos) helyszíneket. A 2016-ben 
megvalósult felvételezés keretében ellenőrzésre került azon helyszín, amely Medina 
igazgatási területén előforduló archív mozgásként szerepel az Országos Felszínmozgásos 
Kataszterben. A több évtizede összeállított kataszter Medina igazgatási területére 
vonatkozóan 1704120-1 sorszámmal Hidegvölgy nevezetű területrészre kiterjedően 
felszínmozgásos helyszínt különített el. A jelzett sorszámhoz tartozó az adatlapon 1946-ban 
megtörtént suvadás szerepel egyedi mozgástípusként, továbbá 0,5 millió m3–rel állapították 
meg az akkor megvalósult gravitációs anyagáthelyeződés tömegét. A suvadás 
(közérthetőbben csúszás) központi részletét az északra irányuló völgy keleti oldalára helyezte 
a felvételezés. A helyszín napjainkban már nem mutat olyan mozgásos folyamatot, amelyet 
felszínformálódás megnyilvánulása lenne. Jelenlegi állapotában a volt mozgásos területrész 
erdő, ahol egyértelműen aktivitás nem mutatkozik, de a csúszásveszélyes minősítés további 
fenntartása indokolt annak ismeretében, hogy a több évtizede lezajlott mozgást nem követte 
kezelés. Az egykori mozgás helyén az erdő jelenléte a jelenlegi állapotok alapján megfelelő, 
hiszen a növényzet fedettség miatt nem érvényesülhet azon eróziós hatás, amely ismét 
aktivizálhatná a korábbi legelőterületet. 


Az archív mozgás helyének ellenőrzése és értékelése mellett természetesen sor került 
azon helyszínek felvételére is, ahol további felszínmozgásos jelenségek voltak felismerhetők, 
vagy annak kialakulásra adódik lehetőség a földtani felépítés és az aktuális morfológiai 
jellemzők ismeretében. Alapvető feladat volt a jelenlegi állapotok rögzítése, valamint a 
napjainkra kialakult terepformák felismerése és értékelése mellett a településrendezési tervhez 
lehatárolni a megyei területrendezési terv csúszásveszélyes övezetbe sorolt földrészletei és 
helyszínei közül azokat, amelyekre érvényes a földtani veszélyforrások jelenléte. A szerkezeti 
tervtérképhez szükséges lehatárolás mellett a továbbiakban külön javaslatok megadása történt 
a szabályozási tervtérképhez (a szabályozási elemek megállapításához) és a Helyi Építési 
Szabályzat összeállításához. 


Az országos összesítésben szereplő helyszín (1704120-1 sz.) mellett további 
tömegmozgásos vagy csúszásveszélyes egységeket lehetett elkülöníteni a település igazgatási 
területén. Azok területi elrendeződése alapján kirajzolódik azon sajátosság, hogy a szerkezeti 
vonalak miatti erózióval bevágódott Hideg-völgy déli oldala a leginkább összefüggő 
megjelenésű helyszín a csuszások kialakulására. Az északra lejtő oldalon szintén erózióval 
kimélyült rövid és meredek esésű mellékvölgyek közötti szűk hátak alatti oldalakon a 
növényzet lassú kúszást jelzett oly módon, hogy annak előfordulásai a felvételezéskor 
foltszerűek voltak. A háttérben lévő szántók területéről változatlanul érkező továbbihatások 
(anyagáthelyeződés, árkolódás stb.) miatt a lassú és egymástól elszigetelt kúszások hosszú 
távon szőnyegcsúszásokká is alakulhatnak. Így a felszínmozgások kialakulásához elvezető 
természeti folyamatok és az aktivitást elősegítő – néha kiváltó – emberi általi 
területhasználatok ismeretében történt a Hidegvölgy területén és tágabb környezetében a 
csúszásveszélyes helyszínek lehatárolása. 


Az igazgatási terület középső részletében helyezkedik el azon területsáv, amely a 
dombhát és a zártkerti hasznosítással igénybevett lejtőoldal érintkezése. Ezen sáv valójában a 
Pannóniai táblának olyan peremvonala, amelynek alakításában korábban szerepet vállalt a 
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Sió-Sárvíz elődje. A morfológiai formák még mindig visszaidézik, hogy a szabályozás nélküli 
vízfolyás és a tábla rendeződése során a magasparti terület csak fokozatosan alakult ki, hiszen 
a lezökkenést követően csúszásos és mozgások alították a felszínt. Azoknak aktivitását már 
nem lehet felismerni, hiszen a lábvonali áztatás megszűnt. Az egykori mozgások helyei 
napjainkban olyan lejtős részletek, amelyeken a tagoltság eredményeként zártkertek alakultak 
ki. Azok olyan telekelrendeződésben találhatók, hogy aktivizálást rendezett felszíni 
vízelevetés esetén már nem jelentenek. Azonban tekintetbe kell venni, hogy a háttérben és 
magasabban olyan szántók helyezkednek el, amelyekről a koncentrált vízfolyások eróziós 
kártételei elősegítik újabb mozgásos helyszínek kialakulását. A több évtizeden keresztül 
alakuló, fokozatosan fejlődő folyamat ismeretében történt az egykori magasparti területnek 
azon részleteinek lehatárolása, amelyek leginkább kitett helyzetűek.  


A vízeróziós és felszínmozgásos jelenségek együttes kialakulásának és részbeni 
kezelésének helyszíneit lehet a belterületen, valamint annak közelében azonosítani. A 
belterületen közel észak-déli irányultsággal megtalálható azon alacsony partfalroncs, 
amelynek nyomvonalát a Kossuth L. és Zrínyi u. nyomvonala felerősíti, hiszen a nyugati 
oldali telekkiosztás a partfal jelenlétéhez, helyesebben annak peremvonalához illeszkedően 
történt. A belterületi tagoltságot biztosító partfalnak további részletei megtalálhatók a 
lakóterülettől délre és északra oly módon, hogy az Ady E. u. melletti temetőnél az egykori 
Sió-Sárvíz folyó öblözetének nyomvonala is felismerhető. Előbbiekből következik, hogy a 
belterület a valamikori – nem szabályozott – vízfolyás melletti helyzettel úgy alakult ki, hogy 
a vízfolyáshoz a dombsági területről érkező vízmozgási pályák által elbontott partfalrészletek 
helye jelentette a közlekedési útvonalakat. A folyamat napjainkra sem szűnt meg, de a 
belterületen keresztül történő anyagmozgatás állandó gondot jelent. A vízeróziós jelenségek 
napjainkra inkább a közterületek nyomvonalához kötődnek, azonban a partfal nyomvonala 
állagának leromlása miatt omlás- és csúszásveszélyes helyszínként értékelhető. A belterületi 
partfalban egykori anyagnyerések helyei mellett pincék is létesültek – többségük bélelés 
nélkül – amelyeknek jelenléte nem kedvező a hosszú távú állékonyság szempontjai alapján. 
Előbbiek megalapozzák azon értékelést, hogy a belterületen a belső telekhatárokkal jelzett 
partfal úgy omlás- és csúszásveszélyes helyszín, hogy a szabályozási tervben figyelembe kell 
venni jelenlétét. 


A vízerózió érvényesüléséhez szükséges kőzettér és morfológiai viszonyok (lösz 
jelenléte, egykori partfalak tagoltsága stb.) alapján a Sió jelenlegi nyomvonalától nyugatra 
elhelyezkedő területrészt kell vízeróziónak kitett területnek tekinteni oly módon, hogy annak 
hosszú távú kezelését a belterületen kell előtérbe helyezni. 
 A kőzettér vízerózió érzékenységének és jelentős mértékű kötöttségének hiányának 
eredménye egykori földutak mentén fokozatosan kialakult mélyutak (horhó) jelenléte. Azok 
közül több is olyan mélységű, hogy nyomvonaluk közvetlen környezetében jelenleg 
omlásveszélyes kőzetfalak találhatók. Amennyiben nincs vagy nem tervezett a peremvonalak 
közvetlen környezetében védelmet igénylő épített környezet, akkor a természetes rézsűsödés – 
több évtizeden át tartó – folyamata szabadon érvényesülhet. Terepalakításhoz azonban 
tekintetbe kell venni, hogy a kőzetfalak megbontása nem elégséges, hiszen a kőzettér erózió 
érzékenysége miatt csúszások, sárfolyások kialakulásra adódik lehetőség. Ennek ismeretében 
történt jelentősebb mélységgel bevágódott földutak (vagy már vápás utak) környezetének 
elkülönítése a csatolt felvételező és értékelő térképen. 


A kőzettér történelmi kihasználásának és felhasználásának helyeiként lehet megtalálni 
az igazgatási területen azon helyszíneket, ahol anyagnyerések történtek. A belterületi 
kőzetfalaknál végzett anyagnyeréseken felül olyan területrészek is találhatók, amelyek 
jelentős területi kiterjedésűek, továbbá a későbbi területrendezés során csak a feltöltés 
érvényesült. A lerakott és tömörítés nélküli anyagok jelenléte alapján összesen 2 db egykori 
bányahely elkülönítése történt annak érdekében, hogy az építési célú területhasználat e 
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helyszíneken nagyon korlátozott. Megemlítendő, hogy mindegyik helyszínen a löszt termelték 
és feltehetőleg töltésként hasznosították.  


Építési célú területalkalmasság szempontjai alapján történt az északi külterületen azon 
helyszín elkülönítése, ahol jelentős vastagságú alapozásra alkalmatlan altalaj – tőzeges 
szerves iszap – található. Amennyiben a jelzett helyszínen épített környezet létesül, akkor a 
felszínhez közeli 2-3 m-es sávot ki kell zárni a teherviselésből. A Sió mentén további 
helyszínek is elkülöníthetők lehetnének a kedvezőtlen alapozási lehetőségek miatt, de azoknál 
az előbbihez viszonyítva a helyi adottságok egyszerű talajcserés alapozással már kezelhetők. 
 
 
 
5. Javaslatok   


 
A településszerkezeti tervtérképen a „Földtani veszélyforrások terület”- soroltan 


szükséges ábrázolni a csatolt mellékleteken ábrázolt területeket. A szerkezeti tervhez 
csatlakozó leírásban elő kell írni, hogy 10 évenként felül kell vizsgálni az övezet területi 
kiterjedését és aktualitását. A Helyi Építési Szabályzatban nem kell külön előírást adni a 
földtani veszélyforrások területébe tartozó földrészleteken kezdeményezett építési 
tevékenységek engedélyezésre, mivel az omlásos, csúszásos, kúszásos stb. területekre 
érvényesek az építési engedélyezési tervdokumentációk tartalmára vonatkozó általános 
érvényű – a helyi szabályzatnál magasabb rendű – előírások, jogszabályok. 


Amennyiben a településszerkezeti terv új lakóövezet kialakítását irányozza elő, akkor 
a teherviselő kőzettér alkalmassága, a vízeróziós jelenségek és a szélerózió kitettség 
ismeretében a javasolt helyszínnek a Bajcsy-Zsilinszky E. u. és Csokonai utca tágabb 
környezete javasolható. E területrészeken azonban rendezett felszíni vízelvezetést is 
biztosítani szükséges, mivel az alacsonyabb területrészen már meglévő épített környezetre az 
új beépítés káros hatással lehet. A Sióhoz közeli és mély fekvésű területek hosszú távon nem 
megbízhatók, mivel a klimatikus kilengéseknek leginkább kitett területrésznek tekintendők (a 
talajvíz, belvíz stb. hatására a kőzettér teherviselő képessége számottevően csökken). 


A szabályozási tervtérképen az új építési hely(ek) kijelölésénél arra kell törekedni, 
hogy a telekbelsőkben az építési vonal ne legyen azonos irányultságú az ott található nem 
jelentős (jellemzően 1-2 m-es) magasságú kőzetfal peremvonalával. A kialakult építményekre 
vonatkozóan tiltást/korlátozást már nem lehet érvényesíteni, így az új beépítésnél az érintett 
földrészletekre vonatkozóan ajánlott előírni, hogy a telekbelsőkben az új építmények 
(jellemzően gazdasági célú épületek) a megbízhatatlan állékonyságú kőzetfalakkal ne 
érintkezzenek.  


Szabályozási vonalak megalkotásakor fontos, hogy az új építmények vagy a további 
területhasználatok ne zárják le, ne gátolják el a felszíni vizek lejtőirányú mozgásának 
lehetőségét. Előtérbe kell helyezni építési hely megállapításakor, hogy az építmény 
hossztengelye lehetőleg ne legyen merőleges a lejtőirányra. Amennyiben ilyen építmények is 
létesülnek a jövőben, akkor az építmények között olyan szabad területet kell hagyni, amely 
biztosítja az időszakosan felerősödő erózió kezelését. Építésföldtani szempontok alapján is 
javasolt a lejtőirányú hossztengely az építményeknél, mivel akkor az alapozási sík az eredeti 
állapotú u.n. „termett altalajon” kerülhet felvételre, hiszen a jelenlegi lakóterület mélyebb 
szintjein található építmények egykori omláshalmokon, vagy korábbi hordalékok lerakódási 
területén találhatók.  
 A település mérnökgeológiai adottságai és jelenleg érvényes természeti folyamatai 
alapján a Helyi Építési Szabályzatban javasolt rögzíteni, hogy a külterületi építmények, új 
épített környezet (pl.: birtokközpont) létesítése esetén, az építési engedélyezési eljárás 
keretében vizsgálni és értékelni kell a vízerózióra gyakorolt állandó hatásokat. A helyi 







 7


adottságok ismeretében be kell látni, hogy nemcsak a belterületen kell külön szabályok szerint 
eljárni annak ismeretében, hogy a tetőszintről (dombsági helyszínről) indul minden olyan 
eróziós hatás, amely az alacsonyabb területrészek további használatát korlátozza, vagy esetleg 
veszélyezteti.  
 
 
 
6. Összegzésként 
 


A helyszínelés során nem voltak olyan terepi jelenségek, amelyek későbbi 
felszínmozgások kifejlődésére utalóan gyors rogyások, lassabb ütemű kúszások, majd 
azoknak gyorsabb ütemű változását jelentő csúszások kialakulására alkalmas területrészek 
azonosítását biztosította volna. A földtani veszélyforrásokkal nem érintett területrészeken a 
hatályos és általános érvényű szabályok betartásával megvalósítható az építési tevékenység 
azon kitétellel, hogy a lejtős területeken (5°-nál meredekebb felszínek esetén) a kőzettér 
erózió érzékenysége ismeretében biztosítottnak kell lennie a felszíni vizek rendezett 
gyűjtésének és elvezetésének.  
 
 
 


Pécs, 2016. november 
 


Összeállította: 
 


 
 


dr. Kaszás Ferenc 
                                    Sz.szám: FSz 50/2010. 


 












8 .  B E É P Í T É S I  T E R V  


 


Medina településrendezési eszközeinek tervezete nem tartalmaz olyan jelentős beépítési, 


településszerkezeti változást, amely indokolná beépítési terv készítését. 
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Építészeti értékvizsgálat 
Tartalomjegyzék 


 
Bevezetés           3. 
1. Vizsgálat: szöveg, térképi ábrázolás, fotók azonosításra alkalmas adatokkal és formában 


a) történeti leírás és a változással érintett területen: műemléki értékek felmérése, települési 
értékleltár felvétele szemrevételezéssel       3. 
b) természet, táj, tájhasználati, településhálózati és településszerkezeti összefüggések, 
tájtörténet          4. 
c) településkép és utcaképek        6. 
d) településszerkezet és területhasználat      7. 
e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 10. 
f) védettségek: régészeti és műemléki egyedi és területi    12. 
g) az örökségi értékek elemzése       13. 
h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 13. 


2. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok megjelenítése 
a) településhálózati és tájhasználati változás      13. 
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás   13. 
c) infrastrukturális változás        13. 
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása     14. 
e) műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a települési értékleltárban 


szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid 
ismertetése         14. 


3.  Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével 
a) történeti településszerkezetet érintő következmények    14. 
b) természeti, táji hatások        14. 
c) a településkép feltárulásának változásai      14. 
d) régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei     14. 
e) történeti térbeli rendszerek alakulása      14. 
f) műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek eszmei, használati és 
esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a 
település életében         16. 
g) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei  16. 
h) településkarakter változásának hatásai      17. 
i) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 17. 
j) folyamatok iránya, visszafordíthatósága      17. 
k) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei  17. 
l) a műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés)   17. 


4. Összefoglalás          18. 
5. A műemléki értékek tekintetében települési értékleltár    18. 


a) az építészeti örökség országos védelemre (védett műemléki érték) méltó 
létesítményeinek azonosító adatai 


b)  a közterület felé eső homlokzatok, nézetek megőrzendő, az építészeti kialakítás 
karaktere szempontjából jelentős értékei 


c) a létesítmények további – szemrevételezéssel megállapítható – értékei 


6. Az értékvédelmi terv fejezete 
a) az értékek meghatározása        19. 


b) az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeinek megőrzését elősegítő 
szempontok és konkrét követelmények       21. 
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c) helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra, helyi értékvédelmi rendeletre vonatkozó 
javaslatok          21. 


d) az érték védelmét szolgáló egyedi vagy sajátos szabályok    21. 


e) az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő fejlesztési, rendezési és 
hasznosítási típusú feladatok meghatározása       21. 


7. Nyilatkozat          22. 
 
Melléklet: 
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok 
Építészeti értékvizsgálat térképei 
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Bevezetés: 
 
Medina közigazgatási területére vonatkozóan 2008-2014 között örökségvédelmi hatástanulmány 
készült. 
2015-ben Medina község önkormányzata településfejlesztési döntésében elhatározta, hogy új 
településfejlesztési koncepciót, illetve településrendezési eszközöket készíttet. Ehhez az 
örökségvédelmi hatástanulmány újbóli elkészíttetését is eldöntötte. 
Fentiek alapján az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és a 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési 
eszközökhöz készül. 
 
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. sz. melléklete határozza meg, amely alapján a 
dokumentáció készült. 
 
A hatástanulmány készítésénél az építészeti értékvédelmi résznél az alábbi jogszabályok 
rendelkezései kerültek beépítésre: 


 a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 


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


 a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) Korm. rendelet 


 az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 


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


 a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, 
valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 
13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 
 


 
 


1. Vizsgálat: szöveg, térképi ábrázolás, fotók azonosításra alkalmas adatokkal és formában: 


a) történeti leírás és a változással érintett területen 


aa) régészeti örökség felmérése esetén terepbejárás:  


a régészeti munkarész tartalmazza 


ab) műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele szemrevételezéssel: 


Történeti leírás 


A Kr.e. 3. században a Duna mentét a kelták uralták. Itt is megvetették a lábukat, kisebb telepük 
Medinán is fellelhető volt. Az Kr.e. 1. században a Római Birodalom része lett a mai Dunántúl. A 
délről induló és Északnak tartó útvonal a Sárvíz vonalát követte. A másik út a folyótól nyugatabbra, de 
az előbbivel párhuzamosan teljesen közrefogta a környéket, az akkori Medina elődjét is. Egyházi 
birtokként említik először a települést, mint a szekszárdi apátsághoz tartozót, 1394-ben. Leírva 1446-
ban dokumentálták Mede néven. A mohácsi csatavesztés után teljesen elnéptelenedett a környék, 
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ugyanis itt haladt keresztül a Budára vivő fő utánpótlási útvonal, s az ezt mindenáron elvágni akaró - 
megmaradt - magyarok rendszeresen pusztítottak, zsaroltak. A közeli anyavár eleste után egy 22 fős 
török helyőrség tartózkodott itt. A török uralom után, 1699 táján elkezdődik az eddig 
elnéptelenedett területen az újratelepítés. A délről menekülő szerbek kisebb csoportja talál itt 
nyugalmat. 1713-ban keltezett írásban már a lakott területek között említik Medét, miszerint 15 rác 
család lakik itt. A magyarok 1737-1740 között települnek másodszor erre a vidékre, és a települést 
ekkor támadja meg a pestis. Az 1767-es Urbárium szerint 78 család él a faluban. Közülük 64 magyar, 1 
német, és 13 szerb család. Bezerédj birtok lesz a falu 1840-ben. Ekkor a lakók főleg szőlőműveléssel 
foglalkoztak. Az 1848-as események csak nagyon kis mértékben érintették a falut. A megye 
választmánya úgy döntött, hogy Medinának 13 fegyverforgató polgárt kell a hazát védő 
felkelőseregbe kiállítani. A medinai polgári olvasókör 1896-ban alakult, az akkori református lelkész 
kezdeményezésére. Mindenki tagja lehetett, tekintet nélkül vallási és nemzetiségi hovatartozására. 
1912-ben készült el az első kövesút a szedresi vasútállomástól a medinai szerb templomig. 1918-ban 
hanyatlásnak indul a Bezerédj birtok, Gróf Apponyi Rezső lesz a medinai rész új tulajdonosa. Medinán 
római katolikus egyház nem volt, csak az Apponyiak által épített filiális templom. E vallás képviselője 
csak néhány napszámos és zsellér volt. Szőnyi András református lelkész kezdeményezésére 1929-
ben hozzáfognak egy modern kultúrház építéséhez. A munka 17 ezer pengőbe került. Akkoriban egy 
mázsa búza 9 pengőt ért. 1934-ben vitték el a medinai Sió-hidat a régi helyéről a most már új 
mederben hömpölygő víz fölé, a mai helyére. Árvizek pusztítottak a faluban: 1940, 1946, 1956, 1965. 
A községháza 1940-ben épült. Az első TSZ 1951-ben alakult, majd szétbomlott, 1960-ban 
újraszervezték. A jó földön eredményes gazdálkodást folytattak: szántóföldi földművelés, kertészet és 
állattenyésztés voltak az ágazatok. A kényszerű összeolvadás következtében Szedressel kellett 
egyesülnie a TSZ-nek. A medinai kerület fokozatosan indult hanyatlásnak. 1949-ben villamosították a 
települést, a '70-es évek közepén készült el az egészségház, a mai orvosi rendelő. Ugyancsak ettől van 
vezetékes ivóvíz a faluban. 1974-ben körzetesítették az iskolát, a felső tagozatot a szomszéd 
községbe tették át. A '80-as évek elején fejeződött be a község belterületi útjainak szilárd burkolattal 
való ellátása. (forrás: http://www.medinafalu.hu/medina-tortenelme.htm) 
 


b) természet, táj, tájhasználati, településhálózati és településszerkezeti összefüggések, tájtörténet: 


A település tájkarakterét a síkvidéki és domborzati adottságok változatossága határozza meg, 
amelyen az emberi beavatkozások nyoma is megtalálható. 


