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1. KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS,  AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME  TEKINTETÉBEN  ALSÓÖRS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZEINEK  MÓDOSÍTÁSÁHOZ,  A  969  HRSZ.‐Ú  BELTERÜLETI 
INGATLANON, BENZINKÚT LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL 

 

A  környezeti  értékelés  a  tervmódosítás  önálló munkarésze,  amelynek  tartalmaznia  kell  azokat  az 
információkat, amelyek a tervmódosítás tartalmának, részletezettségének alapján megkívánható. 

„A  környezeti  értékelés  kidolgozásához  felhasználható  minden  rendelkezésre  álló,  az  adott  terv, 
illetve  program  környezeti  hatásaira  vonatkozó  korábbi  vagy  folyamatban  lévő  tervezési, 
programalkotási munkákból származó, valamint más uniós jogi aktus végrehajtása során keletkezett 
információ is”. Ezt a mondatot azért emeltük be az anyagba, mert a környezeti értékelés kidolgozása 
során használtuk a korábbi években készült örökségvédelmi hatástanulmányt, valamint a benzinkút 
eddigi tervezési folyamatában készült egyes tervanyagok ideillő részeit is. 

 

2. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

 ELŐZMÉNYEK, A TEMATIKA TARTALMA 2.1.

Alsóörs  község  polgármestere  2020.  decemberében  előzetes  tájékoztató  levelében  többek  között 
kérte a 2/2005.  (I. 11.) Kormányrendelet 3. mellékletében meghatározott, a környezet védelméért 
felelős  szervek  véleményét  arról,  hogy  a  hatáskörükbe  tartozó  szakterületet  illetően  várható‐e 
jelentős hatás és ezen válaszok  függvényében szükséges‐e a szakterületükre a környezeti értékelés 
elkészítése. 

Alsóörs  polgármesterének  levelére  12  válasz  érkezett  a  környezet  védelméért  felelős  szervektől. 
Egyetlen  véleményező,  a  VMKH  Állami  Főépítésze  tartotta  szükségesnek  környezeti  értékelés 
kidolgozását  szakterülete, az épített környezet védelme  tekintetében, miután álláspontja szerint a 
tervezett módosítás hatással  van  az épített  környezetre,  a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet  kijelölése 
alapjául szolgáló értékekre. 

Az Állami Főépítész a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 3. számú melléklete II. fejezete alapján jelezte 
igényét.  Ezen  fejezet  szerint,  a  nem  országos  hatáskörű  szerv  által  kidolgozott  terv  ill.  program 
esetén, az épített környezet védelmére kiterjedően az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal a felelős. (jelen dokumentum 1. melléklete) 

A  kizárólag  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  kidolgozandó  környezeti  értékelés 
tematikájának,  tartalmának  meghatározásához  az  említett  rendelet  4.  számú  melléklete,  amely 
egyértelműen a környezetvédelmi és a természetvédelmi szempontokra összpontosít, kevésbé igazít 
el. 

A  tartalmi  követelmény,  viszonylag hosszú, 38 önálló  számozású  követelményei  között mindössze 
egyetlen helyen a 3.6.1. bekezdésben említi az épített környezetet. Itt is csak zárójelben a környezeti 
elemek között. 

Az általunk javasolt tematika a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján a következő: 

AZ ALSÓÖRS BELTERÜLETÉN, A 969 HRSZ.‐Ú INGATLANON BENZINKÚT LÉTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TERVMÓDOSÍTÁS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE 

 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

 Előzmények, a tematika tartalma 

 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás 

 Az épített környezet védelmével összefüggésben kidolgozott környezeti értékelés készítése 
során tett javaslatok hatása a terv alakulására 
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 A környezetvédelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 
véleményeknek,  szempontoknak  a  környezeti  értékelés  során  történő  figyelembevétele, 
indokok összefoglalása 

 A  környezeti  értékelés  készítéséhez  felhasznált  adatok  forrása,  módszertana, 
figyelembevétele a tervezés során 

 A tervmódosítás kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 

 A tervmódosítás céljának összefoglaló ismertetése 

 A tervmódosítás összefüggése más tervekkel, programokkal 

 A tervmódosítás épített környezetre gyakorolt következményeinek feltárása 

 A  terv  céljainak  összevetése  a  terv  szempontjából  releváns  nemzetközi,  országos,  helyi 
szinten kitűzött környezeti, kulturális, örökségvédelmi célokkal 

 A benzinkút üzemelésének várható hatása az épített környezetre és a védett értékekre 

 A tervmódosítás megvalósulásának várható hatása 

 A javasolt intézkedések 

 Közérthető összefoglaló. 