Az elmúlt századokban az ember által használt területek fokozatosan növekedtek, viszont Medina 
esetében napjainkban is jelentős arányban vannak a beépítetlen területek. A belterület a teljes 
közigazgatási területhez képest 3,1 %, a zártkert 4,5 %, a külterület pedig 92,4 %. Ezek az arányok is 
mutatják, hogy az emberi jelenlét nem került túlsúlyba a táji, természeti környezet rovására. 


A település nagy része mezőgazdasági művelésű terület, szántó.  A folyószabályozásokkal egyre 
nagyobb területek váltak megművelhetővé, vagy hasznosíthatóvá. Emellett a belterülettől északi 
irányban jelentős erdőterületek is találhatóak.  


A település további jellegzetessége a zártkerti terület, amely a belterület északi oldalától, a Zomba 
felé vezető közút északi oldalán, egészen a Szőlőhegy elnevezésű külterületi lakott részig tart. A 
zártkert nagy része gondozott, ápolt képet mutat, ahol gazdasági épületek is megtalálhatóak. 


A Szőlőhegyen a gazdasági épületeken túlmenően lakóépületek is találhatóak, amelyek a 
melléképületekkel együtt laza beépítésű településszerkezetet alkotnak. 


A II. katonai felmérés (1. számú kép) idején már ábrázoltak külterületi utakat, amelyeket fasorok 
szegélyeznek. A Szőlőhegy Pálinka puszta elnevezésű területén épületeket is jelöltek már ebben az 
időben. A III. katonai felmérés Medinát érintő részletén (2. számú kép) további külterületi fasorok, 
utak, a terület rendezettsége figyelhető meg. 


A belterület kis mértékben, de állandóan változott az évszázadok alatt és mindig figyelembe vette a 
környezeti, táji adottságokat. Ez mondható el a külterületi részekre, valamint a zártkertre, és a 
Szőlőhegyre is. Írásos és térképi emlékek alapján megállapítható, hogy a település jelenlegi 
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tájkaraktere, tájhasználata az emberi kéz nyomait viseli, viszont nem avatkozott bele túlságosan a táji 
környezet alakulásába. 


Az elmúlt években a település  belterületétől észak-nyugati irányban található magaslaton épült fel a 
radarállomás, amelynek toronyépülete meghatározó tájalkotó elem. 


 


 


 
1. számú kép: Medina közigazgatási területe a II. katonai felmérés idején (1806-1869) 
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2. számú kép: Medina közigazgatási területe a III. katonai felmérés idején (1872 - 1884) 


 


c) településkép és utcaképek: 


Medina településképét a templomok, valamint a lakó- és középületek megjelenése, tömege 
határozza meg. A három templomtorony a legmeghatározóbb vertikális településképi elem, amelyek 
egyben igazodási pontok is. A halmazos településszerkezet miatt a településkép nem egyszerre, 
hanem utcáról, utcára haladva alakul ki. 


Az utcaképek a település falusias jellegét tükrözik, amelyet a többnyire földszintes lakóházak, 
valamint a többnyire mögöttük elhelyezett gazdasági épületek adnak. 


A település fő utcája a Kossuth és a Damjanich utca, amely változatos utcaképet mutat, az 
épületek, valamint a beépítési módok változatossága miatt. Ezt az utcaképet a szerb templom, 
valamint az intézmények épületei teszik még változatosabbá. 


A település többi utcája (többek között a Petőfi S., Bajcsy-Zsilinszky utca) a domborzati 
viszonyokhoz, valamint a vízelvezetés megoldásokhoz igazodva alakultak ki, valamint az épületek 
telepítésénél is a domborzati tulajdonságokat vették figyelembe. Ennek megfelelően az oldalhatáros 
beépítésű telkek lakóépületeit megszakítják az ettől eltérően telepített lakóházak. Emiatt az 
utcaképek változatosak és egyben egyedi hangulatot is adnak az utcáknak. 


A Dózsa Gy. utca szabályos vonalvezetésű, valamint a telekosztás is tervezettséget mutat, amely 
alapján az utcakép is kiszámíthatóbb. 
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3. számú kép: Medina a Sió-híd felől 


 


d) településszerkezet és területhasználat: 


A település jelenlegi szerkezeti váza az 1800-as évek elejétől kialakultnak mondható. (4. és 5. 
számú kép). A település fő tengelye a Damjanich és a Kossuth utca, amelyre Szedres felöl a Siót 
átívelő hídon lehet rákanyarodni. A hídtól déli irányban található a volt malom épülete, amely a 
híddal együtt sajátos hangulatot, illetve települési szövetet alkot. 


A domborzati viszonyoknak, vízelvezetési rendszereknek köszönhetően az utcák többnyire 
szabálytalan vonalvezetésűek. Ezeken a területeken a telekformák is szabálytalanok. 


Az utcákon kívül közlekedési felületek a néhány telket összekötő, illetve elválasztó közök. Ilyen pl az 
óvodától déli irányban található köz, amely a Petőfi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között teremt 
kapcsolatot. 


A  település déli része, a kúria és környezete alakult át legkésőbb. A Rákóczi utca két oldala (a kúria 
telkét kivéve), valamint a Szőlőhegy utca déli oldala is szabályos telekalakítású, tervezett családi 
házas övezet, amelyhez karakterében és kialakításában csatlakozik a Dózsa Gy. utca is. A kúria, illetve 
a katolikus kápolna telkei további karakteres elemei a településszerkezetnek. 


A település déli oldalán, a Dózsa Gy. utcától déli, délnyugati irányban találhatóak a belterülettel 
szomszédosan mezőgazdasági üzemi területek, mezőgazdasági telephelyek. Az elmúlt években 
létesítették a radarállomást, amely külterületen, a belterülettől északi irányban található. 


A Szőlőhegy településrész a külterületen található, viszont egy kisebb település jellegét, hangulatát 
hordozza, amelyet már a II. számú katonai felmérésen is ábrázoltak (6. számú kép). Az országos 
közútról elágazó utcák a domborzati viszonyoknak megfelelően alakultak ki, az ezekre felfűződő 
telkek szabálytalan alakúak, eltérő nagyságúak. Jellegzetes falusias utcaképről a temető utcája 
esetében beszélhetünk, a többi utca jellemzően csak egy oldalon beépített, valamint csak néhány 
épület található egy-egy utcában. A lazább beépítés, kisebb beépítési intenzitás ellenére a terület 
település jellege megmaradt. A temető és az átalakított templom épülete a település hangulatot 
erősíti. 
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4. számú kép: Medina belterülete a I. katonai felmérés idején (1780-1784) 


 


 


 
5. számú kép: Medina a II. katonai felmérés idején (1806-1869) 
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6. számú kép: Medina - Szőlőhegy a II. katonai felmérés idején (1806-1869) 


 


 
6/a. számú kép: Medina belterülete napjainkban 







Medina örökségvédelmi hatástanulmány 
2016. 


 


 
 


10 


 


e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok: 


A település telekszerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a településszerkezet kialakulásának 
spontán, illetve tervezett jellege miatti kettőség itt is megfigyelhető.  A település fő utcája a 
Damjanich utca, amely mentén alakult ki a településközpont, amihez a Petőfi utca Damjanich utca 
felöli szakasza is hozzátartozik. Ebben a halmazos szerkezetű központban a telkek többnyire 
szabálytalan alakúak, ami köszönhető a domborzati viszonyoknak is. A telkek között 1200 m2 
felettiek is előfordulnak, de találhatóak 600 m2 alatti telkek is. (8. számú kép) 


A szabálytalan vonalvezetésű, változó keresztmetszetű utcák  (Petőfi S., Kossuth L. utca) mentén a 
telkek formája, szélességük, mélységük is változó képet mutat. 


A Dózsa Gy. u mindkét oldalán, valamint a Rákóczi utca nyugati oldalán szabályos telkek találhatóak, 
ami tervszerűséget mutat (7. számú kép). Ezek a telkek 1400 - 1500 m2 területnagyságúak. A 
Csokonai utcában is viszonylag szabályos telekformákkal találkozhatunk, ahol megfigyelhető, hogy a 
keleti oldalon a Damjanich utca telekvégeit - hátsókertjeit is helyenként beépítették, 
telekmegosztással új lakóingatlanokat alakítottak ki. 


      
7. - 8. számú képek: A Dózsa Gy. utca szabályos telekkialakításai, valamint a Damjanich utca és 


környezetének egy részlete 


 
A lakóépületek az utca felöli oldalon kerültek kialakításra, amelyek mögött építették a gazdasági 
épületeket, ahol a domborzati viszonyok ezt lehetővé tették. A lakótelkek hátsókertjei méretüktől 
függően kertként, gyümölcsösként funkcionálnak. 


A település telkeinél az oldalhatáros beépítési módot figyelhetjük meg, ahol többnyire az épületeket 
"eltartották" az oldalsó telekhatártól 1 méter körüli távolságban. 


A településen jellemzően a népi építészetből kiinduló tömegű, kialakítású épületeket találunk, 
amelynek nagy részét folyamatosan átalakították. A medinai jellemző népi lakóépület utcára 
merőleges nyeregtetős, utcai homlokzata vakolatdíszes, oromfalán szellőzőnyílások, valamint 2 ablak, 
tornácajtó vagy tornácnyílás található. Az udvari homlokzat meghatározó eleme az oszlopos tornác. A 
tornácoszlopok fából, fémből, falazottan is készülhettek. 


A lakóépületek tömege, tetőgerincének tengelyiránya bővítés során több helyen változott, ezáltal L 
alaprajzú, illetve az utcával párhuzamos tengellyel kialakított épületek is találhatóak a településen. Az 
elmúlt évtizedekben nagyobb tömegű lakóépületeket is építettek, jellemzően a Dózsa György 
utcában. 


Az intézmények épületeinek tömegei a lakóházaknál nagyobbak, valamint kialakításuk a polgárosodás 
jegyeit tükrözi. Ilyen többek között a Damjanich u. 48. szám alatti könyvtár épülete. 


Szőlőhegy településrészen a belterülethez hasonló épületek találhatóak, amelyek telepítései sokkal 
változatosabb képet mutatnak, tekintettel arra, hogy szabálytalan alakú , nagyméretű telkek 
találhatóak itt. Az épületek megjelenése a Szőlőhegyen jobban tükrözi az eredeti állapotokat, bár 
több helyen találunk rossz állagú, romos épületeket. 
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9-15. számú képek: Tornácoszlopok 


 


 


   
16-18. számú képek: Tornácajtók 
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19-21. számú képek: Ablakok 


 


 


f) védettségek: régészeti és műemléki egyedi és területi: 


Az építészeti értékvédelem foka lehet országos vagy helyi szintű. 


Országosan védett a műemlék, a műemléki jelentőségi terület és a műemléki környezet. A település 
közigazgatási területén műemlékként nyilvántartott objektum összesen 4 van. 


A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § alapján: 


„15. Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 


17. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető, temetkezési hely vagy sírjel, terület 
(illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, 
amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési 
tárgyaival együtt.” 


A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 
11.) Korm. rendelet 29. §-a rendelkezik a műemléki környezetről: 


„29. § (1) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek 
jelölhető ki 


a) a műemléki érték telkéhez kapcsolódó, azzal közvetlenül határos telek, továbbá 


b) az a) pontban meghatározott telkek által kijelölt közterület-szakasz és az ehhez kapcsolódó 
telkek, különösen 


ba) amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemlékké nyilvánítandó műemléki 
érték állagát közvetlenül befolyásolhatják, vagy 


bb) amelyen a műemlékké nyilvánítandó műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését 
közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy építhető. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölés hiányában – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
műemléki környezet nem jön létre. 


(3) A 2015. január 1. előtt védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel 
közvetlenül határos telkek, a közterületszakaszok és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, 
valamint a védettségről szóló döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok minősülnek műemléki 
környezetnek.” 


Helyi védettségre javasolt építmények:  


Az épületek esetében a hatástanulmányban leírt értékek a védendők: a tömegük, tetőformájuk, 
homlokzataik díszítettsége, tagolása, tornáca.  
Helyi védettségre javasolt objektumból a településen 30 db van. 
A település nem tartozik világörökségi, illetve világörökségi várományos területbe. 
 
 







Medina örökségvédelmi hatástanulmány 
2016. 


 


 
 


13 


g) az örökségi értékek elemzése: 


A településen található 4 műemlék Medina legértékesebb építészeti öröksége, amely a 
településképet, a településszerkezetet alapvetően meghatározza napjainkban is. A szerb templom a 
Damjanich utcában található, ahol összpontosultak a település intézményei is. A református templom 
a Petőfi utcában található, a település fő tengelyének közelében. Az Apponyi kúria a település déli 
oldalán, igényesen kialakított felújított parkban található, amelynek északi irányból szomszédja a 
római katolikus kápolna. 


A műemléki épületeken kívül a helyi védelemre érdemes építmények képezik az épített örökséget a 
településen, amelyek jelentős része rekonstrukcióra szorul. 


Az építmények elbontása csak a védelem megszüntetése után és csak akkor történhet, ha az 
állapotuk a felújítás költségeit irreálissá teszi, vagy a műszaki állapotuk teszi használhatatlanná. 
 


h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében: 


A műemlékek közül a szerb és a református templom a településmagban helyezkedik el, amelyek 
köré lakóházak, intézmények szerveződtek. Emiatt ezek a területek  falusias lakóterületbe 
sorolandók. 


A római katolikus kápolna, valamint az Apponyi kúria épülete a település déli részén helyezkedik el 
és szintén lakóépületekkel szomszédosak. A kúria magas színvonalú szálláshely funkcióval 
rendelkezik, amelyet várhatóan a jövőben is megtartanak a tulajdonosok és fejlesztik tovább az 
ingatlant. Ennek megfelelően a területhasználat is idegenforgalmi funkciókra jellemző 
területhasználatot kaphat. 


A műemléki ingatlanoknak olyan területfelhasználási egységekbe kell kerülniük, amelyek csak olyan 
fejlesztéseket tesznek lehetővé, amik nem veszélyeztetik a műemlékeket. 


A helyi védelemre javasolt építmények Medina belterületén, illetve Szőlőhegy településrészen 
találhatóak és jellemzően lakóépületek, vagy gazdasági épületek. 


 Ezek az ingatlanok a kialakult állapotok alapján falusias lakóterületbe kerülnek a 
településrendezési eszközökben. 


 


2. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok megjelenítése: 


a) településhálózati és tájhasználati változás: 


Medina településhálózati szerepkörében változás nem várható, azonban a közlekedési elemek 
javításával (kerékpárút építése, útburkolat erősítés) a szomszédos településekkel szorosabbá válhat a 
település kapcsolata, valamint a turisták száma is növekedhet a településfejlesztési koncepcióban 
foglaltak szerint. 


A településfejlesztési koncepcióban foglaltak alapján jelentős tájhasználati változás nem várható. 


 


b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás: 


Az új településfejlesztési koncepcióban foglalt célok, valamint az új településrendezési eszközök 
jelentős településszerkezeti-, területhasználati-, beépítettségi változást nem okoznak a belterületen. 


 A településszerkezeti terven, a szabályozási tervlapon Szőlőhegy beépítésre szánt területbe - 
falusias lakóterület - kerül besorolásra, amely a valós állapotot tükrözi és Tolna Megye 
Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapja is hagyományos vidéki települési térségként 
jelöli a településrészt. 


 


c) infrastrukturális változás: 


Jelentős infrastrukturális változás nem várható a településfejlesztési koncepcióban szerepeltetett 
célok, valamint a településrendezési eszközök alapján.  


A tervezett kerékpárutak szerepeltetése és jövőbeni megvalósítása nem jár jelentős 
területigénnyel, beavatkozással. 







Medina örökségvédelmi hatástanulmány 
2016. 


 


 
 


14 


 


d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása: 


Az elmúlt évtizedekben a település népessége folyamatosan csökken, a lakosság az országos 
tendenciának megfelelően öregedő.  


Medina lakónépességének alakulása 


1980-ban: 1990-ben: 2001-ben: 2011-ben: 2015-ben: 


1031 890 1038 827 806 


Az országos állapotokat figyelembe véve itt is megfigyelhető, hogy az időskorúak anyagi helyzetük és 
fizikai állapotuk miatt egyre kevésbé tudják szinten tartani ingatlanjaikat. A háztáji állattartás és 
mezőgazdaság háttérbe szorulásával a funkciójukat vesztett gazdasági épületek funkciójukat vesztve 
maradnak, vagy garázsként, tárolásra használják azokat. 


A rendszerváltozás óta a település egyre inkább megtalálja lehetőségeit, identitását. Az elmúlt 
években a településen a közösségi kohézió egyre erősebb, ami a népességmegtartás, a település 
fejlődése szempontjából elengedhetetlen. 


e) műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a települési értékleltárban 
szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése: 


A műemlékek, valamint a helyi védelemre érdemes építmények felkutatása érdekében helyszíni 
bejárás, fotódokumentáció készítése történt.  


A műemlékekre vonatkozó középtávon tervezett, az épületeket érintő beavatkozások jelenleg nem 
ismertek konkrétan. 


 


3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével: 


a) történeti településszerkezetet érintő következmények: 


A településszerkezetet érintő jelentős változás nem várható. A koncepcióban foglalt célok, valamint 
a településrendezési eszközök a történeti településszerkezet figyelembe vételével, annak mint fő 
települési értékként történő kezelésével készültek el.  


 


b) természeti, táji hatások: 


A fenntartható fejlődésre vonatkozó alappillérekre épülő településfejlesztési koncepció a 
természeti elemekre, a tájra várhatóan pozitív hatással lesz befolyással. 


A belvízveszélyes, csúszásveszéllyel érintett területeken az építéseket ezen adottságok figyelembe 
vétele mellett lehet végezni, vagy máshol megvalósítani. Fenti területeket a településszerkezeti terv, 
illetve a szabályozási terv tartalmazza. 


 


c) a településkép feltárulásának változásai: 


A terv nem tartalmaz a belterületen jelentős funkcionális változást. A területek beépítési intenzitása, 
a megengedett építmény-magasságok a kialakult állapotokhoz igazodnak, tehát a településkép 
feltárulásának változásával nem kell számolni. 