 

/A  VMKH  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Osztály  véleménye  szerint  a  benzinkút  létesítését  célzó 
településrendezési  eszközök  módosításához  nem  szükséges  örökségvédelmi  hatástanulmány 
készítése. Az  épített  környezet  védelmével  foglalkozó  környezeti  értékelés  kidolgozásához  ‐annak 
ellenére,  hogy  a  kulturális  és  régészeti  örökség  nem  tartozik  ide  ‐,  felhasználtuk  az  Alsóörs 
településrendezési tervéhez készített korábbi örökségvédelmi hatástanulmányt. / 

Az Állami Főépítész 2021.  június 18.‐án kelt  levelében kérte ezen tematika tartalmi kiterjesztését a 
környezet azon  jellemzőire, amelyeket a terv megvalósulása esetén  jelentősen befolyásol, valamint 
kérte a környezeti konfliktusok várható alakulásának leírását és annak az állapotnak a bemutatását, 
ha a beruházás nem valósul meg (lásd jelen dokumentum 2. melléklete). 

Kérte továbbá a tematikát megállapító főépítészi levél a program megvalósulásával közvetlenül, vagy 
közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők feltárását és a környezeti következmények előrejelzését, 
új környezeti problémák, konfliktusok bemutatását. 

A  tervezők  igyekeztek a környezeti értékelés készítésekor a  főépítész kéréseit  figyelembe venni és 
azokat teljesíteni. Azt azonban ki kell hangsúlyozni  itt  is, hogy a környezeti értékelés elkészítését a 
jogszabály elsősorban az élő, természetközeli, ill. egyéb nem épített környezeti elemek változásának 
értékelésére rendelte el, és az ezeken a területeken érintett hatóságok nem tartották szükségesnek 
a környezeti értékelés elkészítését. Ezért, ezen az épített környezet védelme  tekintetében készülő 
értékelésben a tervezők érintik a főbb környezeti változásokat, de a felkérés, a megbízás nem a teljes 
környezeti értékelésre vonatkozik. 

Az épített környezet védelme  tekintetében készítendő környezeti értékelés, ahogy említettük nem 
terjed  ki  a  környezeti  elemek  teljes  körére,  de  a  főépítészi  kérésnek  megfelelően  nagyobb 
kitekintéssel foglalkozik a környezet épített elemeivel, a zaj‐, a levegő‐, és a fényterhelés kérdéseivel, 
az  üzemelés  során  keletkező  környezetet  érő  hatásokkal  és  a  terhelések  csökkentésének 
lehetőségeivel, az épített és régészeti örökséggel, a tájra, tájszerkezetre ható változásokkal. 

Arra a kérdésre, hogy mi  lesz, ha a program nem valósul meg, a környezeti értékelés azt a választ 
tudja megfogalmazni, hogy akkor a 969‐es hrsz.‐ú területen marad a jelenlegi természetközeli jellegű 
állapot. 
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 A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS 2.2.

A  969‐es  hrsz.‐ú  ingatlanon  tervezett  benzinkút  létesítése  céljából  módosításra  kerülő 
településrendezési  eszközök  készítésekor,  a  környezet  védelméért  felelős  szervek  közül  amint 
említettük, egyedül az VMKH Állami Főépítésze  tartotta  fontosnak – az épített környezet védelme 
tekintetében ‐ a környezeti értékelés elkészítését. 

Ez  az  igény  a  településrendezési  terv  végleges módosítási  anyagának,  a  területrendezési  hatósági 
eljárás anyagának elkészítése előtt, a partnerségi egyeztetés közben ismertté vált, ezért a környezeti 
értékelés  fontosabb  elemei mind  a  tervmódosításba  –  amelynek  része  a  környezeti  értékelés  ‐, 
illetve mind a területrendezési hatósági eljárás anyagaiba beépülnek. 

A  fentiekre  tekintettel  a  környezeti  értékelés  a  végleges  tervanyaggal,  a  javasolt  szabályozással 
összhangban van. 