 


d) régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei: 


A műemléki értékek Medinán jó műszaki állapotban vannak, viszont a folyamatos karbantartás 
elengedhetetlen a jelenlegi szint tartásához. 


A műemlékek kívülről bármikor, belülről műemléktől függően előzetes  egyeztetés alapján 
megtekinthetőek. 


e) történeti térbeli rendszerek alakulása: 


Medina területén a természeti adottságok letelepedésre alkalmasak voltak kezdetben is. A Római 
Birodalom részeként a Kr. e. 1. században útvonalak haladtak ezen a környéken. A folyók, 
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termőföldek jelenléte, a későbbiekben is használt utak közelsége a település életére, fejlődésére 
nagy hatással voltak. 


A török időkben elnéptelenedett a környék, majd ezt követően az 1700-as évektől kezdődően a 
szerbek, magyarok újbóli betelepedésével újra fejlődésnek indult a település. A fejlődésre hatással 
volt a szőlőművelés, valamint a termőföldek növekedése a folyószabályozások miatt. 


A település a főutcára szerveződött tengellyel hagyományos falusi településképpel rendelkezett, 
aminek ellenpólusa a belterülettől déli irányban épített kúria épülete és kertje volt. 


A katonai felmérések idején kialakult településszerkezet (4. és 5. számú kép) a 19. század közepétől 
tovább sűrűsödött. A stabilizálódott társadalmi környezetben fokozatosan növekedett a település, 
intézmények létesültek.  


A mai állapothoz képest jelentősebb változás a település déli oldalán, a Rákóczi utca környékén 
tapasztalható. A kúria épületéhez gazdasági melléképületek, a Rákóczi utca nyugati oldalán további 
gazdasági épület és kert tartozott. 


A 20. században a nagyobb árvizek, a Tsz megalakulása, majd elsorvasztása megtörte a település 
növekedését. Az államosítás miatt a kúria környezete (a 22. számú képen a „Puszta Kápolna” 
elnevezésű terület) feldarabolódott, lakóutcák, mezőgazdasági (Tsz) telephelyek jöttek létre. (23. 
számú kép) 


A rendszerváltozás után Medina kezdett magára találni, ami a kisebb léptékű 
népességcsökkenésben, a település alapfunkcióinak szinten tartásában fejlesztésében nyilvánult 
meg.  


 
22. számú kép: Medina 1865-ben rögzített térképe 
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23. számú kép: a Rákóczi u és környezete a földhivatali alaptérképen 


 


f) műemléki környezetek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a 
tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében: 


A település négy műemléke a belterületen található. A református és a szerb templom a 
településszerkezetet nagy részben meghatározta, tekintettel arra, hogy a későbbiek folyamán a 
kisebb lakóutcák, közök, a környezetük telkei a templomokhoz szerveződve alakultak ki. A kúria 
épülete és ingatlana a település falusias szerkezetétől eltérően alakult ki, a belterület déli oldalán. Az 
eredeti telek változott, lakóingatlanokat alakítottak ki a későbbiek folyamán, mégis napjainkban is 
egy viszonylag nagy területen található az épület. A kúria szomszédságában található a katolikus 
templom. 


A műemlékekhez tartozó műemléki környezetek viszonylag nagy területet jelölnek ki a 
településből, amelyeknek az egységes, a műemlékekhez méltó építészeti formálásban nagy szerepük 
lehet. 


A település életében a templomok a vallási és egyben a közösségi élet központját is jelentették. Ez 
a hatás a vallási élet visszaszorulásával csökkent, viszont napjainkban sem elhanyagolható. Vallási 
rendezvényeken kívül a templomok hangversenyek, előadások megtartására is alkalmasak. Ezen felül 
a település turisztikai, idegenforgalmi attrakciói közé is sorolandóak ezek a műemlékek. 


 


A műemlékeket, műemléki környezeteket a dokumentáció térképi mellékletei, valamint az M1-M4. 
számú örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok tartalmazzák. 


 


g) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei: 


A templomok egyházi tulajdonban vannak, a felújításokhoz, karbantartáshoz szükséges anyagi 
hátteret egyházi, vagy pályázati forrásokból lehet biztosítani. 


A kúria magántulajdonban van, a hotel funkció kialakításával az épület építészeti értékeit 
megtartva megújításra került. A kúriával szomszédos a katolikus templom, amelyet a kúria 
tulajdonosa bérel az egyháztól. A templom vallási funkcióját megtartotta és emellett felújításra 
került. 


 


 


h) településkarakter változásának hatásai: 
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A településkarakter jelentősen nem változik, bár a településrendezési eszközök és szakági 
alátámasztó munkarészek javaslatainak figyelembe vételével a településkarakter jó irányba változna 
(utcafásítás, közterületek rendezése, gazdasági területeken tervezett beültetési kötelezettség 
megvalósítása stb). 


 


i) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései: 


Medina műemlékei  nagy fokú környezeti terhelés alá nem esnek. A Sió csatorna mellett található 
területek belvízveszélyesek, de a műemlékeket közvetlenül nem érintik. 
A közlekedésből adódó rezgés a csekély átmenő forgalom miatt nem jelent valós veszélyt az 
épületek műszaki állapotára vonatkozóan. 


 


j) folyamatok iránya, visszafordíthatósága: 


A település védelemre érdemes objektumai közül számos olyan épületet találunk, ahol az 
átalakítások során az eredeti értékek közül számos eltűnt. Ezek közül a leggyakoribb átalakítások: az 
eredeti, jó arányú osztott üvegezésű ablakok kicserélése szélesebb ablakokra, külső redőnyök 
alkalmazása, tornác, tornácajtó befalazása. Ezek az átalakítások bizonyos mértékig visszafordíthatók, 
illetve a további építészeti értékcsökkenés elkerülhető. Ennek egyik eszköze a helyi építési 
szabályzat, vagy a helyi értékvédelemről szóló rendelet, amelyben rögzíteni kell az épületekre 
vonatkozóan az építési tevékenységek szabályait.  


 


 


k) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei: 


A védett épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek fedezésére az 
önkormányzatnak támogatást javasolt nyújtania.  
Az önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is 
nyújthat: 
- a témában kiírt aktuális pályázatokról értesíti a tulajdonosokat; 
- a pályázaton való részvételhez szakmai segítséget nyújt (pályázati anyag összeállításában, 
elkészítésében) 
Helyi, kistérségi, megyei, vagy egyéb szintű pályázatokon a tulajdonosokkal együttműködve részt 
vesz. 


 


l) a műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés): 


Erősségek Gyengeségek 


A település nagyságához képest jelentős számú 
műemlék található 


A műemlékek jó műszaki állapotban vannak 


A műemlékek jelentős hatással vannak a 
településképre 


 


A műemlékek elektromos árammal történő 
ellátása légvezetékeken keresztül történik, 
amelyek rontják az épületek megjelenését. 


A műemlékek látogathatósága nem minden 
esetben oldható meg gördülékenyen 


Lehetőségek Veszélyek 


A műemléki templomokat az Istentisztelet/ 
miséken kívül igényes programok színhelyeként 
is lehetne használni 


A műemléki felújításokra irányuló pályázatok 
figyelése, elnyerése 


A csökkenő tagszámú felekezetek egyre 
kevesebbet tudnak költeni épületeikre. 


Az ebből  adódó karbantartások, felújítások 
hiánya az épületek állagromlásához vezethetnek. 
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4. Összefoglalás 


Az örökségvédelmi hatástanulmány Medina településrendezési eszközeihez és településfejlesztési 
koncepciójához készült a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény, valamint a 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet figyelembe vételével. 


A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok és az azokhoz kapcsolódó fejlesztések a 
társadalom, a környezet, gazdaság egységeire bontva fogalmazódtak meg. 


A célok és javaslatok között a környezetvédelem, természetvédelem, épített környezet védelme, 
valamint a település esztétikusabbá tétele kiemelt figyelmet kap. 
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak Medina meglévő értékeire alapozva irányozzák elő a 
településfejlesztést, valamint a településrendezést. 
Az értékek közt az épített környezet megőrzendő elemei kiemelt figyelmet kapnak. Az országos 
védelem mellett helyi értékvédelmi rendeletben kívánja a település az értékeit óvni. 
A településfejlesztési koncepcióban, valamint a településrendezési eszközökben megfogalmazódott 
fejlesztések a természeti és épített környezet értékeinek megőrzése mellett megvalósíthatóak. 
 


 


5. A műemléki értékek tekintetében települési értékleltár: 


a) az építészeti örökség országos védelemre (védett műemléki érték) méltó létesítményeinek 
azonosító adatait (megnevezés, cím, helyrajzi szám, jellemző fénykép): 


Lásd: M1-M4 számú adatlapok 


b) a közterület felé eső homlokzatok, nézetek megőrzendő, az építészeti kialakítás karaktere 
szempontjából jelentős értékei: 


Lásd: M1-M4 számú adatlapok 


c) a létesítmények további – szemrevételezéssel megállapítható – értékei: 


Lásd: M1-M4 számú adatlapok 
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6. Az értékvédelmi terv fejezete: 


a) az értékek meghatározása és tudományosan megalapozott rangsorolása: 


A településen 4 db műemléki védelem alatt álló épület található, valamint az ezekhez tartozó 
műemléki környezetek. 


 


 


Műemléki védelem alatt álló építmények és műemléki  környezetek 


törzsszám azonosító 
védelem 
státusza 


védelem 
fajtája 


helyrajzi 
szám 


cím név 


Bírság 
kategóriába 


sorolása 


4211 8669 
Műemléki 
védelem 


Műemlék 358 
Rákóczi u. 


21 . 


Apponyi-kúria 
(általános 


iskola) 


 


II. 


4211 22187 
Műemléki 
védelem 


Műemléki 
környezet 


093/6-9, 
349, 354-
357, 359-
360, 362 


 


Apponyi-kúria 
(általános 


iskola) ex-lege 
műemléki 


környezete 


 


4209 8666 
Műemléki 
védelem 


Műemlék 438 
Kossuth u. 


23 . 


Görögkeleti 
(szerb) 


templom 
(Szent Lélek 
eljövetele) 


 


 


II. 


4209 22184 
Műemléki 
védelem 


Műemléki 
környezet 


114/2, 
114/5, 
114/7, 


204-205, 
433-434, 


436, 
437/1-2, 
443-444 


 


Görögkeleti 
(szerb) 


templom 
(Szent Lélek 


eljövetele) ex-
lege műemléki 


környezete 


 


4212 8668 
Műemléki 
védelem 


Műemlék 362 Rákóczi u. 
Kápolnapusztai 


r. k. kápolna 
II. 


4212 22186 
Műemléki 
védelem 


Műemléki 
környezet 


093/6, 
353-354, 
358, 360-
361, 363-


364 


 


Kápolnapusztai 
r. k. kápolna 


ex-lege 
műemléki 


környezete 


 


4210 8667 
Műemléki 
védelem 


Műemlék 167 
Petőfi u. 


38. 
Ref. templom 


II. 


4210 22185 
Műemléki 
védelem 


Műemléki 
környezet 


165, 168, 
169,  172, 
176, 187-


189 


 
Ref. templom 


ex-lege 
műemléki 


környezete 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8669

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8669

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8669

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22187

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22187

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22187

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22187

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22187

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8666

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8666

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8666

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8666

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8666

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22184

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8668

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8668

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22186

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22186

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22186

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22186

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22186

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=8667

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22185

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22185

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22185

http://ivo.forsterkozpont.hu/műemlék?azon=22185
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A településen 31 db helyi védelemre javasolt építmény található: 


Helyi védelemre javasolt építmények listája 


Sorszám Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 


1. 21 Bajcsy Zsilinszky u. 34. lakóépület 


2. 52 Zrínyi u. 13. Lakóépület 


3. 104 Kossuth L. u. 4. lakóépület 


4. 111 Kossuth L. u. művelődési ház 


5. 113 Kossuth L. u. emlékmű 


6. 114/5 Damjanich u. (szerb 
templom előtt) 


kút 


7. 135 Kossuth L. u. 75. posta épülete, kerítés 


8. 162 Petőfi S. u. 34. lakóépület 


9. 184 Petőfi s. u. 12. lakóépület 


10. 204 Damjanich u. 48. Könyvtár épülete 


11. 207 Damjanich u. 45. Lakóépület, gazdasági épület 


12. 357  Rákóczi u. 22. Szálláshely, hotel épület 


13. 376 Temető kereszt 


14. 393 Temető kereszt 


15. 444 Köztársaság u. 1. parókia épülete 


16. 445 Damjanich u. 22. lakóépület 


17. 447 Damjanich u. 20. lakóépület 


18. 448 Damjanich u. 19. kerítés 


19. 654 Medina - Zártkert Gazdasági épület 


20. 02/2 02/4 hrsz-ú út Volt malom épülete 


21. 057/18 Medina-Szőlőhegy 
057/16 hrsz-ú út 


lakóépület 


22. 060/9 Medina-Szőlőhegy 
059 hrsz-ú út 


lakóépület 


23. 060/10 Medina-Szőlőhegy 
059 hrsz-ú út 


Lakóépület, gazdasági épület 


24. 066/6 Medina-Szőlőhegy 
065 hrsz-ú út (Kápolna út) 


lakóépület 


25. 066/11 Medina-Szőlőhegy 
Temető 


kereszt 


26. 073/2 Medina-Szőlőhegy 
Fő út 


Volt kápolna és iskola épülete 


27. 076/26 Medina-Szőlőhegy 
077/2 hrsz-ú út 
 


lakóépület 


28. 076/32 Medina-Szőlőhegy 
Fő út 
 


lakóépület 


29. 081/5 Medina-Szőlőhegy 
081/31 hrsz-ú út 


kereszt 


30. 081/6 Medina-Szőlőhegy 
081/31 hrsz-ú út 


lakóépület 


31. 093/16 Medina - külterület Nagyapponyi síremlék 
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b) az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeinek megőrzését elősegítő szempontok és 
konkrét követelmények: 


Az értékvizsgálati adatlapok a védett, illetve védelemre javasolt építmények esetében az értékek 
megőrzését elősegítő konkrét javaslatokat tartalmaznak. 


 


c) helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra, helyi értékvédelmi rendeletre vonatkozó 
javaslat: 


A műemléki védelem alatt álló építményeket, a műemléki környezeteket, a helyi védelemre 
javasolt építményeket a településszerkezeti tervlapon, illetve a szabályozási tervlapokon ábrázolni 
szükséges. 


A Helyi Építési Szabályzatban az építési övezetekre, övezetekre vonatkozó előírások 
meghatározásra kerülnek. A műemlékeket falusias lakóterületbe, vagy vegyes területbe javasolt 
sorolni. Ezekben a területfelhasználásokban, illetve építési övezetekben, övezetekben a védett, vagy 
védelemre javasolt építmények adottságaiból kiinduló szabályozási előírásokat javasolt megadni, 
különös tekintettel a telek beépítési módjára, a beépítés intenzitására, épületmagasságára. 


A helyi védelemre javasolt építmények levédését helyi értékvédelmi rendelettel javasolt elrendelni. 


 


A helyi értékvédelmi rendeletet az alábbi fejezetekre javasolt bontani: 


1. Általános rendelkezések 


2. Helyi védelem keletkezése és megszűnése 


3. Védett épületre, épületrészre vonatkozó korlátozások, feltételek, valamint a védett épületre,, 
épületrészre vonatkozó építésügyi szakmai követelmények 


4. Védett épület, épületrész tulajdonosát terhelő kötelezettségek 


5. A helyi védelem alá tartozó épületek, épületrészek megóvásának támogatása, a támogatás 
általános feltételei 


6. Záró rendelkezés 


 


d) az érték védelmét szolgáló egyedi vagy sajátos szabályok: 


Műemlékek esetében a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet III. Fejezete írja elő a védelmet szolgáló 
szabályokat. 


Helyi védelem alatt álló építményeknél a helyi értékvédelmi rendelet, illetve a Helyi Építési 
Szabályzat határoz meg olyan előírásokat, amelyek a helyi értékek védelmét szolgálják. 


e) az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő fejlesztési, rendezési és 
hasznosítási típusú feladatok meghatározása: 


A műemlékek esetében a római katolikus templom, a református templom, valamint a szerb 
templom hosszútávú fejlesztési elképzeléseiben továbbra is a szakrális funkció az elsődleges. A 
szertartások megtartása mellett kulturális programok (koncertek, hangversenyek) megtartása is 
szerepel, amelyek az épületek külső, belső megjelenését nem érintik. 


Az Apponyi kúria várhatóan a továbbiakban is kastélyszállóként működik. A funkció segítette elő a 
műemléki épület teljes megújulását, rekonstrukcióját. Tulajdonos érdeke előbbiek miatt a műemlék 
szakszerű gondozása a továbbiakban is. 
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Nyilatkozat:  


A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet 69. § (2) bekezdése szerint előírt jogosultsággal rendelkezem. 


 


 


 Szekszárd, 2016. január 


Tóth Dóra Kata, okl. településmérnök,  


településtervező TT 17-1484 


Munkatárs:   Hajba Csaba, okl. településmérnök,    
              okl. építészmérnök 


  







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 1. 


 


 


      CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Bajcsy Zsilinszky u. 34. 


Hrsz: 21 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Lakóépület 


 


   AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, faoszlopos nyitott tornáccal 


a hosszoldalán. Utcai homlokzatán két kisméretű padlásszellőző, a 


tornácra vezető ajtónyílás és két ablak őrzi az eredeti nyílásrendet.  


 


 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, utcai és kert felőli homlokzatának nyílásrendje, 


kialakítása. 


 


  
 


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


A pala tető cseréje égetett hódfarkú kerámia cserépre, valamint a 


redőny helyett zsalugáter használata. 


 


  


    


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 2. 


 


 


        CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Zrínyi Miklós u. 13. 


Hrsz: 52 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Lakóépület 


 


    


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Medina belterületi lakóutcájában lévő csonka kontyolt, utcára 


merőleges nyeregtetős épület. Az építése a XX. század elejére tehető. 


Utcai vakolatdísze még jelzi a nyitott tornác utcai nyílásának a helyét.  


 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, 


ablakok osztása és a vakolati díszek. 


 


 


  
 


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


A homlokzati színek esetében javasolt a fehér, szürke, bézs vagy 


pasztell sárga használata. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 3. 


 


 


        


       CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Kossuth u. 4. 


Hrsz: 104 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épületet feltehetően a XX. század első felében építették, utcára 


merőleges csonkakontyos nyeregtetővel. A településre jellemző, 


megmaradt népi lakóépületek tömegével, tornáckiképzésével, 


homlokzati díszeivel hasonló kialakítású az épület, viszont utcai 


homlokzatának hármas kiosztású ablaka városias jelleget mutat. Az 


oromfalon padlásablak, vakolatdíszek találhatóak. 


 A tornác egy részét feltehetően befalazták és az 1960 -1970-es 


évekre jellemző ablakokat építettek be. 


 


 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, eredeti nyílásai, homlokzatdíszei, oszlopos otrnáca. 


 


  
 


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a tornácbeépítés megszüntetése a tornác kialakításával. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 4. 


 


 


         


CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Kossuth L. u. 


Hrsz: 111 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Közösségi ház 


 


    


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épület az 1930-as években épült, amelyet a Polgári Olvasókör 


építetett. Az épület elhelyezkedése, valamint íves főfalai, timpanonja, 


nyílásrendje a település egyik jellegzetes épületévé teszik a közösségi 


házat. 


 
 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatai. 


 


  
 


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 5. 


 


 


         


CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Kossuth L. u. 


Hrsz: 113 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Világháborús emlékmű 


 


    


AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A település közkertjében található, a talapzaton álló világháborús 


emlékmű. 


 


 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az emlékmű 


 


  
 


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


    


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







 


ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 6. 


 


 


         


CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Damjanich u. 


Hrsz: 114/5 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


kút 


 


    


AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A szerb templomtól déli irányban, kis teresedésen található öntvény 


közkút. 


 


 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


A kút 


 


   


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a beton káva rekonstrukciója. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 7. 


 


 


         


CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Kossuth L. u. 75. 


Hrsz: 135 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Posta épülete 


 


    


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épület utcára merőleges kialakítású csonkakontyolt nyeregtetővel 


készült. Az épület utcai homlokzat vakolatdíszekkel tagolt, oromfalán 


két szellőzőnyílás található. Az íves kialakítású tornácnyílás eredeti 


kialakításban látható, viszont a feltehetően két ablak helyett egy 


nagyobb ablakot építettek be. Az udvari homlokzat falazott 


tornácoszlopokkal rendelkezik, egyenes lezárással. 


 


 


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, utcai homlokzatának eredeti elemei, valamint az 


udvari homlokzat tornáckialakítása. 


 


   


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt fellelhető fotó, illetve a település hasonló kialakítású épületei 


alapján az utcai homlokzat rekonstrukciója. 


 


  


   
 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 8. 


 


 


         


CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Petőfi S. u. 34. 


Hrsz: 162 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


    


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A lakóépület utcára merőleges nyeregtetővel létesült, feltehetően a 


XX. század elején. Az épület fő jellegzetessége udvari homlokzatának 


egyenes záródású falazott oszlopos tornáca. Az utcai homlokzatot 


átépítették. A tornácajtó, vagy tornácnyílás helyett ablakot építettek 


be, valamint az ablakokat is kicserélték az utcai homlokzaton. 


  


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, udvari homlokzata. 


 


   


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók, vagy a 


településen megmaradt hasonló kialakítású épületek figyelembe 


vételével. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 9. 


 


 


         


CÍM:       


Település: Medina 


Utca, házszám: Petőfi S. u. 12. 


Hrsz: 184 


 


 


 


 
 


 
 


 


 


   


JELENLEGI VÉDELEM: 


- 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 


   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


    


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az L alaprajzú épület feltehetően a XX. század első felében létesült. 


Az épület kialakítása a településre jellemző népi építészeten alapuló 


formásától eltér, inkább a polgárosodás jegyeit tükrözi. 


Az épület fő értéke utcai homlokzatának nyílásrendje, kialakítása. 


  


 


 
 


 


 


VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, utcai homlokzata. 


 


  
 


KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI 
ADATLAP  


 SORSZÁM: 10. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Damjanich u. 48. 
Hrsz: 204 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Könyvtár épülete 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A saroképület feltehetően több ütemben alakult ki. A Damjanich utcára 
merőleges nyeregtetővel kialakított épülettömeg eredeti kialakításában 
maradt fenn. Az ablakok méretei, a nyílásrend, a vakolattagolás a 
polgárosodás építészeti jegyeit tükrözik. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, Damjanich utcai homlokzatának kialakítása. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az épület rekonstrukciója fellelhető fotók, illetve a meglévő 
eredeti épületelemek alapján. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI 
ADATLAP  


 SORSZÁM: 11. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Damjanich u. 45. 
Hrsz: 207 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Lakóépület, gazdasági épület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A lakóépület feltehetően a XX. század elején épült jelenlegi 
kialakításában. Az épület utcára merőleges kialakítású nyeregtetős, 
amelynek utcai homlokzatán egy díszes tornácajtó és két ablak 
található, oromfalán két padlásszellőzővel. Az udvari homlokzat fő 
eleme a falazott pilléres, egyenes záródású tornáca. 
A téglaarchitektúrás gazdasági épület a lakóépület mögött, arra 
merőleges tengellyel épült.  


  


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


A lakóépület tömege, főhomlokzatai, valamint a gazdasági épület 
tömege, főhomlokzata. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a lakóépület utcai homlokzatának rekonstrukciója az ablakok 
kialakításának, vakolatdíszeinek tekintetében, fellelhető eredeti fotók, 
vagy hasonló kialakítású épületek figyelembe vételével. 


 


  


    


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 12. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Rákóczi u. 22. 
Hrsz: 357 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 


Műemléki környezet 
 


JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Apponyi Kiskastély étterme 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épület egykor is és jelenleg is a szomszédos telken álló, műemléki 
védettséget élvező Apponyi Kiskastély kiszolgáló épülete. Jelenleg a 
kastély-szállóként és lakóépületként vegyesen funkcionáló főépület 
fogadóépülete és étterme működik benne. Az eredetileg itt álló 
épületet az alapokig elbontották és a külső megjelenésében a régit 
utánzó, de szerkezetileg és belső térelosztásban, funkcióban 
modernizált épület 2011-ben készült el. Az épület utcai homlokzatának 
vakolati díszei és nyílásrendje az eredeti, XIX. századi épület 
hangulatát és megjelenését utánozza. 


 
 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az utcai homlokzat nyílásrendje, vakolati díszei. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Nem szükséges. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 13. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Temető 


Hrsz: 376 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


kereszt 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A kőkereszt a Damjanich utcai temetőben található. A talapzatán 
található évszám szerint 1927-ben állíttatták. 


  


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


A kereszt. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 14. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Temető 


Hrsz: 393 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


kereszt 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A kereszt a Damjanich utcai temetőben található. A kereszt környezete 
fást területté alakult évtizedek alatt. A kőkereszt állaga folyamatosan 
romlik, jelenleg sem található rajta már felirat, véset. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


A kereszt. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a kereszt rekonstrukciója fellelhető fotók, rajzok alapján, 
valamint a környezet rendezése. 


 


  
 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 15. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Köztársaság u. 1. 
Hrsz: 444 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Parókia épülete 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épület a szerb templomhoz tartózó parókia épülete, amelyet 
feltehetően a XIX. század végén építettek. 
Az L alaprajzú épület saroképület, amelyet a két utcára merőleges 
nyeregtetővel alakítottak ki. Az udvari homlokzaton falazott oszlopos 
tornác fut végig. Az utcai homlokzat vakolati nyílásrendje, homlokzati 
kialakítása nagy részben változatlan maradt, a fő utca egyik ablakának 
kivételével. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzati kialakítása. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az eredeti ablakméret visszaállítása, kialakítása a fő utcai 
homlokzaton, az eredeti ablakok kialakításával megegyező módon, 
valamint a homlokzatok rekonstrukciója. 


 


  


   
 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 16. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Damjanich u. 22. 
Hrsz: 445 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Utcára merőleges, csonkakontyolt nyeregtetős lakóépület a XX. 
század elejéből. Utcai homlokzatának nyílásrendjét kettő, hatosztatú 
ablak, kettő padlásszellő és a tornácra nyíló, íves záródású 
ablaknyílás adja.  Ez utóbbi feltételezhetően egyenes záródású 
ajtónyílás lehetett egykor, melyet átalakítottak. 


 
 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatainak megjelenése. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt felújítás során a vakolati díszeket a helyi meglévő 
épületdíszeknek megfelelően vagy fellelhető régi fotók alapján 
helyreállítani.  


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 17. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Damjanich u. 20. 
Hrsz: 447 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Utcára merőleges, csonka kontyolt nyeregtetős lakóépület a XX. 
század elején épülhetett. Hosszanti oldalán falazott pillérekkel 
támasztott nyitott tornác húzódik, melynek utcai végét egyenes 
záródású, osztott fa ajtó zárja. Utcai homlokzatát emellett kettő, 
háromosztású fa ablak és kettő kisméretű padlásszellőző, valamint 
vakolati sávok tagolják. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, utcai és udvari homlokzatának díszítése, 
nyílásrendje. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az épület homlokzati rekonstrukciója fellelhető fotók alapján. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 18. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Damjanich u. 19. 
Hrsz: 448 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


kerítés 


 


   
 
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Lakóépület utcai telekhatárán álló, falazott pillérekkel erősített 
kovácsoltvas kerítés és kapu. 


 
 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Utcai kerítés megjelenése 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


A kerítés elemek festése fekete vagy sötétzöld színre.  


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 19. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Zártkert 
Hrsz: 654 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Gazdasági épület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épület a Szőlőhegy szomszédságában, a zártkerti részen található, 
amelyet feltehetően a XX. század elején alakítottak ki jelenlegi 
formájában. Az épületet a közútra merőleges tengellyel, 
csonkakontyolt nyeregtetővel alakítottak ki. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, főhomlokzata. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 20. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: Szedres felé vezető út déli oldalán (03 hrsz) 
Hrsz: 02/2 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Rendezvényterem, szálláshely 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A Sió-csatorna partján álló, egykori kétszintes malom épületet 
feltehetően a XX. század elején építették. 
Az épület jelenleg szálláshely adó épület és rendezvényekhez 
szükséges helyiségeket foglal magába. Az épület homlokzatai 
egységes téglaarchitectúrával kialakítottak.  
 Az épület önkormányzati tulajdonban van. A közelmúltban teljes külső 
és belső felújításon esett át, mely során többek között napelemes 
rendszert és környezettudatos fűtés került beépítésre. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, külső homlokzatainak megjelenése, anyag 
használata, nyílásrendje 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Nem szükséges. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 21. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 057/16 hrsz-ú út 
Hrsz: 057/18 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A lakóépület utcára merőleges tengelyű csonkakontyolt nyeregtetővel 
létesült. 
Az épület utcai homlokzatának nyílásrendje: tornácajtó és 2 ablak. A 
homlokzati felületet, az ablakokat, szellőzőnyílásokat vakolatsávok 
tagolják. Az udvari homlokzat tornácát beépítették, de a falazott 
tornácoszlopok láthatóak. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatainak eredet épületelemei. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az épület rekonstrukciója a tornác, tornácajtó, vakolatdíszek 
helyreállításával. 


 


  


    


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







 


ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 22. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 059 hrsz-ú út 
Hrsz: 060/9 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A lakóépület és a gazdasági épület az építési fázisokat követően 
először L, majd U alaprajzú épületté alakult. Az utcai homlokzat ennek 
megfelelően utcára párhuzamos nyeregtetővel létesült. Az utcai 
homlokzat városias építészeti formálást tükröz két, a településen 
található hagyományos ablaknyílásoktól eltérő ablak arányokkal, 
kialkítással. 


  


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, utcai homlokzata. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a homlokzat javítása, a főfalak vizesedésének megállítása. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







 


 


 


ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 23. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 059 hrsz-ú út 
Hrsz: 060/10 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Lakóépület, gazdasági épület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az L alaprajzú épület csonkakontyolt nyeregtetős,  lakó és gazdasági 
funkcióval rendelkezik. Az épület utcai homlokzatának eredeti 
nyílásrendjét két ablak alkotta, amelyet egy későbbi bővítés során egy 
harmadik ablakkal bővítettek ki. Az utcai homlokzat vakolatdíszes, az 
oromfalon két padlásszellőző nyílás található.  
Az udvaron egy favázas kukoricagóré is található. 


 
 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatai. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a később épített bővítések elbontása. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 24. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 065 hrsz-ú út (Kápolna út) 
Hrsz: 066/6 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A telek oldalhatáros beépítésű. Az utcára merőleges nyeregtetővel 
létesített lakóház feltehetően a XX. század elején épült. Az utcai 
homlokzat nyílásrendje az eredetihez képest változott: a tornácajtó 
helyett ablak került beépítésre. Az udvari homlokzat fő építészeti 
eleme a falazott, egyenes záródású tornác. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatai. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az eredeti utcai nyílásrend visszaállítása. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 25. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 065 hrsz-ú út (Kápolna út) 
Hrsz: 066/11 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


kereszt 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A Szőlőhegy településrész temetőjében található talapzatra állított 
kereszt. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


A kereszt. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 26. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: Fő út 
Hrsz: 073/2 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Volt kápolna-iskola épülete 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épület Szőlőhegy településrész kápolnája és iskolája volt, amely 
egybeépítése sajátos épülettömeget hozott létre. A jelenlegi épület 
feltehetően többszöri átépítés, bővítés során jött létre. 
Az épületet az elmúlt években felújították. 


 
 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, kápolna részének homlokzatai. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 27. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 077/2 hrsz-ú út 
Hrsz: 076/26 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épületet utcára merőleges csonkakonty nyeregtetővel építették, 
feltehetően a XX. század elején. 
Az utcai homlokzat nyílásrendje: íves tornácnyílás és 2 ablak. A 
homlokzat felületét lizénák tagolják, valamint az oromfalon 2 
padlásszellőző található. 
Az épület tornácát fa tornácoszlopok alkotják, mellvédfal nélkül. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatai. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a homlokzati vakolás, színezés javítása. 


 


  


    


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 28. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: Fő út 
Hrsz: 076/32 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az épületet utcára merőleges csonkakonty nyeregtetővel építették, 
feltehetően a XX. század elején. 
Az utcai homlokzat lizénákkal tagolt, A tornácnyílás melletti ablakot 
később építették be, feltehetően két, a helyi építési hagyományoknak 
megfelelően kialakított ablak helyett. 
Az udvari homlokzat értékes eleme az egyenes záródású tornác, ahol 
a tornácoszlopokat mellvédfal nélkül alakították ki. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatainak eredeti elemei. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók, illetve a 
településen található hasonló épületek kialakításai alapján. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 29. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 081/31 hrsz-ú út 
Hrsz: 081/5 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


kereszt 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A szőlőhegy településrész egyik utcájának teresedésében található 
talapzatos kőkereszt. A talapzaton a felirat lekopott, viszont az évszám 
kivehető: 1845. 


 
 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


A kereszt. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a kőkereszt rekonstrukciója. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 30. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina-Szőlőhegy 
Utca, házszám: 081/31 hrsz-ú út 
Hrsz: 081/6 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


lakóépület 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Az utcára merőleges tengelyű csonkakontyolt nyeregetetős lakóépület 
feltehetően a XX. század első felében épült. Utcai homlokzata a 
településen található hasonló kialakítású épületektől eltér íves 
tornácnyílás-, illetve ablak kialakításaival. Az épület falazott oszlopos 
tornácát részben beépítették. 


 


 


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az épület tömege, homlokzatai. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a tornác, valamint a homlokzatok rekonstrukciója. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







 


ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 31. 


 


 


         
CÍM:       


Település: Medina 
Utca, házszám: külterület 
Hrsz: 093/16 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
- 


 
JAVASOLT VÉDELEM: 
   Helyi védelem 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 


Apponyi síremlék 


 


   
 
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


 
A síremlék az Apponyi kastélytól déli irányban, külterületen, egy 
szántóföld részeként található, benőtt, gondozatlan fás területen. A 
síremlék helyreállítható állapotban van, bár néhány eleme az építmény 
mellett, a földön található. 


  


 


 
 


 


 
VÉDENDŐ: 


Az építmény. 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Javasolt a síremlék rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók, rajzok 
alapján, valamint környezetének rendezése. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   Sorszám: M1 


 


 


         
CÍM:      


Település: Medina 
Utca, házszám: Rákóczi u. 21. 
Hrsz: 358 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
Műemléki védelem 


 


Törzsszám: 4211 
Azonosító: 8669 
Bírságkategória: II 
 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE: 


Apponyi kúria 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Nyeles telken szabadon álló, földszintes, alápincézett kúria. A téglalap 
alaprajzú, kontyolt nyeregtetős középső rész Ny-i főhomlokzatának 
középtengelyében pilléres, timpanonos, nyeregtetős kocsiáthajtó, a K-i kerti 
homlokzaton középrizalit. A D-i végfalhoz keskenyebb, nyeregtetős nyaktaggal 
manzárdtetős toldalék kapcsolódik. Egytraktusos belső, síkfödémes helyiségek. 
Nyílászárók: részben 19. század. Az Apponyi-család 1840 körül szerezte meg 
Kápolnapusztát, ekkor építtette a kúriát. Az 1930-as években D-i és É-i 
irányban egy-egy szimmetrikus, keskenyebb, manzárdtetős toldalékkal 
bővítették, homlokzatait átalakították. 1945 után az új funkciónak megfelelően 
átalakították, nyílászáróit részben cserélték. Az É-i toldalékot az 1980-as 
években lebontották. (forrás: www.muemlekem.hu) 


 


 


 


 


 
 


 


 
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 


093/6-9, 349, 354-357, 359-360, 362 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   Sorszám: M2 


 


 


         
CÍM:      


Település: Medina 
Utca, házszám: Kossuth u. 23. 
Hrsz: 438 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
Műemléki védelem 


 


Törzsszám: 4209 


Azonosító: 8666 
Bírságkategória: II 
 
 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE: 


Görögkeleti (szerb) templom (Szent Lélek eljövetele) 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Kerített kertben szabadon álló, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos 
templom, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély 
felől kontyolt nyeregtetővel. A timpanonnal lezárt Ny-i homlokzat 
középtengelyében a toronyaljba nyíló kőkeretes bejárat, a karzatablak 
mellett egy-egy félköríves, üres fülke. A hajóban csehsüveg- és fiókos 
dongaboltozat, a torony alatt a hajó Ny-i végébe nyíló, famellvédes 
orgonakarzat. Építéskori berendezés. Ikonosztázion képfala: 19. század 
közepe; képei: 1854 körül; restaurálva: 2000. A templom felújítva: 1965, 
1988. Tetőfelújítás: 1994-1996. A belső festés felújítása: 2000-2001. A 
templomkertben: volutás talapzaton álló kőkereszt a bajai temetőből, 19. 
század első fele. (forrás: www.muemlekem.hu) 


 


 
 


 


 
 


 


 
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 


114/2, 114/5, 114/7, 204-205, 433-434, 436, 437/1-2, 443-444 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


   


 


 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   Sorszám: M3 


 


 


         
CÍM:      


Település: Medina 
Utca, házszám: Rákóczi u. 
Hrsz: 362 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 


Műemléki védelem 
 


Törzsszám: 4212 
Azonosító: 8668 
Bírságkategória: II 


 
 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE: 


Kápolnapusztai r. k. kápolna 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


A Rákóczi u. 18. számú ház melletti földúton megközelíthető, 
szabadon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos kápolna, poligonális 
záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A D-i 
főhomlokzat középtengelyében záróköves díszű, kőkeretes kapu, 
fölötte törtvonalú szemöldökpárkánnyal. A hajóban csehsüveg 
boltozat, a szentélyben félkupola, a bejárati oldalon fakarzat. 
Berendezés: 18. század második fele. A hajó padozatában Kápolnay 
Antal (�1830) feliratos, vörös márvány sírlapja (1848). A török kiűzése 
után a Medina szomszédságában fekvő Kápolnapuszta a Paur család 
birtoka lett, itt építtette a kápolnát Kápolnai Paur János; a 19. század 
elején nagyobbította Kápolnay Antal. (forrás: www.muemlekem.hu) 


 


 


 


 


 
 


 


 
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 


093/6, 353-354, 358, 360-361, 363-364 


 


  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 


Korrekciót nem igényel. 


 


  


    
 


Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 


 







ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   Sorszám: M4 


 


 


         
CÍM:      


Település: Medina 
Utca, házszám: Petőfi u. 38. 
Hrsz: 167 


 


 


 


 
 


 
 


 
 
   


JELENLEGI VÉDELEM: 
Műemléki védelem 


 


Törzsszám: 4210 
Azonosító: 8667 
Bírságkategória: II 
 
 


 


  
AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE: 


Református templom 


 


   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 


Utcavonalon szabadon álló, egyhajós templom, DK-i homlokzata elé 
kilépő toronynyal, poligonális záródású, kontyolt nyeregtetős hajóval. 
Toronyaljba nyíló, kőkeretes bejárat, az ÉK-i oldalhomlokzat 
középtengelyében hasonló kapu. A hajó É-i sarkain egy-egy támpillér. 
Dongaboltozatos belső, a hajó mindkét végében újabb fakarzat (a DK-i 
oldalon orgonakarzat). Berendezés: nagyrészt 18. század vége; 
úrasztala: 1860. Építette torony nélkül: Szőner Ferenc 
kőművesmester. 1837-ben megnagyobbították, ekkor épült a torony is. 
Toronysisak: 1890. 


 (forrás: www.muemlekem.hu) 


 


 


 


 


 
 


 


 
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 


165, 168, 169, 172, 176, 187-189 
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Örökségvédelmi hatástanulmány 
 


Régészeti szakterületi munkarész 
 


Medina község településrendezési eszközeihez 
 







 
Bevezetés 
Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és 
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül. 
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a 
régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. sz. melléklete határozza meg. 
 
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti 
meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 
régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint 
a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 
13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 
szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai szerint történhet. 
 
A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó. 
 
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 
törvények és rendeletek: 
 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok 
(temetkezési helyek) védelméről rendelkezik (23. §), 
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről, 
 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól – az I. fokú örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi, 
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: 
lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó 
értékre  – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei, 
 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi 
bűncselekmények: 
műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 
védett kulturális javakkal visszaélés – 358. §, 
lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, 
rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 
jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, 
orgazdaság – (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 
 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
és az azzal összefüggő törvények módosításáról, 
 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 
Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség 
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 
 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, 
 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról, 







 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről, 
 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról, 
 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 
nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól. 
 