Sajátos  a  kapcsolat  a  korábban  elkészült  különböző  tervezési  anyagokkal,  így  a  jogszabályokkal 
történő  összevetéssel,  illetve  a  zöldfelületi,  zöldterületi  kompenzációval,  amelyeket  itt  is  ismét 
ismertetünk.  

Közismert, hogy a  települések arculati értékeivel, az épített környezet értékeivel külön  rendelet, a 
településkép  védelmi  rendelet  foglalkozik.  Alsóörsön  a  4/2018  (III.28.)  önkormányzati  rendelet 
szabályozza  a  településkép  védelmével  és  az  épített  örökségértékeivel  kapcsolatos  teendőket.  A 
településrendezési  eszközök  módosítási  dokumentációjának  kidolgozásakor  –  amint  az  előbb 
utaltunk rá – a jelen környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok beépítésre kerültek, s több 
helyen  tudatosítottuk,  hogy  a  létesítményt  a  településkép  védelmi  rendelet  előírásai  alapján  kell 
megvalósítani. 

 

 AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELMÉVEL  ÖSSZEFÜGGÉSBEN  KIDOLGOZOTT  KÖRNYEZETI 2.3.
ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV ALAKULÁSÁRA 

A  belterülethez  tartozó  969‐es  hrsz.‐ú  ingatlanon  tervezett  benzinkút  illeszkedik  a  település 
szerkezetéhez, közvetlenül a településen áthaladó 71‐es főközlekedési út mentén helyezkedik el, így 
a településről és a távolabbi környékről a meglévő közlekedési hálózaton keresztül – új nyomvonal 
építése nélkül – megközelíthető és a település infrastrukturális hálózatához is csatlakoztatható. 

A környezeti értékelés megállapítja, hogy kifejezetten kedvező, hogy nem szükséges új nyomvonalak 
építése  és  alapvető  célja  a  környezeti  értékelésnek,  hogy  minél  kisebb  természetközeli  terület 
épüljön  be, minél  kisebb mesterséges  felület  jöjjön  létre.  Az  egyik  legfontosabb  javaslat,  hogy  a 
balesetmentes  működést  biztosító,  a  közlekedésbiztonsági  előírások,  szabványok  betartására 
figyelemmel,  csak  a  nélkülözhetetlenül  fontos  mesterséges  felületek  és  építmények  kerüljenek 
betervezésre és megvalósításra. 

A másik  javaslat,  amely  szintén  beépült  a  településrendezési  terv módosításába  tekintettel  arra, 
hogy  ez  a  benzinkút  a  Balaton  Kiemelt Üdülőkörzet  területén,  egy  természetközeli,  növényzettel 
benőtt telken létesül, a benzinkutat kifejezetten zöld jelleggel kell megvalósítani. 

A kiviteli  tervek készítésekor alaposan meg kell vizsgálni, hogy a közlekedésbiztonsági és egyéb pl. 
környezetvédelmi  előírások  milyen  mértékben  adnak  lehetőséget  zöldhomlokzatok,  extenzív 
zöldtetők,  élő  növény  árnyékolók  létesítésére,  a  csapadékvíz  talajba  szivárgását  lehetővé  tevő 
burkolatok  kialakítására,  a  telekhatáron  kötelező  növénytelepítés  minél  nagyobb  mérvű 
alkalmazására. A  javasolt zöld benzinkút nemcsak településesztétikai szempontból kedvező, hanem 
jelenthet egy kisebb mértékű kompenzációt az igénybe vett természetközeli területekre tekintettel. 

Az  épített  környezet  fogalma  alatt,  a  környezetnek  a  tudatos  építési  munka  eredményeként 
létrehozott,  illetve elhatárolt épített, mesterséges  részét értjük, amely elsődlegesen az egyén és a 
közösségi lét feltételeinek megteremtését célozza. 
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Nem  az  épített  környezet  elemei  közé  tartoznak  a  zajterhelés,  a  légszennyezés  azaz  a  közúti 
közlekedés  jellemző,  ténylegesen  meglévő,  a  környezetet  terhelő  hatásai.  Az  épített  környezet 
témaköréhez az épületek és környezetük kialakítása, azok megjelenése, valamint az épület, annak 
működtetése során kibocsátott fényterhelés szabályozása tekinthető az épített környezet védelmébe 
tartozó témának.  