Fogalmi meghatározások 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. 
törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott 
– alábbi fogalmi meghatározások alapján végeztük el. 
 
Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő 
használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja 
meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, 
így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 
 
Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének 
tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely 
jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására 
szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- 
és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 
feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 
illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 
 
Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 
jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 
 
Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint 
a kulturális javak. 
 
Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás: 
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 
b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított beruházás, 
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés vagy 
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 
törvény szerint kisajátítást végeztek. 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény 
alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 
 
Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel 
végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), 
amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást. 







 
Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, 
váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű 
megmentésére irányuló azonnali beavatkozás. 
 
Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlan eleme. 
 
Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges 
üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 
várható vagy feltételezhető. 
 
Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti 
megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, 
műszeres lelet- és lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer használatát), amelynek 
célja a régészeti örökség elemeinek felkutatása. 
 
Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél 
fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából 
elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek azon kulturális 
javak, amelyek 1711 előtt keletkeztek és bizonyítottan műgyűjteményben maradtak fenn. 
 
Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a 
régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók és amelyet a Hivatal 
nyilvántartásba vett. 
 
Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész 
által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása. 
 
Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek 
felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető 
nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát környezetével. 
 
Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, 
amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 
 
Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti 
örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 
 
Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és 
kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy 
a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, 
hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem. 
 
Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján 
előre tervezett régészeti feltárás. 
 
Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal 
vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és 
kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 
 







Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve 
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 
 
Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, 
értékelésére, számbavételére, nyilvántartására. 
 
Kötv. 8. § (1): A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan 
előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 
 
A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 
figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 
számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a 
Kötv. 10. §-a alapján. 
 
Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános 
védelem alatt állnak. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak 
régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell 
védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 
tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti 
(13. § 1.). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett 
régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § 3.). 
 
A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, 
beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (3) bekezdése szerint a 
földmunkával járó beruházással el kell kerülni 
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 
c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 
megőrzendő régészeti emléket. 
Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett 
földmunkával járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú 
beruházások képezhetnek kivételt (Korm. r. 64. §). 
 
A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 
keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott 
kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 
nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 
A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 5. 
sz. melléklete határozza meg. 
 
A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi 
személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 







- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi 
elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 
- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy 
megrongálja, valamint 
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez. 
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az 
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján 10 ezertől 250 
millió forintig terjedhet. 
 







 
1. Vizsgálat 
a) Történeti leírás, régészeti örökség felmérése 
Medina község Tolna megye középső részén, a Sárvíz-völgy nevű kistáj déli szélén 
helyezkedik el.  
A teraszos folyóvölgy három magassági szintre osztható: az átlagosan 1 kilométer szélességű 
árterek 100–105 méter tengerszint feletti magasságon helyezkednek el, erre 2–4 relatív 
magasságú, magasártéri szintek települtek, ezeket az ártér fölött 6–12 méterre a folyó második 
teraszai követik. 
A település területének nagysága 2224,5 hektár. Külterületét nyugatról a Harc–Szekszárd út, 
kelet felől északon a Sárvíz-csatorna, középtájon a Sió-csatorna, délen pedig a Sárvíz egykori 
kanyargós medre határolja. 
Medina területének legjelentősebb folyója az említett, a medinai határban egymással 
párhuzamosan kb. 6 km hosszan folyó Sió- és a Sárvíz-csatorna, amelyek előzménye a 19. 
századi vízszabályozások előtt egyetlen folyó volt, a szeszélyesen kanyargó Sárvíz. 
Medina középkori előzményének neve Mede volt. Írott forrásban először 1446-ban tűnik fel, 
Medei Köbli László nemes nevében. 1495-ban Bodó Gáspár birtoka, akinek 14, név szerint 
felsorolt medei jobbágya is részt vett egy hatalmaskodásban. Mede 1510-ben Bodó Ferenc 
anyavári uradalmának tartozéka. 
 
Medina 2224,5 hektár kiterjedésű közigazgatási területéről jelenleg 18 régészeti lelőhely 
ismert. Figyelembe véve, hogy a Sió- és Sárvíz-csatorna mente teljes hosszúságában 
megtelepedésre alkalmas terület, a jövőben a lelőhelyek számának emelkedése várható 
terepbejárások és régi szakirodalmi adatok esetleges azonosítása révén. 
Medina határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen 
ismertek. 
A Medina határában fekvő régészeti lelőhelyek többnyire helyszínelésekből, leletmentésekből 
és terepbejárásokból ismertek. 
Tervásatás Medina határában eddig nem folyt. 
A lelőhelyek zömét terepbejárások során azonosította a kutatás. Nagyobb számú lelőhelyet 
két terepbejárás eredményezett: Csorba Csaba 1969-ben 7 lelőhelyet lokalizált, de mivel 
térképeket nem készített, lelőhelyei közül csak kettőt lehet azonosítani, a többi öt 
azonosítatlan (ezeken kívül további két lelőhelyet is Medina határába helyezett, de leírása 
alapján ezek valójában Harc határába esnek). 2015-ben K. Németh András azonosított 10 új 
lelőhelyet a hatástanulmányhoz végzett terepbejárás során. A fentieken kívül 2003-ban K. 
Németh András a Szigetben, Mede középkori faluhelyén lokalizálta a templom helyét, 2013-
ban pedig Czövek Attila és K. Németh András az Apponyi Kiskastély mögött római kori villát 
és telepet azonosított. 
Helyszínelések, leletmentések több alkalommal is esetben történtek a község határában. 1934-
ben az új Sió-meder kialakításakor megbolygatták Mede középkori falu helyét, a leletmentést 
Csalog József végezte. 1960-ban a lencsepusztai homokbányában Mészáros Gyula 
leletmentése rézkori gödröket és 4 kelta csontvázas sírt eredményezett, ugyanitt 1961-ben 
Vágó Eszter és Bóna István tovább 23 kelta sírt, 3 neolit sírt, 3 római kori sírt és római kori 
teleprészletet hozott napvilágra. 1974-ben a Sió-parti Margit-kert területén Makkay János és 
Kalicz Nándor végzett leletmentést, neolit gödröket, egy neolit sírt és három középső 
bronzkori hamvasztásos sírt tártak fel. 1975-ben Kápolna-pusztán, a téesz magtáránál Gaál 
Attila tárt fel egy megbolygatott kelta sírt. 2013-ban K. Németh András helyszínelt a 
Kápolna-puszta dűlőben egy mélyszántással megbolygatott középkori egyházas falu helyén. 
Mint látható, a medinai határ régészeti kutatottsága nem mondható rossznak, de a 
tervszerűség nem volt jellemző ezekre a kutatásokra. 







 
A régészeti lelőhelyek megoszlásából bizonyos következtetéseket le lehet vonni. 
Az őskori lelőhelyek száma a legmagasabb, idő- és térbeli eloszlásuk egyenletesnek 
mondható. DVK-telep és sír egy helyen került elő, a Lengyel-kultúra telepe szintén egy 
lelőhelyről ismert. Rézkori telepből csak egyet ismerünk. Középső bronzkori (mészbetétes) 
telep két helyen került elő, mészbetétes temető pedig egy helyről. Késő bronzkori telepből, 
illetve általánosan a bronzkorra keltezett telepből szintén egy-egy ismert. Tudomásunk van 
egy kora vaskori halomsírról is. A késő vaskort egy telep és két temető képviseli. Általánosan 
az őskorra keltezett telepből kettő van, valamint egy további bizonytalan őskori telep. Egy 
telepről nem dönthető el a felszíni leletek alapján, hogy őskori vagy avar kori-e. 
Szintén jelentős a római kori megtelepedés a lelőhelyek tükrében. Római kori telepből hatot 
tartunk számon, az egyiknek a területén kőépület (valószínűleg villa) is állt. A római kori 
temetők közül mindössze egynek a helyét ismerjük. 
A népvándorláskort jelenleg mindössze egy avar telep, valamint két bizonytalanul az avar 
korra keltezett telep képviseli. Egy ismeretlen helyű avar temetőt jeleznek a 20. század elején 
múzeumba került szórványleletek. 
Árpád-kori telep csak egy helyen került elő, de további két telep talán szintén e korra 
keltezhető. 
A középkorban a mai község határában több település is létezett, közülük Medina 
előzményén, Medén kívül név szerint ismerjük Kápolnát, és feltehetőleg a középkori Bikád 
falu is a mai falu határában, a kölesdi határszélen fekhetett. Egyházas hely jelenlegi 
ismereteink szerint csak Mede és Kápolna volt, mindkettő helye ismert. Középkori 
településből a fenti egyházas helyeken kívül csak egynek a helye ismert, egy további település 
pedig a késő középkorra keltezhető. 
 
A település határából néhány azonosítatlan lelőhelyről is rendelkezünk információval, 
amelyek újabb adatok előkerülése esetén akár lelőhelyeket is jelölhetnek. (A Medina 
határából, közelebbről ismeretlen helyen előkerült, a szekszárdi múzeumban és a 
szakirodalomban található szórvány tárgyakat itt nem sorolom fel, mivel lelőhelyük 
ismeretlen lévén, nincs a településfejlesztési tervekkel összefüggő vonatkozásuk.) 
Csorba Csaba 71. lelőhely (Medina 3; azonosító: 23726): Csorba Csaba a medinai határ 
északi részén, a Sió melletti két párhuzamos dombháton 50 x 200 méteres területen középkori 
cserepeket talált. 
Csorba Csaba 72. lelőhely (Medina 4; azonosító: 23727): Csorba Csaba a 71. lelőhelyétől 
délre 150 méterre, a Sióhoz közelebb eső dombháton 50 x 100 méteres területen középkori 
cserepeket talált. 
Csorba Csaba 73. lelőhely (Medina 5; azonosító: 23666): Csorba Csaba a Sió mai és a karéjos 
holtága által közrezárt területen 30 x 100 méteren középső bronzkori (mészbetétes) és Árpád-
kori cserepeket gyűjtött. 
Csorba Csaba 78. lelőhely (Medina 2; azonosító: 23690): Csorba Csaba a 79. lelőhelyétől 
délre, a Sió mellett őskori cserepeket gyűjtött. 
Csorba Csaba 79. lelőhely (Medina 1; azonosító: 23667): Csorba Csaba a 78. lelőhelyétől 
délre, a Sió mellett, fiatal ültetett erdőtől északra 80 x 200 méteres területen sok Árpád-kori 
cserepet talált (a lelőhely talán azonos a Szilvás nevű lelőhellyel). 
Homokdomb: 1963-ban Szabó István helyi lakos korai bronzkori (Zók-kultúra), késő 
bronzkori és római kori leleteket juttatott innen a szekszárdi múzeumba. 
Lóherés-dűlő: Wosinsky adata szerint itt kelta lándzsát találtak. 
Kápolna-puszta: ilyen név alatt avar kori (temetőre utaló?) kengyel került be ajándékozás 
révén a szekszárdi múzeumba a 20. század elején. Talán ugyanezt a temetőt jelzik az 1903-
ban a Nemzeti Múzeumba Medina lelőhellyel beleltározott avar kori leletek. 







 
aa) terepbejárás eredményei 
A hatástanulmány elkészítéséhez 2015. november 22-én terepbejárást végeztem a község 
határában. Szilvás: a falutól délkeletre, az egykori Sárvíz-meder mellett húzódó, északkelet-
délnyugat irányú, félszigetszerű dombvonulat délkeleti, az egykori mederrel párhuzamos, 
részén kb. 300 méter hosszan és 100-120 méter szélességben néhány avar, valamint sok 
középkori cserepet gyűjtöttem. 
Alsó-Periló: a medinai határ délkeleti sarkában, az egykori folyómeder egyik hurok alakú 
ágának déli oldalán két, valószínűleg Árpád-kori kerámiatöredéket találtam. 
Külső-Sziget 1. lelőhely: a szedresi úttól északra, a Sió-csatorna keleti oldalán fekvő, 
korábbról ismert faluhely kiterjedését pontosítottam. 
Külső-Sziget 2. lelőhely: a középkori falunak is helyet adó, kifli alakú kiemelkedés délnyugat-
északkelet irányú, részben levágott részén közepes sűrűségben bronzkori, kelta telep és római 
kori kerámiatöredékeket, valamint egy-két középkori cserepet gyűjtöttem. 
Külső-Sziget 3. lelőhely: a Külső-sziget 2. lelőhelytől egy egykori mederrel elválasztva, tőle 
északra, közvetlenül a Sió-töltés nyugati oldala mellett, egy délnyugat felé benyúló földnyelv 
peremén néhány 10 méter hosszan néhány darab talán avar kori (?) cserepet találtam. 
Külső-Sziget 4. lelőhely: a Külső-sziget 3. lelőhelytől észak felé, tőle kb. 200 méterre kb. 100 
méter hosszan elszórtan néhány darab római kori cserepet gyűjtöttem. 
Külső-Sziget 5. lelőhely: a Külső-sziget 4. lelőhelytől észak felé, tőle kb. 150 méterre, egy 
széles holtág északi felén fekvő egykori szigeten 10 darab jellegtelen őskori cserepet 
gyűjtöttem, egy jellegzetes peremtöredék alapján a lelőhely valószínűleg a késő bronzkorra 
keltezhető. 
Külső-Sziget 6. lelőhely: egy a Sió és Sárvíz között húzódó, nyugat-kelet irányú egykori 
meder déli oldalán fekvő enyhe kiemelkedésen, közvetlenül a Sárvíz mellett kb. 10 darab 
jellegtelen őskori cserepet gyűjtöttem. 
Külső-Sziget 7. lelőhely: a Külső-sziget 6. lelőhelytől délre kb. 500 méterre, egy nagyobb 
sziget délkeleti szélén, a Sárvíz mellett 3 apró, jellegtelen, vastag falú őskori vagy avar kori 
cserepet  gyűjtöttem. 
Külső-Sziget 8. lelőhely: a Külső-sziget 7. lelőhelytől délre kb. 250 m-re, egy háromszög 
alakú, a Sárvíz-csatornával átvágott sziget közepén 2 db talán avar kori kerámiatöredéket 
találtam. 
Külső-Sziget 9. lelőhely: a Külső-sziget 7. lelőhelynek is helyet adó sziget délnyugati irányú, 
markáns nyúlványán, két, párhuzamos, enyhe kiemelkedésen 15 darab, jellegtelen őskori 
oldaltöredéket találtam. 
 
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 18 régészeti lelőhely ismert a község bel- és 
külterületén. 
 
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 
- B. Vágó Eszter: A dunaújvárosi múzeum jelentése az 1960-1962. évekről. Alba Regia 4-5 
(1963-1964) 196-198. 
- Bándi Gábor: A Dél-Dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és 
eredete. Pécs 1967. (Dunántúli Dolgozatok 4. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum Kiadványai 
4.) 
- Csalogovits József: Tolna vármegye múzeumának újabb szerzeményei. Szekszárd 1936. 
(Tolna vármegye múltjából 2.) 
- K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2014. 
- Kalicz Nándor: A medinai kora neolithikus leletek. Szekszárd 1972. (A szekszárdi Balogh 
Ádám Múzeum füzetei 10.) 







- Kiszely István – Hankó Ildikó: A lencsepusztai kelta temető embertani feldolgozása. 
Anthropologiai Közlemények 11 (1979) 187-198. 
- Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I-II. Bp. 
1990. 
- Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Bp. 2007. 
- Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981. 
-Vizi Márta: Dr. Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum II. 1934–1946. Wosinsky 
Mór Múzeum Évkönyve 31 (2009) 269-356. 
- Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I-II. Bp. 1896. 
 
b) Természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések, 
tájtörténet 
A település területén meghatározó a mezőgazdasági művelés alá eső területek aránya, a 
2224,5 hektárból 1417 hektár, így az ismert régészeti lelőhelyek többsége a szántott 
területekre esik, az egykori lelőhelyek jó része a hagyományos régészeti módszerekkel 
felderíthető. 
A falu belterületén jelenlegi ismereteink szerint mindössze egyetlen régészeti lelőhely 
található. Ez részben kutatástörténeti okokkal magyarázható, részben pedig annak is 
betudható, hogy a falu középkori előzménye nem a mai település helyén, hanem azzal 
szemben, a Sió keleti oldalán feküdt, és a Medinához hozzánőtt Kápolnapuszta alatt sem 
ismerünk középkori lelőhelyet, a középkori Kápolna falu is a mai Kápolnapusztától távolabb 
feküdt. 
A Sárvíz folyó térszervező hatása a régészeti korokban kiválóan megmutatkozik: a Medina 
határából ismert 18 lelőhely közül egy kivételével mindegyik a folyó közvetlen közelében, az 
első vagy második árvízmentes teraszon, illetve az ártér megtelepedésre alkalmas kisebb 
kiemelkedésein helyezkedik el. 
 
c) – e) 
Nem képezik részét a régészeti munkarésznek. 
 
f) Védettségek 
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten 
védett régészeti lelőhely nem található. 
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti 
lelőhely (18 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 
bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, 
külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is 
megkapják. 
 
g) Örökségi értékek elemzése 
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 
-neolit (DVK) telep (1 db) 
-neolit (DVK) sír 1 (db) 
-neolit (Lengyel-kultúra) telep (1 db) 
-rézkori telep (1 db) 
-középső bronzkori (mészbetétes) telep (2 db) 
-középső bronzkori (mészbetétes) temető 1 db) 
-késő bronzkori telep (1 db) 
-bronzkori telep (1 db) 
-kora vaskori halomsír (1 db) 







-késő vaskori telep (1 db) 
-késő vaskori temető (2 db) 
-őskori telep (2 db) 
-őskori (?) telep (1 db) 
-őskori vagy avar kori telep (1 db) 
-római kori telep (6 db) 
-római kori villa (1 db) 
-római kori temető (1 db) 
-avar kori telep (1 db) 
-avar kori (?) telep (2 db) 
-Árpád-kori telep (1 db) 
-Árpád-kori (?) telep (1 db) 
-középkori település, középkori templom, középkori temető (2 db) 
-késő középkori település (1 db) 
-középkori település (1 db) 
 
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos 
kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és 
szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján az azonosított 
lelőhelyekkel érintett területek, a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen a 2. számú 
mellékletben találhatók. 
 
Régészeti érdekű területek azokat a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés 
során szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek 
elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyás Medina határában az egykori Sárvíz folyó, 
amelybe a település területén mindössze egyetlen patak torkollik. A Medina északi határát 
nyugat-keleti irányban kettészelő, kb. 4 km hosszú patak déli oldala mentén megtelepedésre 
kevésbé alkalmas, meredek dombok húzódnak, de az északi oldalán fekvő meredek völgyek 
közti széles földnyelveken – amelyeket egyelőre nem érintett régészeti terepbejárás – még 
további régészeti lelőhelyek előkerülése várható. Ugyanez mondható el a Sió nyugati oldalán 
csaknem 2 km hosszan húzódó belterületi részről, mert itt a fedettség miatt máig teljesen 
rejtve maradhattak egyes lelőhelyek a kutatás elől. A település határában a Sió és Sárvíz partja 
mentét teljes hosszában érintette már terepbejárás, de kisebb lelőhelyek előkerülése az első 
árvízmentes teraszon sem zárható ki, a víztől távolabbi teraszok pedig a kisebb kutatottság 
miatt lehetnek érintettek. 
 
h) Területhasználat és terület állapot a régészeti örökség összefüggésrendszerében 
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, illetve zártkertek 
művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Különösen 
veszélyeztetettek a beépített területekre (1., 2. lelőhelyek), illetve beépített területek közvetlen 
közelébe eső (5. lelőhelyek) lelőhelyek. 
Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek, ami 
minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint.  
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is 
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében a tájékozatlanság következtében ez már eddig is 
nagyfokú pusztítást eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az 
intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú 
távon pedig megsemmisülést eredményez. 
 