A beruházás tervezett helyén a belterületbe tartozó 969‐es hrsz.‐ú, elsősorban a szemközti, a 71‐es 
főút  felett  lévő  a  legközelebb  eső ún. Vadtelep üdülőingatlanok  tulajdonosait,  lakóit  zavarhatja  a 
benzinkút megvalósítása és működtetése. Ezért hangsúlyoztuk az előbb is, hogy csak az alapfunkció 
szakszerű ellátásához szükséges épületek, mesterséges elemek felületek  létesíthetőek és hasonlóan 
kell eljárni a megvilágítás, a  reklámok, hirdető  táblák esetében  is. Az egyértelmű, hogy a horizont 
fölé  fénykibocsátás,  fényterhelés  nem  tervezhető  és  itt  is  be  kell  tartani  az  OTÉK  jogszabályi 
előírását: 

„Az építmény megvilágítását, a köz‐ és díszvilágítást, a fényreklámokat és a hirdető berendezést úgy 
kell  elhelyezni  és  kialakítani, hogy a  fényhatás az  építmény  és a helyiségek,  valamint a  környezet 
rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, az emberi 
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és fényszennyezést ne okozzon.” 

 

 A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS AZ ÉRINTETT NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ 2.4.
ÁLTALUK  ADOTT  VÉLEMÉNYEKNEK,  SZEMPONTOKNAK  A  KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS  SORÁN 
TÖRTÉNŐ FIGYELEMBE VÉTELE, INDOKOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az  előző  fejezetben megemlítettük,  hogy  a  környezet  védelméért  felelős  szervek  közül  egyedül  a 
VMKH  Állami  Főépítésze  kérte  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  a  környezeti  értékelés 
elkészítését. 

Valamennyi beérkezett véleményt a tervanyaghoz mellékeljük. (lásd 1. melléklet) 

A  nyilvánosság  bevonása  részben  a  partnerségi  egyeztetéssel,  az  arra  készített  tervanyaggal 
megtörtént,  sőt  a  jelentős  számú  tiltakozást  követően  a  polgármester  2021  áprilisában  helyi 
közvéleménykutatást, ’népszavazást’ rendezett a benzinkút létesítéséről.  

Ezen  környezeti  értékelésnek  nem  feladata  részletesen  foglalkozni  a  közvéleménykutatással, 
elegendő az eredmény közlése, miszerint 1177 érintett – a szavazók 74,1 %‐a! – benzinkút létesítése 
mellett, 411 szavazó a benzinkút építése ellen szavazott, ez 25,9 %. A nyilvánosság tehát részletesen 
megismerhette  az  eddigi  anyagokat,  fejlesztési  elképzeléseket  és  ezt  követően  demokratikusan 
dönthettek,  így  a  képviselő‐testületnek  immár  képviselnie  kell  az  alsóörsiek  által  is  támogatott 
fejlesztést. 

Az Állami Főépítész  leveléből  idézünk: „véleményem  szerint bármilyen építési  tevékenység végzése 
rövid  és  hosszú  távon  is  hatással  van  az  épített  és  természeti  környezet  összhangjára,  sokszor 
visszafordíthatatlan  változásokat  eredményezve  azokban.  Előbbiek miatt  egy  építési  tevékenység 
hatását nem csak a szűkebb értelemben vett szomszédos  ingatlanok vonatkozásában kell vizsgálni, 
hanem annak tágabb, települési, természeti és táji környezetében is.” 

Az  tény,  hogy  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  2000.  évi  lehatárolása,  és  az  üdülőkörzet 
területrendezési  tervének megalkotása  során az elsődleges  cél volt a balatoni  táj és a  települések 
környezetminőségének  védelme,  javítása,  a  jelentős  gazdasági  potenciált  képviselő  üdülés  és 
idegenforgalom minőségi  feltételeinek megőrzése,  a  térség  kiegyensúlyozott  területi  fejlődésének 
biztosítása, a balatoni táj terhelhetősége, a vízminőség védelme az ökológiai adottságok, a meglévő 
közlekedési hálózatok és a településhálózat figyelembe vételével. 

Miután  a  többi  szakhatóság,  a  környezet  védelméért  felelős  szervek  úgy  ítélték  meg,  hogy  a 
benzinkút  létesítése  nem  terheli  jelentős mértékben  a  környezetet  és  az  beletartozik  az  üdülés 
minőségi  feltételei  közé, nem  tartották  szükségesnek a  környezeti értékelés elkészítését. A VMKH 
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Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Osztálya  úgy  nyilatkozott,  hogy:  „A  tervezett 
változtatási szándékokkal szemben a régészeti örökség védelme szempontjából kifogást nem emelek. 

A változással érintett  ingatlanon található régészeti  lelőhelyen a közelmúltban több  ízben régészeti 
feltáró  tevékenység  zajlott,  így  a Hatóságom  rendelkezésére  álló  régészeti  információk  alapján  a 
tervezett beruházás megvalósítása során elvégzendő régészeti szakfeladatok meghatározhatóak. 

Fentiek alapján az örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését a változtatással érintett területre 
nem tartom szükségesnek”. 

/Az érintett szervek véleménye a dokumentáció mellékletében megtalálható! / 

 

 A  KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS  KÉSZÍTÉSÉHEZ  FELHASZNÁLT ADATOK  FORRÁSA, MÓDSZERTANA, 2.5.
FIGYELEMBEVÉTELE A TERVEZÉS SORÁN 

Az  épített  környezet  védelme  tekintetében  készített  környezeti  értékeléshez  felhasználtuk  a 
település történetével foglalkozó anyagokat, saját vizsgálatainkat, a hatályos településrendezési terv 
alátámasztó  munkarészeit,  az  Alsóörs  községre  készült  Arculati  kézikönyvet  és  a  község 
4/2018. (III. 28.) önkormányzati rendeletével elfogadott településkép védelmi rendeletét, valamint a 
hatályos településrendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmányt. 

A munka alapjául értelemszerűen a 2/2005.  (I. 11.) Kormányrendelet szolgált, amely  tartalmazza a 
környezeti értékelés általános tartalmai követelményeit. 

A módszertan és a tematika végig gondolásakor gondot okozott, hogy kizárólag az épített környezet 
védelme  tekintetében  kidolgozandó  környezeti  értékelés  tartalmára  nincs  útmutatás.  Az  említett 
rendelet  és  az  abban  leírt  követelmények  alapvetően  a  természeti,  illetve  a  környezeti  elemek, 
értékek  védelmére  vonatkoznak,  a  csak  zárójelben  megemlített  épített  környezet  védelmére 
semmilyen  részletesebb  eligazítást  nem  tartalmaznak.  A  tematikát  a  rendelet  felépítésére, 
tartalmára tekintettel, az eddigi szakmai tapasztalataink alapján állítottuk össze. 

A  rendeleti útmutatás azért  is hiányzik, mert a  kulturális örökségre, azaz a műemlékvédelemre,  a 
régészeti  örökségre  kiterjedően  nem  az  Állami  Főépítész  hanem  a  VMKH  Hatósági  Főosztály, 
Építésügyi  és Örökségvédelmi Osztálya nyilatkozott,  azaz  a  környezeti  értékelés  szempontjából  az 
épített környezet védelmébe a műemlékvédelem és a régészeti örökség nem tartozik bele! 

Egyébként  sem  könnyű  egyetlen  belterületi  telekre  vonatkozó  tervmódosítás  esetén meghúzni  a 
hatásterület határvonalát az épített környezetre vonatkozó hatások tekintetében.  

 

3. A TERVMÓDOSÍTÁS KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 

A  benzinkút  létesítés  korai  fázisában  több  helyszínt  vizsgált  az  önkormányzat  illetve  befektető. A 
különböző helyszínek összevetését követően egyértelműen a 969‐es hrsz.‐ú belterület  ingatlan tűnt 
a  legmegfelelőbbnek.  A  korábbi  évtizedekben  anyagnyerőhelynek  használt,  majd  spontán 
befásodott, közvetlenül a 71‐es főút melletti terület került így a tervezés során egyedüli helyszínként 
előtérbe, és ezen ingatlant tartalmazza benzinkút létesítés céljából a tervmódosítás. 

 

 A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 3.1.

A tervmódosítás célja, a 969‐es hrsz.‐ú belterületi ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök 
–  településszerkezeti  terv,  helyi  építési  szabályzat  – módosítása,  abból  a  célból,  hogy  a  nevezett 
ingatlanon  lehetővé  váljon,  az  üdülőkörzet  ellátását  javító  benzinkút  –  üzemanyagtöltő  állomás  – 
megépítése. 
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 A TERVMÓDOSÍTÁS ÖSSZEFÜGGÉS MÁS TERVEKKEL, PROGRAMOKKAL 3.2.