2. Változtatási szándékok 







a) Településhálózati és tájhasználati változás 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
 
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
 
c) Infrastrukturális változás 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
 
d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
 
3. Hatáselemzés 
a) – c) 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 
Medina területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a veszélyeztetés nem indokolja 
jelenleg egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem. 
Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a 
kutatás számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző 
régészeti kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges. 
A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban az 
esetben van értelme és létjogosultsága, ha az egyes területek számára az éppen hatályos 
jogszabályokban biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez különösen a régészeti érdekű 
területek esetében jelenthet átmeneti megoldást arra az időszakra, amíg az érintett terület 
régészeti lelőhellyel való érintettsége egyértelműen kiderül. A településen helyi védelemre 
jelenleg nem javasolunk területeket, de a régészeti lelőhelyeken javasolt a teljes építési 
tilalom elrendelése. 
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 
munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet vagy 
jelenség kerül elő, az illetékes örökségvédelmi hatóságot kell értesíteni, ez utóbbi esetben a 
területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan. Tekintettel azonban a törvényi 
szabályozásra, mely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások 
költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán 
szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően 
motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy 
jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az 
előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek 
tervezése. 
Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az 
örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a 
megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a 
tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti 
dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készíti el, ezt az első olyan hatósági 
engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. 







Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás 
meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles tevékenységről van szó – az 
örökségvédelmi hatóság engedélyez. 
 
A Medina község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 18 db, ezek közül belterületen 
(falusias lakóterületen, lakóterületen, településközponti vegyes területen, kereskedelmi 
szolgáltató területen, illetve közkertben) található két lelőhely (1., 2. lelőhelyek). A belterületi 
vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, amelyek a talajt 30 cm-nél 
mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, 
tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak 
minősülnek, ezért a jövőben a beépített területeken lokalizált lelőhelyek területén az ilyen 
jellegű beavatkozás engedélyezése során az örökségvédelmi hatóság is részt vesz az 
eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek mellett bármilyen újabb beruházás (pl. 
alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, homok-, agyag- vagy földbányászás, 
magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.) essen az bel- vagy külterületre, jelentős károkat 
okozhat a lelőhelyeken, ezért a fenti tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság az 
engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi érdekeket és előírja a szükséges 
örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó számára, amely a gyakorlatban a régészeti 
feltárás valamilyen formáját jelenti. A hatóság saját hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett 
beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok 
arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban, ezek alapján kikötésekkel (pl. a 
beruházó költségére történő megelőző feltárás vagy régészeti felügyelet elrendelésével) 
engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása esetén – elutasítja az engedélykérelmet. 
A külterületi lelőhelyek túlnyomó része, szám szerint 16 teljesen vagy részben jelenleg 
általános mezőgazdasági területen található. Az érintett lelőhelyek (3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. lelőhelyek) az intenzív talajművelés miatt lassan, de 
biztosan pusztul. A szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval kiegészülve folyamatos 
állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben. Tartós, több évtizedes ilyen jellegű használat 
során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként való 
használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan nem 
szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a lelőhelyek tartós és 
további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a gyep művelési ág és ennek 
megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének 
megfontolása. A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának 
háborítatlan megőrzése szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen – egykor 
mezőgazdaságilag művelt – területeken jelenleg a lelőhelyek kisebb része található. Javasolt 
törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és 
környezetükben. Végül fontosnak tartom felhívni a figyelmet az 1960-as évek elején nyitott, 
több korszak emlékanyagát hordozó lencsepusztai homokbányára (8. lelőhely), amely 
szántófölddel körülvéve fekszik, ennek esetleges rekultivációja a régészeti lelőhely további 
pusztulását eredményezheti. 
Az általam a hatástanulmány kidolgozásához kézhez kapott Helyi Építési Szabályzatban nem 
szerepelnek további, különböző célú fejlesztések. A jövőben esetleg felmerülő szándékokkal 
kapcsolatban megjegyzendő még, hogy kert, szőlő, vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő 
telepítése többnyire jelentős veszélyt jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő 
és kertműveléshez, illetve az erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. 
tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek részbeni megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket 
ezért lehetőleg kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány 
készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló 







földhivatali eljárás esetén. Kertes mezőgazdasági területen, valamint erdővel fedett területen 
jelenlegi ismereteink szerint egyetlen lelőhely sem található. 
Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy 
állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz. Mivel ezeken a részeken a 
lelőhelyek megléte valószínűsíthető, lokalizációjuk azonban bizonytalan, a hatások is 
nehezebben kalkulálhatók. A jelen művelési ágaktól eltérni ezen területeken nem kell, 
jelenségek vagy leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl 
értesíteni kell a helyi jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központot, valamint a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és 
megyei hatókörű városi múzeumot is, hogy a lokalizáció alapján a lelőhely bekerülhessen a 
nyilvántartásba. Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét 
lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó 
szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb földmunkával járó beruházás vagy változtatás 
ezért egyik ilyen területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti 
érdekűként számon tartott terület, fel kell készülni régészeti leletek és régészeti objektumok 
előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat lelassíthatja. 
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős 
beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön 
hatásvizsgálat készíttetése. Ez elsősorban a nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, 
geofizikai felmérés) és szondázó kutatások alkalmazásával a lelőhely azonosítása, kiterjedése 
és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését megelőzően, saját 
megrendelésre készített hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető, hogy az engedélyeztetési 
fázisban az örökségvédelmi hatóság a tervet elutasítsa vagy módosítását írja elő. Az 
örökségvédelmi hatástanulmány beruházó általi elkészíttetését az örökségvédelmi hatóság a 
jogszabályi rendelkezések alapján elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor 
ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal. 
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 
jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 
A lelőhelyek közül fekvése és jellege alapján egynek a régészeti bemutatóhelyként történő 
kialakítását javasoljuk. Az Apponyi Kiskastély mögött (Medina 15, azonosító: 84063) nevű 
lelőhelyen található római kori épület (villa?) közvetlenül a kiemelkedő turisztikai célpontnak 
számító Apponyi Kiskastély közelében fekszik, így esetleges feltárása és romkertként történő 
bemutatása a település és kiskastély üzemeltetői számára egyaránt hasznos lehet. 
 
e) – i) 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
j) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a 
lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható 
lenne, ha a területeken a talajművelést a már felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a helyi 
adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei Múzeum) 
és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. 
Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb menthetetlenül a 
régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet. 
 
k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 
ha a terület tulajdonosát az előírásokból vagy a jogszabályokból eredő kötelezettségei miatt 







hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden 
esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 
A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében ingatlanok esetében megvizsgálandó annak 
lehetősége, hogy a Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos értékű 
ingatlan formájában történjen ellentételezés. 
 
4. Összefoglalás 
A település bel- és külterületén máig összesen 18 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 
általános elvei alapján védelem alatt. 
Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. 
Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 
elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába – már a tervezés fázisában – a 
szakhatóságot be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, 
amelynek költségeit a beruházónak kell viselnie. 
 
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a község területén a régészeti feladatellátásra a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.) jogosult. 
Régészeti ügyekben szakhatóságként jelenleg a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1., tel: 06 
(74) 503-912, fax: 94-313-020, E-mail: titkarsag.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes. 
 
Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A 
település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt 
minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. 
 
A HÉSZ-be javasolt szövegrész 
„Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) 
Korm. rendelet alapján kell eljárni. 
Minden, nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt bolygató tevékenység, valamint a 
művelési ág megváltoztatása esetében az örökségvédelmi hatóság részt vesz az engedélyezési 
eljárásokban, az örökségvédelmi érdekek védelmében előírt korlátozások illetve 
hatáscsökkentő eljárások terheit a jogszabályi rendelkezések értelmében az köteles viselni, 
akinek érdekében a az elvégzendő földmunka vagy a régészeti lelőhely bolygatása 
szükségessé vált. 
Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyző útján 
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot, a területileg 
illetékes múzeumot és az örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell. 
A Kötv. szerinti nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a tervezett 
tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) 
készítését írja elő a jogszabály. Az ERD-t a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ készíti el, ezt a dokumentumot az első olyan hatósági 
engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. 
A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban 
foglaltak az irányadók.” 
 
 
 







5. Nyilatkozat 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 
örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 
A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát a megrendelőnek átadtam. 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 4. § (1) a) 
pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 
 
Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 
Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022. 
 
 
Tamási, 2015. november 30. 
 


dr. K. Németh András  
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Régészeti lelőhelyek Medina község közigazgatási területén 


 


1. Medina – Halom (Medina 1) 


KÖH azonosító: 23179 


A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes) telep, kora vaskori halomsír 


A lelőhely leírása: A falutól kb. 2 km-re nyugatra fekvő Halom keletkezéséről a hagyomány 


azt tartja, hogy a törökök hordták össze. Mészáros Gyula 1960-ban a 193 méteres magassági 


pont közelében középső bronzkori (mészbetétes) telepre utaló kerámiát gyűjtött. A kora 


vaskori halomsírt jelölő Halom lelőhelyen 2012-ben Szabó Géza végzett próbafeltárást a 


három dimenziós radarállomás építését megelőzően. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 037/10 


 


2. Medina – Rákóczi Ferenc utca / Kápolna-puszta / Téesz daráló (Medina 2) 


KÖH azonosító: 23180 


A lelőhely megjelölése: késő vaskori temető 


A lelőhely leírása: 1975-ben Kápolna-pusztán, a téesz magtáránál, a Rákóczi u. 33. sz. előtt 


vízvezeték-fektetés során kelta sírokat bolygattak meg. A leletmentést Gaál Attila végezte, 


egy szórt hamvasztásos sírt tárt fel, benne 4 db edénnyel, vasfibulával és hólyagos karperec 


töredékével. 1972-ben a Rákóczi utca egyik (ismeretlen házszámú) házának építésénél  már 


előkerült egy kelta sír, amelynek fegyvermellékleteit Károly István medinai tanuló gyűjtötte 


be a szekszárdi múzeum számára. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés 


Hrsz.: 050/17, 092, 093/9, 347, 348, 354, 355, 356, 357 


 


3. Medina – Margit-kert (Medina 3) 


KÖH azonosító: 23181 


A lelőhely megjelölése: neolit (DVK) telep, neolit (DVK) sír, középső bronzkori 


(mészbetétes) telep, középső bronzkori (mészbetétes) temető, római kori telep, Árpád-kori 


telep 


A lelőhely leírása: A falu északkeleti széle közelében, az egykori Sió-meder és a Sió-csatorna 


között fekvő, északnyugat-délkelet irányú dombhátat 1934-ben az új Sió-meder ásásakor 


átvágták. Csalog József egy kb. 20 x 100 méteres területen leletmentést végzett, egy neolit 


gödör anyagát is összegyűjtötte, amelynek alapján, illetve 1969-es saját terepbejárásai alapján 


Kalicz Nándor elkülönítette a Körös-Starcevó-kultúrával rokon, korai neolit Medina-


csoportot. A lelőhelyet 1974-ben mélyszántással bolygatták meg. Makkay János és Kalicz 


Nándor mintegy 80 m²-es felületen leletmentést végzett, amelynek során neolit (korai 


vonaldíszes) gödröket, egy zsugorított, kora neolit sírt és három középső bronzkori 


(mészbetétes) hamvasztásos sír került elől, szórványosan pedig kelta és római kori töredékek 


is előkerültek. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió 


Hrsz.: 023 


 


4. Medina – Sziget / Külső-Sziget 1. lelőhely (Medina 13, Medina 14) 


KÖH azonosító: 23728, 41942 







A lelőhely megjelölése: középkori település, középkori templom, középkori temető (a 


középkori Mede falu) 


A lelőhely leírása: 1934-ben az új Sió-meder kialakításakor megbolygatták Mede középkori 


falu helyét, a leletmentést Csalog József végezte. Csorba Csaba 1969-ben újra azonosította a 


lelőhelyet, „a Szigetben (a Sió és a Sárvíz közti területen) a Sióhídtól északra kb. 200 méterre 


a gáthoz közel (kb. 15-20 méter) lankás dombhajlaton” cserepek mellett téglákat és 


kődarabokat is talált (Csorba Csaba 74. lelőhely, Medina 13; azonosító: 23728). 


Ugyanez a lelőhely Sziget (Medina 14; azonosító: 41942) néven is szerepel a 


nyilvántartásban, ezért itt tárgyalom: 2003-ban K. Németh András a faluhely bokrokkal benőtt 


részén rablógödröket fedezett fel a templom helyén, amelyekkel részben átvágtak egy 1 méter 


széles középkori kőfalat. A felszíni nyomok szerint a templomnak és temetőjének helyet adó 


domb keleti szélét már korábban, kb. 30 méter hosszan elhordták, a rézsűben kb. 6 méter 


hosszan rengeteg kő- és kevesebb téglatöredék volt megfigyelhető meg, az elhordott, lapos 


területen pedig az elpusztított temetkezésekből származó emberi csontok hevertek. 


A faluhely kiterjedését K. Németh András 2015-ben pontosította, a templomnak helyet adó, 


északnyugat-délkelet irányú kiemelkedés teljes területén (Külső-Sziget 1. lelőhely). 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió, kincskeresés 


Hrsz.: 014/21, 014/22, 014/23, 014/24, 014/25, 014/26, 014/11, 014/20 


 


5. Medina – Apponyi Kiskastély mögött (Medina 15) 


KÖH azonosító: 84063 


A lelőhely megjelölése: római kori telep, római kori villa 


A lelőhely leírása: 2013-ban Czövek Attila és K. Németh András Medina belterületének 


délkeleti részén, az Apponyi Kiskastély mögött, az északnyugat-délkelet irányú egykor Sió-


medret követő dombtetőn nagy mennyiségű római építőanyagot talált a szántásban, a villa 


helyén kb. 20 késő római érmet és egy bronzszobrocskát is gyűjtöttek. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 093/5, 093/6, 093/7, 093/8 


 


6. Medina – Kápolna-puszta (Medina 16) 


KÖH azonosító: 84069 


A lelőhely megjelölése: római kori telep, középkori település, középkori templom, középkori 


temető (a középkori Kápolna falu) 


A lelőhely leírása: 2013-ban K. Németh András lakossági bejelentésre helyszínelést végzett 


Medinától délre kb. 1,5 km-re, egy közvetlenül a Sió töltése mellett fekvő, észak-dél irányú, 


egykor három oldalról víz által övezett félszigeten. Ennek északkeleti, legmagasabb részén 


kb. 10 x 10 méteres területen nagy sűrűségben található kiszántott tégla és habarcstörmelék 


(kő csupán egy-két darab fordul elő). Az épülettől kelet-délkeletre, a kelet felé elég 


meredeken lejtő domboldalon 20-30 méter hosszan kb. 15-20 kiszántott sír maradványa 


hevert a felszínen. A falu helye innen 300-350 méter hosszan követhető dél felé a hosszúkás 


dombon. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 093/30, 093/31, 093/32, 093/33, 093/34, 093/35, 093/36, 093/58 


 


7. Medina – Sár-dűlő 


KÖH azonosító: 23688 


A lelőhely megjelölése: őskori telep 







A lelőhely leírása: A falutól északra, a Sióba torkolló pataktól délre fekvő dombon Csorba 


Csaba 1969-ben kb. 200 x 70 méteres területen őskori telepre utaló leleteket gyűjtött (Csorba 


Csaba 70. lelőhely). 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 021/7, 021/8, 021/9, 021/10 


 


8. Medina – Lencsepuszta 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: neolit (Lengyel-kultúra) telep, rézkori telep, késő vaskori temető, 


római kori telep, római kori temető 


A lelőhely leírása: A lencsepusztai baromfitenyésztő-telep homokbányájában 1960-ban 


csontvázak kerültek elő. Mészáros Gyula leletmentése rézkori gödröket és 4 kelta csontvázas 


sírt eredményezett. 1961-ben Vágó Eszter és Bóna István tovább 23 kelta sírt, 3 neolit 


(Lengyel-kultúra) zsugorított sírt, 3 római kori sírt és egy római kori házat, valamint egy 


gödröt tárt fel. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, földkitermelés 


Hrsz.: 019/11 


 


9. Medina – Szilvás 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: avar kori telep, késő középkori település 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a falutól délkeletre, az egykori Sárvíz-meder 


mellett húzódó, északkelet-délnyugat irányú, félszigetszerű dombvonulat délkeleti, az egykori 


mederrel párhuzamos,ó részén kb. 300 méter hosszan és 100-120 méter szélességben néhány 


avar, valamint sok középkori cserepet gyűjtött. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 093/12, 093/13, 093/14, 093/15, 093/16, 093/17 


 


10. Medina – Alsó-Periló 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: Árpád-kori (?) telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a medinai határ délkeleti sarkában, az egykori 


folyómeder egyik hurok alakú ágának déli oldalán két, valószínűleg Árpád-kori 


kerámiatöredéket talált. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 093/53, 093/54, 093/55 


 


11. Medina – Külső-Sziget 2. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, késő vaskori telep, római kori telep, középkori 


település 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a középkori falunak is helyet adó, kifli alakú 


kiemelkedés délnyugat-északkelet irányú, az új mederrel részben levágott részén közepes 


sűrűségben bronzkori, kelta telep és római kori kerámiatöredékeket, valamint egy-két 


középkori cserepet gyűjtött. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 







A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/12, 014/26, 014/27 


 


12. Medina – Külső-Sziget 3. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: avar kori (?) telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 2. lelőhelytől egy egykori 


mederrel elválasztva, tőle északra, közvetlenül a Sió-töltés nyugati oldala mellett, egy 


délnyugat felé benyúló földnyelv peremén néhány 10 méter hosszan néhány darab talán avar 


kori (?) cserepet talált. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/33 


 


13. Medina – Külső-Sziget 4. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: római kori telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 3. lelőhelytől észak felé, tőle 


kb. 200 méterre kb. 100 méter hosszan elszórtan néhány darab római kori cserepet gyűjtött. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/33 


 


14. Medina – Külső-Sziget 5. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 4. lelőhelytől észak felé, tőle 


kb. 150 méterre, egy széles holtág északi felén fekvő egykori szigeten 10 darab jellegtelen 


őskori cserepet gyűjtött, egy jellegzetes peremtöredék alapján a lelőhely valószínűleg a késő 


bronzkorra keltezhető. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/35 


 


15. Medina – Külső-Sziget 6. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: őskori telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben egy a Sió és Sárvíz között húzódó, nyugat-


kelet irányú egykori meder déli oldalán fekvő enyhe kiemelkedésen, közvetlenül a Sárvíz 


mellett kb. 10 darab jellegtelen őskori cserepet gyűjtött. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/18, 014/19, 015 


 


16. Medina – Külső-Sziget 7. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: őskori vagy avar kori telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 6. lelőhelytől délre kb. 500 


méterre, egy nagyobb sziget délkeleti szélén, a Sárvíz mellett 3 apró, jellegtelen, vastag falú 


őskori vagy avar kori cserepet  gyűjtött. 







A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/16 


 


17. Medina – Külső-Sziget 8. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: avar kori (?) telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 7. lelőhelytől délre kb. 250 


méterre, egy háromszög alakú, a Sárvíz-csatornával átvágott sziget közepén 2 darab talán avar 


kori kerámiatöredéket talált. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/15 


 


18. Medina – Külső-Sziget 9. lelőhely 


KÖH azonosító: folyamatban 


A lelőhely megjelölése: őskori (?) telep 


A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Külső-sziget 7. lelőhelynek is helyet adó 


sziget délnyugati irányú, markáns nyúlványán, két, párhuzamos, enyhe kiemelkedésen 15 db, 


jellegtelen őskori oldaltöredéket talált. 


A lelőhely besorolása: nyilvántartott 


A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 


Hrsz.: 014/15 
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V I Z S G Á L A T  
 
TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
 
A  település két  természetföldrajzi kistáj határán  fekszik. Az egyik a Tolna‐ Baranyai Dombvidékhez 
tartozó Tolnai‐ Hegyhát  a másik a Mezőföldhöz tartozó Sió‐völgy kistáj. 
A Tolnai‐hegyhátat nyugatról a Kapos, északról és keletről a Sió, délről a Völgység határolja. 
 
Földtani adottságok 
 
A földtörténeti legújabbkor, a pleisztocén határozza meg a táj arculatát, hiszen az ezt megelőző korok 
nyomai (pl. az egykori Pannon‐tenger üledékei) többnyire a mélyben vannak, helyenként akár 60 m 
vastag lösztakaró alatt. 
A hegyhát elsősorban lösszel borított. A lösz, amely lényegében a jégkorszakok idején délre nyomuló 
kontinentális  jégtakaró  előterében  elterülő  száraz,  hideg  sztyeppterületeken  a  szél  által  szállított, 
majd  lerakott  finom  porból  keletkezett,  a  meszes  kötőanyaga  miatt  sajátos,  a  karsztosodásra 
emlékeztető  lepusztulási  formakincset mutat. A  táj  arculatát meghatározza  a  220  ‐  240 m magas 
lapos tetejű hegyhátak és a közöttük húzódó eróziós völgyek, amelyek magassága100 ‐ 120 m közötti. 
Jellemzőek még a meredek falú szurdokok és a ‐ részben emberi behatásra létrejövő (antropogén) – 
löszmélyutak. Nyugati  és  északi  pereme meredeken  emelkedik  a  Kapos  völgye  fölé. A  vastag  lösz 
átnedvesedve gyakran megcsúszik, suvad.  
 Az új‐pleisztocén idején a Mezőföldre is kiterjedt a löszképződés. Jelentős szerkezeti mozgások is 
ekkor játszódtak le: 


 Ekkor  vált  el  éles  peremmel  a  Dunamenti‐  síkságtól,  illetve  a  tőle  nyugatra  levő 
dombságoktól.  


 Ekkor emelkedtek ki táblarögei és hátai.  
 Ekkor alakultak ki a vízfolyások jelenlegi pályáját meghatározó szerkezeti vonalak.  
 Ekkor jöttek létre a táj legjelentősebb süllyedékei: Velencei‐ tó, Tikacs, Sárrét.  


Új‐ pleisztocén‐óholocén  idején alakult ki a Sárrét, amely délkelet felé a Sárvíz árkos süllyedékében 
folytatódik. 


 
Talajviszonyok 
 
A  lösz adja a  térség  talajalkotó kőzetét. A kedvező  talajfizikai és kémiai  tulajdonságú, ásványokban 
gazdag  lösz  váztalajon  kialakult  talajok  kiváló  termőképességűek.  A  jellemző  talajféleség  a 
mészlepedékes csernozjom barna erdőtalaj és a barna erdőtalaj. 
A völgyekben, a patakok mentén a mélyebb fekvésű vizenyős részeken, sásos‐savanyúfüves, buja 
növényzet alatt sötét színű réti talajok alakultak ki. 
 
Éghajlat 
 
Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves. Éghajlatát a dél‐dunántúli  szubmediterrán és a mezőségi 
kontinentális jellegű hatások befolyásolják.  
Évi  középhőmérséklete  10.0‐10.2  °C.  A  fagymentes  napok  száma  195‐198,  ennél  több  csak  a 
kiegyenlítő hatású Balaton közelében van. A napsütéses órák száma meghaladja a 2000‐t. 
Éves csapadékmennyiség 650‐680 mm, ebből a vegetációs időszakra 350‐380 mm jut. 
 
Vízrajz  
 
A Medina fő vízfolyása a Sió‐ csatorna és a Sárvíz. Siót és Sárvizet a XVIII. században nagy területet 
elfoglaló,  hatalmas  mocsáröv  kísérte.  A  vízfolyásokat  árvizektől  látogatott,  mocsaras  területek 
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szegélyezték. A XIX. században a Sió kiépítésével egy időben szabályozásra került a Sárvíz és a Kapos 
is.  
A  Sió‐csatorna  Siófoknál  ágazik  ki  a Balatonból, majd 120,8  km hosszan,  a Mezőföld déli  részén  a 
Somogyi‐dombság és a Hegyhát  lankáinak szélén kanyarog, majd a Sárköz északi részén a Gemenci‐
erdő  mellett  éri  el  a  Dunát.  A  csatorna  vízállása  nem  egyenletes.  Felső  folyásában  jelentősebb 
vízmennyiség csak akkor van, ha Siófoknál a zsilip  is nyitva van és a Balatonból vízeresztés történik. 
Alsó  folyása  főként  a  Kapos‐folyó  vízhozamától  függ.  A  Sió‐vízrendszer  (Zala,  Balaton,  Sió,  Kapos, 
Sárvíz) együttes vízgyűjtő területe: 14.728 km2.  
A Sió‐csatorna vízgyűjtő medre jelenleg szennyezett, növényzettel egyre nagyobb arányban benövő, 
elhanyagolt meder. Csak a Balatonból  történő víz  leeresztésével  lehetne pillanatnyilag megoldani a 
hajózást, az öntözéses vízgazdálkodást, a halastavak  időnkénti vízzel történő feltöltését. 1990‐ben a 
hajózhatóság  javítása  érdekében  már  készültek  tervek,  mely  alapján  kb.  4  zsilippel  a  16  méter 
szintkülönbség a Balaton és a Duna‐torok között kiküszöbölhető lehetne és a csatorna folyamatosan 
hajózható lenne. 
A Sió csatorna vízügyi rendezése jelenleg országos koncepció része. 
 
Növényzet  
 
A  flóraelemek  földrajzi  elterjedése  szolgáltat  alapot  a  föld  felületének  florisztikai,  növényföldrajzi 
felosztására. Medina a növényföldrajzi besorolás szerint magyar vagy pannon  flóratartományhoz, a 
Dél‐Dunántúli  flóravidék  (Praeilliricum)  tartozik.  A  növényfajok  érdekessé  és  változatossá  teszik  a 
növénytakarót, de a tájak sajátos képét nem a flóraelemek külön‐külön, hanem a növénytársulások 
szabják meg. 
 
 A  Hegyhát  döntő  részén  (70%)  szántókat  találunk,  az  erdők  részesedése  alig  több mint  20%.  A 
természetes  erdők  kisebb  részben  bükkösök,  legnagyobb  részben  gyertyános‐  és  cseres‐tölgyesek, 
amelyekben  gyakoriak  a  szubmediterrán  elemek  (pirítógyökér  –  Tamus  communis,  jerikói  lonc  – 
Lonicera caprifolium, gérbics – Limodorum abortivum, bársonyos kakukkszegfű – Lychnis coronaria, 
szártalan  kankalin  – Primula  vulgaris,  szúrós  csodabogyó  – Ruscus aculeatus). Az  akác  térhódítása 
veszedelmes mértéket  öltött.  Kisszékely  és  Nagyszékely  környéki  erdőkben  jelenik meg  nagyobb 
kiterjedésben a molyhos‐tölgyes  (molyhos tölgy – Quercus pubescens, tatár  juhar – Acer tataricum, 
hólyagfa  –  Staphylea  pinnata,  törpe  keltike  –  Corydalis  pumila,  bajuszoskásafű  –  Piptatherum 
virescens, pusztai szélfű – Mercurialis ovata), de ezek az erdők a letermelés után nehezen újulnak, a 
túltartott vadállomány  is gátolja regenerálódásukat. A kistáj É‐i részén, melegkedvelő tölgyesekben, 
erdőszegélyekben még sok érdekesség maradt meg (fekete zászpa – Veratrum nigrum, késeiperje – 
Cleistogenes serotina, magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, nagyezerjófű – Dictamnus albus, 
epergyöngyike – Muscari botryoides, nyugati csillagvirág – Scilla drunensis, bársonyos kakukkszegfű – 
Lychnis  coronaria,  tarka  nőszirom  –  Iris  variegata).  A  hegyháton  éri  el  elterjedésének  északkeleti 
határát  az  illatos  hunyor  (Helleborus  odorus).  A  legelőként  hasznosított  domboldalakon 
szubmediterrán  jellegű  löszgyepek  húzódnak  (pusztai  meténg  –  Vinca  herbacea,  érdes  csüdfű  – 
Astragalus  asper,  tavaszi  hérics  –  Adonis  vernalis,  árvalányhajfajok  –  Stipa  spp.,  homoki  szádor  – 
Orobanche  arenaria,  borzas  len  –  Linum  hirsutum,  selymes  boglárka  –  Ranunculus  illyricus,  apró 
nőszirom – Iris pumila, bíboros kosbor – Orchis purpurea, pécsvidéki aszat – Cirsium boujartii, sárga 
hagyma – Allium flavum). A völgyekben kanyargó vízfolyások mentén, halastórendszerek környékén 
még  sok  értékes  faj  lelhető  fel  (közönséges  rence  –  Utricularia  vulgaris,  forrásperje  –  Catabrosa 
aquatica, mocsári  csorbóka – Sonchus palustris). Gyomflórája közepesen gazdag, értékes eleme az 
érdes komócsin (Phleum paniculatum). 


A Sió egykor meanderező medre helyett ma már csatorna szállítja a vizet, a völgy korabeli mocsarait, 
mocsár‐ és  láprétjeit  vízlevezető  árkokkal  jelentős  részben  kiszárították. A  lecsapolások miatt  csak 
időszakosan belvizes területeken szántók terülnek el. Újabban a mocsarak egy részéből halastavakat 
alakítottak  ki.  Jelen  vannak  a  különböző  faültetvények:  a  laposokban  főként  nemesnyárasok,  a 







 
 


 4


löszplató peremén akácosok. Az intenzív tájátalakítás miatt a sió‐völgyi ökológiai folyosó helyenként 
igen  keskeny,  de még  sokfelé megfigyelhetők  a  természetközeli  élőhelyek  jó  állapotú,  fajgazdag 
maradványai.  A  Sió  alluviumán  kívül  a  kistájhoz  tartoznak  a  nyugat‐mezőföldi  lösztábla  peremi 
löszvölgyeinek  alsó  szakaszai,  az  erdőssztyepp  fragmentumaival. 
A mocsarakban egykor megtalálható volt a gyilkos csomorika (Cicuta virosa) és a kolokán (Stratiotes 
aloides).  A  nádasokhoz  rendszerint  magassásrétek  csatlakoznak.  A  mocsárrétek  általában  jó 
regenerációs  képességűek  és  fajgazdagok  (pl.  szürke  aszat  –  Cirsium  canum,  közönséges  lizinka  – 
Lysimachia  vulgaris,  keskenylevelű  aggófű  –  Senecio  erucifolius,  fekete  nadálytő  –  Symphytum 
officinale), a magasabb térszíneken egyes foltjaik kiszáradtak. A Siótól távolabbi pangó vízű talajokon 
helyenként  üde  láprétek  élnek, melyekben  előfordul  a  széleslevelű  és  a  keskenylevelű  gyapjúsás 
(Eriophorum latifolium, E. angustifolium), muharsás (Carex panicea), kétlaki macskagyökér (Valeriana 
dioica). A réteket többnyire kaszálják, a szárazabbakat néhol  legeltetik. A kisebb csatornák és árkok 
(holtágak) mentén  az  egykori  ligeterdők maradvány  fasorai  is  fellelhetők  (bennük magyar  kőris  – 
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, fekete nyár – Populus nigra, mézgás éger – Alnus glutinosa). 
A  löszplató  peremének  völgyeiben  igen  fajgazdag  xerofil  és  xeromezofil  löszsztyepprétek,  szép 
szegélycserjések  (pl.  bugás  veronikával  –  Pseudolysimachion  spurium),  valamint  a  tatárjuharos 
lösztölgyes unikális fragmentumai figyelhetők meg. 


 
Állatvilág 
 
A  terület  állatvilágára  a  természetes növénytakaró  csökkenése miatt  jellemző  a  faj‐ és egyedszám 
csökkenés.  A  fauna  szempontjából  legértékesebb  területek  a  patakok  mentét  kísérő  fűz‐nyár 
ligeterdők és  rekettyefűz  cserjések,  valamint a  tavak elláposodott medre. Ezekek a  területeknek a 
gerinctelen és gerinces faunája egyaránt gazdag, védett fajokban bővelkedő. 
 
TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE 
 
Tolna megye  területrendezési  terve  szerint Medina  területét  érinti  a  kiváló  termőhelyi  adottságú 
szántóterület térségi övezete. 
 
Kiváló  termőhelyi  adottságú  szántóterület:  az  országos  területrendezési  tervben  megállapított, 
kiemelt  térségi  és  megyei  területrendezési  tervekben  alkalmazott  övezet,  amelybe  kiváló 
növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. 
 
A  településen még  mindig  döntő  a  mezőgazdasági  termelés.  A  szántóföldi  növénytermesztést  a 
termőterületek  79,4  %  ‐án  folytatnak.  A  szántóterületeken  elsősorban  takarmánynövényeket 
termesztenek. A szántóföldi termesztés főleg a település déli és nyugati részén található. 
 
Kertes,  gyümölcsös  és  szőlőterületek  a  település  nyugati  oldalán  lévő  domboldalakon  és Medina‐
szőlőhegy  irányában  található  .  Jellemző  a  kis  parcella  présházzal,  pincével.  Ezek  a  területek  a 
termőterületek 5 % ‐t jelentik. 
 
A termőterületek 15,6 %  ‐ a erdő. Az erdőterületek nagy része a település északi és nyugati részén 
lévő  domboldalakon  található,  gazdasági  és  védelmi  rendeltetésű  erdő.  Jellemző  fafaj  az  akác. Az 
erdőterületek  a  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Nagydorogi  körzetéhez  tartoznak.  Az  elmúlt 
évtizedekben a zártkerti területeken növekszik az erdősült, fásított területek aránya. 


 


Tolna  megye  területrendezési  terve  szerint  Medina  kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület  és 
erdőtelepítésre alkalmas terület térségi övezetéhez tartozik. 
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Kiváló  termőhelyi  adottságú  erdőterület:  országos  területrendezési  tervben megállapított,  kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló 
erdőtársulások  fenntartására  leginkább  alkalmas  és  az  erdő  hármas  rendeltetését  ‐  védelmi, 
gazdasági, közjóléti ‐ egymással összhangban a  legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek 
tartoznak. 
 
Javaslat 
 


 A  mezőgazdasági  területrendezés  keretében  új  mezővédő  erdősávok  létesítése,  a 
mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására. 
A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket nagyrészt kivágták, 
ezek  pótlására  az  üzemi  utak,  vízfolyások,  táblahatárok  mentén  újakat  kell  ültetni.  Ide 
sorolható a  termesztést  szolgáló épületek,  létesítmények környezetének,  illetve  töltések és 
rézsűk növényekkel való betelepítése is.  


 Az  agro‐ökológiai  adottságokhoz  illeszkedő,  környezetbarát  gazdálkodás  alkalmazása. 
Tájkímélő  agrotechnika,  vetésforgó,  vetésszerkezet,  tápanyagellátás,  öntözés  alkalmazása, 
erózióvédelem, integrált növényvédelem, tarlóégetés elkerülése.  


 Talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a  talaj‐degradáció mérséklése és megelőzése, a  talaj 
vízháztartási képességének a javítása. 


 A tisztított szennyvíz és szennyvíziszap szakszerű felhasználása. 


 A  termőföld  igénybevételével  megvalósuló  beruházásoknál  a  talajvédelmi  szabályok 
betartása, a beruházással érintett humuszos termőréteg megmentése és a környező talajok 
minőségének megóvása. 


 A  régi zártkerti  területeken a  történeti hagyományoknak megfelelően  továbbra  is  fenn kell 
tartani a szőlő‐gyümölcs‐kertgazdálkodást. 


 A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők fenntartása és erdőtelepítés a folyamatos 
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek  figyelembe  vételével  javasolt. Ezeken  a 
területeken  a  természetes,  illetve  a  természetszerű  erdők  telepítése  a  közjóléti  értékek 
növelése a cél. 


 
TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 
 
Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó természetvédelmi célú területek  
 
Ramsari területek 
 


1971‐ben  Ramsar  városában  írták  alá  a  nemzetközi  jelentőségű  vizes  élőhelyekkel  kapcsolatos 
nemzetközi  szerződést. A megállapodás hivatalos neve  "Egyezmény a nemzetközi  jelentőségű vizes 
területekről,  különösen,  mint  a  vízimadarak  tartózkodási  helyéről".  Az  egyezmény  titkársága 
Glandban  (Svájc)  működik,  jogi  személyiséggel  rendelkező  háttérszerve  a  Nemzetközi 
Természetvédelmi Szövetség (IUCN).  


Medinán nincs Ramsari terület. 
 
Natura 2000 területek 
 
Magyarország  az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozással  vállalta,  hogy  az  Unió  jogrendjét  a  hazai 
szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi jogszabályokkal 
is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két Uniós direktíva, a Madárvédelmi‐ és az 
Élőhelyvédelmi Irányelv. 
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A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt területek 
hálózata.  A  Natura  2000  hálózattal  a  rezervátum‐szerű  védelem  helyett  a  társadalmi,  kulturális, 
gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás kerülhet előtérbe. 
 
Medinán 016 és a 017/1 hrszú ingatlanok a  szedresi Ős‐Sárvíz HUDD20073 területkódú Natura 
2000 területek. 
 
Országos jelentőségű védett területek 
 
Országos jelentőségű védett természeti emlék (Ex lege védett területek) 
Az 1996. évi LIII. törvény értelmében annak erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás,  láp, 
barlang,  víznyelő,  szikes  tó,  kunhalom,  földvár.  Ezek  jegyzékét  a  Duna  ‐  Dráva  Nemzeti  Park 
Igazgatósága készíti el.  
 
Dél‐mezőföld Tájvédelmi Körzet 
 
Szedresi Ős‐Sárvíz 
 
A Dél‐mezőföldi Tájvédelmi Körzet  részét képezi az Ős‐Sárvíz  területe, amely Medina   határát  is 


érinti 016 hrsz‐ú  ingatlannal. A  terület a  Sárvíz  Szedres  felőli partján  található mocsárrét. A  Sárvíz 
melletti mocsárréteket rekettyefüzes és nádas foltok tarkítják, a széleken botolófüzek és nyár‐ligetek 
határolják. A nyílt vízfelületeken megtalálható a tündérrózsa (Nymphaea alba) és a Dunántúlon ritka 
kolokán (Stratiotes aloides), amely összefüggő úszó szőnyeget alkot. A tiszta vizű holtágakban gyakori 
a  sárga  virágú,  vízi  rovarokat  fogó  növény,  a  rence  (Utricularia  vulgaris).  A mocsárrétek mélyebb 
fekvésű‐  tavasszal 10‐20  cm‐es vízzel borított‐  részein nagy  tömegben virágzik a mocsári nőszirom 
(Iris  pseudacorus).  Április  végén  bontja  szirmait  a  mocsári  kosbor  (Orchis  laxiflora).  A  hússzínű 
ujjaskosbornak  (Dactylorhiza  incarnata) gazdag állománya tenyészik a mocsárrét alig 1 ha nagyságú 
területén. 
A terület állatvilága igen gazdag. Megtalálható a barna rétihéja (Circus aeruginosus), nádi énekesek 


közül  a  foltos  nádiposzáta(Acrocephalus  schoenobaenus)  a  leggyakoribb,  de  a  nádi  sármánnyal 
(Emberiza schoeniclus), valamint a cserregő és az énekes nádiposzátával  (Acrocephalus palustris és 
Acrocephalus  scirpaceus)    is  gyakran  találkozhatunk.  A  rekettyefüzek  ágain  gyakran  fészkelnek  a 
függőcinkék  (Remiz pendulinus). A vadkacsák közül a  tőkés, a böjti és a cigányréce  (Aythya nyrosa) 
fordul elő. A vízi világ  jellegzetes képviselői a sárszalonka  (Gallinago gallinago), a vízityúk  (Gallinula 
chloropus) és a guvat (Rallus aquaticus) is jelen van a területen. Az idős fűzfák törzsébe vájja fészkét a 
zöld küllő  (Picus viridis) és a nagy tarkaharkály (Dendrocopos major). A partszakadásoknál többször 
megtelepszik a jégmadár (Alcedo atthis). Megtalálható még a szitakötőkre vadászó gyurgyalag  is. Az 
itt  élő  emlősök  közül  legjelentősebb  a  fokozottan  védett  vidra  (Lutra  lutra).  A  kétéltűek  közül  a 
kecske‐ és a mocsári béka (Rana esculenta és a Rana arvalis), a hüllők közül a mocsári teknős (Emys 
orbicularis) a legjellemzőbb faja a területnek. 
 
 
Országos ökológiai hálózat 
 
Az országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az 
országos  jelentőségű  természetes,  illetve  természetközeli  területek és az azok között kapcsolatot 
teremtő  ökológiai  folyosók  egységes,  összefüggő  rendszere  tartozik,  és  amelynek  részei  a 
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. 
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Magterületek 


Magterületnek  nevezzük  e  hálózat  foltszerű,  tetszőleges  kiterjedésű  területeit, melyek  a  lehető 
legtöbb  populációnak,  illetve  ezekből  felépülő  életközösségeknek  az  élőhelyei  és  genetikai 
rezervátumai. 


Magterület Medinát a Sárvíz csatorna Tengelic felőli szakaszánál érinti. 