A benzinkút létesítés, az üdülőkörzet szolgáltatásainak minőségi fejlesztése összhangban van mind a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztésével foglalkozó fejlesztési koncepciókkal, programokkal, mind 
a hatályos településfejlesztési koncepcióval. 

Az  előzetes  vizsgálatok  megállapították,  hogy  a  magasabb  rendű  törvények,  jogszabályok  nem 
tartalmaznak ezen a területen a benzinkút létesítését tiltó előírást. 

A magasabb rendű jogszabályok esetén a következőket kell figyelembe venni: 

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

törvény (Trtv) 

 9/2019.  (VI.14.) MvM  rendelet  a  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról 

 Veszprém Megyei Területrendezési terv:  

o Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém megye  területrendezési 

szabályzatáról,  térségi  szerkezeti  tervéről  és  övezeteiről  szóló  15/2019.  (XII.13.) 

önkormányzati rendelete 

o Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 88/2019.  (XII. 12.) MÖK határozata a 

Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról 

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

rendelet (OTÉK) 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 

MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI 
CXXXIX. TÖRVÉNY (TRTV) 

A  területrendezési  tervek  általános  előírásokat,  térségi  területfelhasználásra,  valamint  térségi 
övezetekre vonatkozó előírásokat tartalmaznak. A törvény országos szinten (OTrT), valamint külön a 
Balaton kiemelt üdülőkörzet szintjén (BKÜTrT) szabályoz. Mivel az előírások egymásra épülnek, ezért 
a törvény két része általi szabályozást külön mutatjuk be. 

TrTv – OTrT 

A telek a Trtv 2. melléklete szerinti ország szerkezeti tervében települési térség. 
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A Trtv 11.§ d) bekezdése alapján: 

„d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető” 

A településen új beépítésre szánt terület a Trtv 12.§‐a alapján jelölhető ki: 

„Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha  jogszabály  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölését  nem  tiltja,  a  településrendezési  eszközben  új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a)  az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b)  az új beépítésre  szánt  terület kijelölése nem okozza a különböző  települések beépítésre  szánt 

területeinek összenövését, és 
c)  új beépítésre  szánt  terület  kijelölésére  csak akkor  kerül  sor, ha a  települési  térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban: 
Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az  (1)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  szempontot  abban  az  esetben  nem  kell  alkalmazni,  ha  a  c)  pont 
szerinti  meglévő  beépítésre  szánt  terület  ‐  tervezett  rendeltetésnek  megfelelő  ‐  igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új  beépítésre  szánt  terület  kijelölésével  egyidejűleg  a  területnövekmény  legkevesebb  5%‐ának 
megfelelő  kiterjedésű,  legalább  50%‐ában  az  újonnan  kijelölt  beépítésre  szánt  területtel 
kapcsolatban  lévő  zöldterületet,  ‐ gazdasági  vagy  különleges  terület  kijelölése  esetén  zöldterületet 
vagy véderdőt  ‐ kell kijelölni. Ha a  zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre  szánt  terület 
rendeltetése miatt  az  adott  területen  nem  valósítható meg,  akkor  a  zöldterületet  vagy  a  véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 

A Trtv országos övezetei a  telket nem érintik. Új üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére vonatkozó 
korlátozásokat kizárólag a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete előírásai 
tartalmaznak, mely az érintett telket nem érinti. 

Az előírások nem korlátozzák sem beépítésre szánt, sem beépítésre nem szánt terület kijelölését. A 
Trtv  általános  előírásai  és  az  országos  övezetek  között  nincs  olyan  előírás, mely  adott  helyen  az 
üzemanyagtöltő  állomás  elhelyezését  befolyásolná,  korlátozná.  Ugyanakkor  új  beépítésre  szánt 
terület  kijelölésekor  a  12.  §  (1)  bekezdése  szerinti  szakmai  szempontoknak  kell megfelelni, mely 
teljesíthető (meglévő települési terület része, a szomszédos Paloznakon közvetlenül nincs beépítésre 
szánt  terület  stb.),  továbbá  5%  zöldterületet  kell  kijelölni, melyet  ugyanakkor  a  BKÜTrT  tovább 
szigorít (lásd később). 

Trtv ‐ Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT) 

A  Balaton  kiemelt  üdülőterület  területére  a  Trtv  49‐86.  §‐ai  vonatkoznak.  A  kiemelt  üdülőkörzet 
térségi  szerkezeti  terve  szerint  a  telek  szintén  települési  térség  területfelhasználás  kategóriába 
sorolt. A Trtv 48. §‐a szerint a  

„települési  térség:  területfelhasználási  kategória,  amelybe  a  vízgazdálkodási  térségbe  és  a  sajátos 
területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli 
beépítésre szánt területek tartoznak.” 
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A területen új beépítésre szánt terület a következő előírások betartásával létesíthető: 

„50. §  (2) f)  új  beépítésre  szánt  terület  a  település  közigazgatási  határához  200 méternél  közelebb  csak  az 
állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalnak  a  területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki;”  

„50. §  (2) k)  a  település  központi  belterületéhez  kapcsolódó  általános  gazdasági  terület  települési 
területfelhasználási  egység  területén  az  új  kereskedelmi,  szolgáltató  terület  legfeljebb  50%‐os, 
valamint  az  egyéb  ipari  terület  legfeljebb  40%‐os  beépítettségű  lehet,  továbbá  az  új  telephelyek 
területének  legalább 30%‐át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást biztosítva kell 
kialakítani;” 

A  terület  közvetlenül  a  Paloznak  és  Alsóörs  közös  közigazgatási  határánál  fekszik,  így  beépítésre 
szánt  terület  (=10%‐nál  nagyobb  beépíthetőségű  terület)  kijelölését  megelőzően  külön  le  kell 
folytatni  a  területrendezési  hatósági  eljárást.  Egyes  területfelhasználásokra  korlátozó  előírásokat 
határoz meg (pl. kereskedelmi, szolgáltató).  

A  balaton‐parti  települések  esetében  a  zöldterületek  kijelölésére,  arányának  fennmaradására 
fokozottan ügyelni kell a tervezés során.  

„51. §  (1) A  település  közigazgatási  területén  a  településszerkezeti  tervben  kijelölt  zöldterületek  együttes 
területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%‐ánál nem lehet kisebb.” 

Alsóörs  településszerkezeti  tervében  jelenleg  zöldterületként  van  besorolva  a  telek,  de  nem 
közparkként  van  nyilvántartva  (ingatlan‐nyilvántartás  szerint:  kivett,  beépítetlen  terület),  ami 
alapvetően meghatározza a tervezést. 

„66. §   (1) E § alkalmazásában zöldterület: a parti vagy partközeli települések Balaton vízparti területein kívül 
eső, a településrendezési eszközökben zöldterület települési területfelhasználási egységbe sorolt, az 
ingatlan‐nyilvántartás  szerint  önkormányzati  vagy  állami  tulajdonban  lévő  közparknak  vagy 
közkertnek nem minősülő területe. 

  (2) E  §  szerinti  zöldterületen  más  települési  területfelhasználási  egység  csak  az  átsorolni  kívánt 
zöldterülettel  legalább  azonos  alapterületű  új  zöldterület  egyidejű  kijelölésével,  és  az  alábbi 
feltételek egyidejű teljesülése esetén jelölhető ki: 
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a)  az  átsorolni  kívánt  zöldterület  nem  tartozik  természetvédelmi  oltalom  alá  ‐  kivéve,  ha  a 
település teljes területe természetvédelmi oltalom alatt áll ‐; 

b)  az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva (ideértve 
az elhelyezkedését, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolatát) az átsorolni kívánt 
zöldterülettel  azonos  vagy  előnyösebb  funkciót  tud  betölteni  a  település  zöldfelületi 
rendszerében; 

c)  az újonnan kijelölt zöldterület létesítése a természetvédelem céljaival összhangban áll. 

  (3) Az újonnan  kijelölt  zöldterület  szerinti  ingatlan  tulajdonjogát  kizárólag a  települési önkormányzat 
vagy az állam szerezheti meg közfeladat ellátása céljából. 