Ökológiai folyosók 


A  magterületek  közötti  kapcsolatot  a  sávos,  folytonos  élőhelyek,  vagy  kisebb‐nagyobb 
megszakításokkal  jellemezhető  élőhely‐mozaikok,  láncolatok,  az  úgynevezett  ökológiai  folyosók 
biztosítják.  Ezek  az  élőhelyeket,  élőhelykomplexumokat  kötik  össze,  egyben  biztosítják  a 
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 


Ökológiai  folyosó  található  a  Sió mentén,  a  Sió  és  Sárvíz  közötti  területen,  valamint  a  település 
északnyugati részén található patak völgyét övező vegyes erdősáv. 
 
Pufferterületek 
 
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli 
élőhelyek  aránya  lehetőség  szerint  magas,  feladatuk  a  magterületek  és  folyosók  védelme  az 
esetleges külső káros hatásoktól. 
 
Az  övezetben  beépítésre  szánt  terület  nem  jelölhető  ki,  kivéve,  ha  a  települési  területet  a 
magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelölést más jogszabály nem 
tiltja. 
Az  övezetben  a  közlekedési  és  energetikai  infrastruktúra‐hálózatok  elemeinek  nyomvonala,  az 
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az  azok  közötti  ökológiai  kapcsolatok  működését  nem  akadályozó  műszaki  megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 
Az  övezetben  új  külszíni  művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  meglévő  külszíni  művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
 
 
T Á J V É D E L M I   É S   T Á J K É P V É D E L M I   J A V A S L A T O K  


 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 


A  Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezetében  csak  olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által 
meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
A  térségi  jelentőségű  tájképvédelmi  terület  övezetébe  tartozó  település  településszerkezeti 
tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában 
és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható  létre, ami a kijelölés alapjául 
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az 
építmények  tájba  illesztésére  vonatkozó  szabályokat  is  tartalmaznia  kell,  ennek  ellenőrzéséhez  a 
tájképet  jelentősen  megváltoztató  építmények  terveihez  külön  jogszabályban  meghatározott 
látványtervet is kell készíteni. 
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Az  övezetben  bányászati  tevékenységet  a  bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
Az  övezetben  közművezetékeket  és  járulékos  közműépítményeket  tájba  illesztett  módon,  a 
tájképvédelmi  célok  megvalósulását  nem  akadályozó  műszaki  megoldások  alkalmazásával  ‐ 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is ‐ kell elhelyezni. 
 
Medina község északi  része a külterülettel együtt, valamint a keleti oldalon a külterületi  része és 
Medina‐szőlőhegy  teljes területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő.  
A Sió és a Sárvíz közötti részen  törekedni kell a  terület eredeti  illetve az eredetihez közeli állapot 
megtartására.  Az  erdős  területeken  csak  az  erdőgazdálkodást,  vadgazdálkodást,  turizmust, 
kutatást‐oktatást  szolgáló  épületek  elhelyezése  javasolt  a  természeti  értékek  sérelme  nélkül.  Az 
övezetben található mezőgazdasági területeken törekedni kell a művelési ágak kialakult arányainak 
megtartására.  A  kertes  mezőgazdasági  területeken  tájba  illeszkedő,  hagyományos  építészeti 
megoldásokkal gyümölcs‐ és szőlőtermesztést, feldolgozást szolgáló épületek elhelyezése  javasolt. 
A  települések  beépítésre  szánt  területét  csak  a  történelmi  településszerkezethez  igazodva,  az 
utcahálózat szerves folytatásaként indokolt növelni. 
 
Látványképi szempontból takarandó elemek: 
 
Ipari  és  mezőgazdasági  üzemeket  látványképi  szempontból  háromszintes  növényzettel  javasolt 
takarni a közelükben lévő lakóterületek védelme érdekében.  
 
Medinán  ilyen védendő  lakóterület  található a  település déli  részén a Szőlőhegy utca és a Dózsa 
György utca végén található  majorok felől.  
 
 
Helyi jelentőségű védelemre érdemes területek 
 
Medina Község Önkormányzata rendelkezik a helyi jelentőségű védett természeti területté és értékké 
nyilvánításról szóló rendelettel: 6/2014. (V.3.) számú rendelet. 
A rendeletben szereplő védendő botanikai értékek a következők: 
 


Védett 
terület/érték 
megnevezése 


Mennyiség 
(db) 


Területe  Helyrajzi 
száma 


A védetté nyilvánítás 
indoka és 


természetvédelmi célja 


Japán akác  1  Medina, 
belterület 


358  Helyi védelemre méltó 
érték 


Kocsányos tölgy  1  Medina, 
belterület 


358  Helyi védelemre méltó 
érték 


Bükk  1  Medina, 
belterület 


358  Helyi védelemre méltó 
érték 


Vadgesztenye  10  Medina, 
belterület 


113  Helyi védelemre méltó 
érték 


Vadgesztenye  10  Medina, 
belterület 


114/1  Helyi védelemre méltó 
érték 


Japán akác  1  Medina, zártkert  623/14  Helyi védelemre méltó 
érték 


Japán akác  2  Medina, 
belterület 


176  Helyi védelemre méltó 
érték 


Vadgesztenye  2  Medina, zártkert  715/3  Helyi védelemre méltó 
érték 
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Hárs  3  Medina, 
belterület 


438  Helyi védelemre méltó 
érték 


 
Helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy a felsorolt botanikai értékek egy kivételével 
megtalálhatók.  Nem találtuk meg az Apponyi Kiskastély parkjában a feltételezésünk szerinti védett 
bükkfát. A parkban van egy 40 cm törzsátmérőjű bükkfa, amely valószínű nem a védett fa. A parkban 
még több értékes fa található, melyeket szintén helyi védelemre javasoljuk:  Tilia tomentosa (Ezüst 
hárs) törzs átmérője 80 cm, Acer platanoides törzs átmérője 80 cm. 
 
A  védett botanikai értékek beazonosítása tábla hiányában félreértésre ad okot, ezért kitáblázásuk 
szükséges. A rendelet felülvizsgálatát javasoljuk.   
 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
 
Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  alapján  újonnan 
beépítésre  szánt  területek  kijelölésével egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének  ‐  a  külön 
jogszabály alapján számított ‐ biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet.  
Medina  község  Településrendezési  tervéhez  készített  biológiai  aktivitásérték  számítás  a  területek 
biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült. 
 
Művelési ágak szerint 
Össz területnagyság: 2223,64 ha 
 


területfelhasználási 
kategória 


R*.  szerinti 
területhasználat 
sorszáma 


Területnagyság 
(ha) 


Értékmutató  BAÉ** 


Falusias lakóterület  7  56  2,4  134,4 


Településközpont 
terület 


9  2,48  0,5  1,24 


Kereskedelmi 
gazdasági terület 


12  0,25  0,4  0,1 


Különleges beépítésre szánt területek: 


Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 


31  16,4  0,7  11,48 


Különleges 
honvédelmi terület 


27  16,35  1,5  24,52 


Különleges 
idegenforgalmi  célú 
terület 


32  3,29  1,5  4,93 


         


Beépítésre  nem 
szánt  különleges 
temető terület 


56  3,08  6  18,48 


Anyagnyerőhely  2.25  1  0,2  0,2 


Zöldterület‐közkert  39  0,6  6  3,6 


Erdő  42  284  9  2556 


Rét, legelő  2.20  139  6  834 


Gyümölcsös,  kert, 
szőlő 


2.21  62,21  5  311,05 
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szántó  2.19.  1456  3,2  4659,2 


Közutak, közművek 
területe 


36  75,64  0,6  45,38 


Természetközeli 
terület 


49  16,14  8  129,12 


Vízgazdálkodási 
terület 


47  91,2  6  547,2 


 


Összesen  9280,9 


 
 
Jelenlegi településszerkezeti terv biológiai aktivitásértéke 


területfelhasználási 
kategória 


R*.  szerinti 
területhasználat 
sorszáma 


Területnagyság 
(ha) 


Értékmutató  BAÉ** 


Falusias lakóterület  7  47  2,4  112,8 


Településközpont 
terület 


9  2,48  0,5  1,24 


Kereskedelmi 
gazdasági terület 


12  15,1  0,4  6,04 


Különleges beépítésre szánt területek: 


Különleges 
mezőgazdasági 
üzemi terület 


31  16,4  0,7  11,48 


Különleges 
honvédelmi terület 


27  16,35  1,5  24,52 


Különleges 
idegenforgalmi  célú 
terület 


32  3,29  1,5  4,93 


Különleges  közmű, 
vízgazdálkodási 
terület 


32  0,04  1,5  0,06 


Beépítésre  nem 
szánt  különleges 
temető terület 


56  3,08  6  18,48 


Beépítésre  nem 
szánt  különleges 
lakott terület 


62  41,84  3,2  133,88 


Zöldterület‐közkert  39  1,14  6  6,84 


Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 


42  206,2  9  1855,8 


Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület 


41  90,97  9  818,73 


Általános 
mezőgazdasági 
terület 


46  1501,25  3,7  5554,62 


Kertes 
mezőgazdasági 


45  95,5  5  477,5 
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terület 


Közutak, közművek 
területe 


36  75,64  0,6  45,38 


Természetközeli 
terület 


48  16,14  8  129,12 


Vízgazdálkodási 
terület 


47  91,2  6  547,2 


 


Összesen  9748,62 


 
*R: A terület biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. számú 
melléklete alapján 
**BAÉ: Biológiai aktivitásérték 
 
Hatályos  településrendezési  eszközök  hiányában  a  beépített  területen  a  kialakult  állapot,  egyéb 
területen  az  ingatlan‐nyilvántartásba  bejegyzett művelési  ág  szerinti  területfelhasználás  alapján  a 
biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre számítva 9280,9.  
 
A  2017.  évi  településrendezési  terv  készítése  során  számolt  érték  a  teljes  közigazgatási  területre 
9784,92. 
 
A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 
 
 
BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK 
 
A biológiailag aktív felületek összessége a zöldfelület. Alapvető rendeltetésük szerint termesztési és 
kondicionáló célúak lehetnek. A zöldfelületek elhelyezkedésük szerint belterületiek vagy külterületiek 
lehetnek. 
A  belterületi  zöldfelület  olyan  összefüggő,  általában  növényzettel  fedett  területe  a  településnek, 
amely  pihenésre,  üdülésre,  a  település  klímájának  javítására,  területi  tagolásra,  a  településkép 
élénkítésére, a lakosság fiziológiai, pszichológiai és esztétikai értelmű kondicionálására alkalmas. 
A  település  zöldfelülete használat  szempontjából három  csoportba osztható. Korlátlan,  korlátozott 
használatú és a közhasználat elől elzárt zöldfelületek. 
 
Korlátlan használatú zöldfelületek 
 
Közparkok, közkertek 
 
A  közpark  zöldfelületi  létesítmény,  kialakításához  önálló  földrészletet  kell  kijelölni  és  lehatárolni, 
amely  terület‐felhasználását  tekintve  zöldterületnek  minősül.  A  jelenleg  érvényben  lévő 
rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület alkalmas, amely legalább 1 ha nagyságú 
és  legkisebb  oldalmérete  is  nagyobb,  mint  80  m.  A  közpark  rendeltetésének  megfelelően  több 
funkciójú létesítmény, amely pihenést, a játékot, sportot, s egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló, 
önálló és egymáshoz kapcsolódó kertek együttese. 
A közkert a közparknál kisebb területű, közcélú zöldfelületi egység. A közkert a közparkhoz hasonlóan 
zöldterületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és lehatárolni, amely terület‐
felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. 
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Kossuth Lajos utcai közpark (113 hrsz,112 hrsz) 
 
A park a település központjában a Sió mellett található, a kultúrház (111 hrsz)  szomszédságában.  
A közpark mély területen fekszik, a Sió felőli oldalon a terület egy részét időszakosan elönti a folyó. A 
közpark  területe  fásított.  A  nyugati  oldalon  téglaburkolatú  sétány  vezet  a  Kultúrházhoz,  amelyet 
kétoldali vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor kísér. A fák törzse 60‐80 cm átmérőjű, koruk 
kb.  80  év.  A  közpark  területén  a  későbbi  időkben  is  történt  fásítás  kb.  30  éve.  Jellemző  fák  a 
következők: Betula   pendula  (Nyírfa), Acer negundo  (Zöldjuharfa), Populus x euramericana  (Nemes 
nyárfa), Catalpa bignonioides (Szivarfa), Salix alba (Fűzfa), Fraxius excelsior   (Magas kőrisfa), Prunus 
cerasifera Nigra  (Vérszilvafa), Tilia  cordata  (Kislevelű hársfa),   Tilia  tomentosa  (Ezüst hársfa),   Acer 
pseudoplatanus (Hegyi juharfa),  Catalpa bignonioides ’Nana’(Gömb szivarfa), Morus alba (Eperfa). A 
park központi részén található az I. világháborús emlékmű és attól északra lévő kopjafás emlékhely. 
A közpark néhány éve felújításra került, sétány és az EU szabványnak megfelelő játszótér épült. 
  
Meglévő zöldsávok, fasorok 
 
Petőfi utcai játszótér (176 hrsz) 
 
A Petőfi utca és Bajcsy Zsilinszki utca sarkán található zöldfelület az út része, valamikor  itt  játszótér 
volt,  erről  az  itt maradt  néhány  játszóeszköz  tanúskodik.  A  területen  van  néhány  fa  is  3  db  Tilia 
cordata (hársfa).  
 
Javaslat: 
 
A területről a balesetveszélyes játékokat el kell távolítani és helyettük biztonságos az EU szabványnak 
megfelelő játékokat kell kihelyezni. A hársfák megtartása mellett, padok elhelyezésével, új növényzet 
telepítésével a játszótér mellé pihenőkert létesíthető. 
 
Fasorok 
 
A település főutcája a Kossuth Lajos utca, szakaszosan fásított. A polgármesteri Hivatal előtt Aesculus 
hippocastanum  (Vadgesztenye) fák találhatók. A településközponton kívüli utcák részben fásítottak. 
Egységes fasor sehol sem található. Leggyakrabban gyümölcsfák, meggy, mandula, szilva fordul elő. 
A  település  egyik  legjelentősebb  karakterhordozói  az  út menti  fasorok. A  fasorok  nagymértékben 
javítják  nem  csak  az  utcaképet  és  a mikroklímát,  hanem  a  lakókörnyezet minőségét  is,  így  nagy 
jelentőségűek a  település  zöldfelületi  ‐  rendszerében. Mindezek  figyelembevételében  szorgalmazni 
kell  a  fásítást  a  település  utcáiban.  A  széles  utcák  alkalmasak  nagy  lombú  fafajokból  álló  fasorok 
telepítésére. A szűk utcákba alacsony fák telepíthetők (gyümölcsfa, gömbfa). A fafaj megválasztásánál 
figyelembe kell venni az utcai légvezetékeket is. 
 
Korlátozott használatú zöldfelületek 
 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 
 
 Óvoda (187 hrsz) 
 
Az oktatási jellegű közintézmények funkciójuk betöltéséhez szükséges kerttel együtt létesíthetők. Az 
óvoda oldalkertjében több árnyékot adó fa található: Aesculus hippocastanum (Vadgesztenye), Tilia 
tomentosa (Ezüst hárs), Fraxinus excelsior  (Magas kőris). 
A játszóudvar játszóeszközökkel jól felszerelt, de több játék nem felel meg az érvénybe lévő EU 
szabványnak.  
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Javaslat: 
Az óvoda udvarán  lévő  fák megtartása mellett  további  fák ültetését  javasoljuk. A  játszóudvarába a 
nem szabványos játszóeszközök kicserélése fontos lenne. 
 
Szerbtemplom kertje (438 hrsz) 
 
A körülkerített kertben 7 db Tilia tomentosa  (Ezüst hárs) található, átmérőjük 60‐100 cm közötti. A 
hársak közül jelenleg 3 db helyi védettség alatt áll. 
 
Javaslat: 
 
A fák jelentősen beárnyékolják a kertet és a templom tetőre  is ránőttek. A fák állapotát átvizsgálva, 
az épületre ránőtt fák szükségszerinti metszésével a  kert felújítását javasoljuk.   
 
Református templom  (167 hrsz) 
 
A templom előtti közterületen (176 hrsz) található Sophora japonica (japán akácfa) törzs átmérője 70 
cm helyi védettség alatt áll. 
 
Javaslat: 
 
A templom előtti kis tér rendezésével igényes pihenőhely alakítható ki a fa környezetében. 
 
Zöldfelületi jellegű intézmények 
 
 
Temető (23 hrsz) 
 
Zöldfelületi  jellegű  intézmény  a  temető. Működő  temető  a  Kölesdi  utcában  található.  A  temető 
kerítése mellett sűrű fásítás látható, a sírok között 40 ‐.60 cm törzsátmérőjű hársfa csoport található. 
A temetőtől délre 0 22/1 hrsz‐ú út melletti szabad terület szintén fásított. 
 
Javaslat: 
 
A temető melletti zöldfelület, hasznosítását pihenő padok, esőbeállók kihelyezésével javasoljuk. 
 
Temető ( 393 hrsz, 375 hrsz, 376 hrsz) 
 
A  temető  nagy  része  elhanyagolt,  erdősült,  kisebb  foltokban, mozaik  szerűen  helyezkednek  el  a  
gondozott részek. A bejáratnál szép Aesculus hippocastanum (Vadgesztenye) fa található. 
 
Javaslat: 
 
A temető felhagyott részein, a bozóttól történő kitisztítása után, emlékpark kialakítása javasolt.   
 
Szőlőhegyi temető (066/11. hrsz) 
 
A  temetőben  már  nem  történik  temetés.  A  temető  középső  részén  Aesculus  hippocastanum 
(Vadgesztenye) fasor látható. 
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Javaslat: 
 
A temető  bozóttól történő kitisztítása után, emlékparkká alakítható.   
   
 
Sporttelep (276/2 hrsz) 
 
A Bajcsy Zsilinszki   utca és a Csokonai utca találkozásánál  lévő szabad területen van a sporttelep. A 
sporttelep egy gyepes labdarúgópályából áll. A pálya melletti telek (276/3 hrsz)   
fásított zöldfelület. A területet Prunus cerasifera Nigra (Vérszilva) fasor szegélyezi. 
 
Javaslat: 
 
A  labdajátékpálya  felszereltségét növelni kellene, pl. új kapuk  felállításával, a nézők számára padok 
kihelyezésével.  
 
Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 
 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező lakóterületek 
 
A  településen  csak  családiházas  beépítésű  lakóházak  találhatók.  A  házakhoz  általában  nagy  telek 
tartozik. Általában  az  elő‐  és  oldalkert  díszkert,  hátul  veteményes  kert  van. A  díszkert  elsősorban 
hagyományos virágoskert, magról vetett egynyári és évelő virágokkal vegyesen van kialakítva.  
 
Apponyi kiskastély park (358 hrsz) 
 
Apponyi kiskastély szálloda‐ és  lakóházként üzemel. Az épületeket nagy park veszi körül. A parkban 
sok értékes fa található, melyek közül sok több száz éves. Több fa helyi védelem alatt áll:   Sophora 
japonica (japán akácfa) törzs átmérője 120 cm, Quercus robur (kocsányos tölgy) törzs átmérője 100 
cm,  Fagus sylvatica (Bükk) törzs átmérője 40 cm. A védett fákon kívül még több értékes fa is díszíti a 
kertet: Tilia  tomentosa  (Ezüst hárs)  törzs átmérője 80  cm, Acer platanoides  törzs átmérője 80  cm, 
melyek helyi védelemre érdemesek. 
 
Településrendezési terv zöldterületi és zöldfelületi javaslatai: 
 
Javasolt közpark (458 hrsz) 
 
A  településrendezési  terv  zöldterületbe  sorolja  a  települést megközelítő  Sióhíd  déli  oldalán  a  Sió 
mellett található szabadterület. Ez a terület alkalmassá tehető falunapi rendezvények megtartására.    
 
MELLÉKLET: 
- Medina Község Tájrendezési javaslata, tervlap 
- Medina Község Zöldfelületi rendszer fejlesztése, tervlap 
- Fényképek Medina Tájrendezési javaslatához 
 
 
Szekszárd, 2016. 11. 09. 
  Klézl Terézia 
  Okl. kertészmérnök, K/1 17‐0363 
 















   


   


   


   


   







   


  


   


 


 


 







Fényképek Medina Tájrendezési javaslatához 


 


 


 


 


 







 


 


  


  


 


 