67. §    A  parti  és  partközeli  települések  beépítésre  szánt  területeinek  növelésekor  a  területnövekmény 
legkevesebb 10%‐ának megfelelő, 50%‐ban azzal közvetlen településszerkezeti kapcsolatban lévő 
zöldterületet kell biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének 
növelése  esetén  a  zöldterület  helyett  védőerdő  is  kijelölhető.  A  beépítésre  szánt  terület  csak  a 
zöldterület  települési  önkormányzati  tulajdonba  adása  és  a  zöldterület,  illetve  védőerdő 
megvalósítása, valamint ingatlan‐nyilvántartási bejegyzése után jelölhető ki.” 

A terület nem része a BKÜTrT védelmi célú térségi övezeteinek. 

Mivel Alsóörs  településszerkezeti  tervében a  telek  zöldterületbe van besorolva, ezért a módosítás 
úgy történhet, hogy a megszűnő zöldterülettel  legalább azonos méretű zöldterületet kell kijelölni a 
meghatározott  feltételek  alapján.  Amennyiben  beépítésre  szánt  területként  került  kijelölésre  az 
üzemanyagtöltő állomás területe, úgy további 10%‐nyi zöldterületet kell kijelölni.  

 

A  TERÜLETRENDEZÉSI  TERVEK  KÉSZÍTÉSÉNEK  ÉS  ALKALMAZÁSÁNAK  KIEGÉSZÍTŐ 
SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 9/2019. (VI.14.) MVM RENDELET 

Az  MvM  rendelet  által  szabályozott  térségi  övezetek  közül  a  terület  a  tájképvédelmi  terület 
övezetével és a vízminőség‐védelmi terület övezetével érintett. Az MvM rendelet mellékletei között 
BKÜTrT övezetek is megtalálhatók, melyeknek nem része a terület. Az érintett övezetek előírásait az 
MvM rendelet 4.‐5.§‐a tartalmazza. 

Rendelet 3. melléklete: Tájképvédelmi terület övezete  Rendelet 4. melléklete: Vízminőség‐védelmi terület övezete 

A  tájképvédelmi  terület  övezetében  és  a  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében  nincsen 
töltőállomás elhelyezésére vonatkozó korlátozó előírás. 
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VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

2019 végén került elfogadásra a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém megye 
területrendezési szabályzatáról,  térségi szerkezeti  tervéről és övezeteiről szóló 15/2019.  (XII.13.) 
önkormányzati  rendelete,  és  a  Veszprém Megyei Önkormányzat  Közgyűlése  88/2019.  (XII.  12.) 
MÖK határozata a Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról. 

A  jogszabályok alapján az érintett terület nem része a Veszprém Megyei Területrendezési Tervnek, 
hiszen  az  a  BKÜTrT‐hez  tartozik.  Egyes  egyedileg  meghatározott  övezetek  azonban  érintik  a 
területet: 

 Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

 Együtt tervezendő térségek övezetei 

o Veszprém megye várostérségeinek övezete 

o Az „Európa kulturális  fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő 

települések övezete 

Az övezeti előírások nem területspecifikusak, a teljes településre vonatkozó általános turisztikához és 
tájképhez  kapcsolódó  előírásokat  tartalmaznak.  Új  épület  létesítésére  a  Turisztikai  fejlesztések 
kiemelten támogatott célterületének övezetre vonatkozó 11. ajánlás érvényes, mely szerint: 

„Az  új  épületeket  a  rendeltetés  és  a  helyi  építészeti  és  táji  adottságokhoz  igazodva  kell megtervezni,  és  az 
építési engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni. 

Üzemanyagtöltő  állomás  elhelyezését  korlátozó  előírásokat  nem  tartalmaz  a  megyei 
területrendezési terv. Az ajánlás nem jogszabályi előírás, ugyanakkor célszerű látványtervet készíteni 
a településképbe illeszkedés érdekében. 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ 253/1997.  (XII. 20.) 
KORM. RENDELET (OTÉK) 

Üzemanyagtöltő  állomás  elhelyezésének  korlátozására  vonatkozó  előírást  csak  az OTÉK  10.  §  (3) 
bekezdés tartalmaz: 

„(3)  Minden  területen  elhelyezhető  az  előírások  szerinti  gépjárművek  elhelyezését  biztosító  építmény.  A 
lakóterületen ‐ a falusias lakóterület kivételével ‐, a vegyes területen és az üdülőterületen nem helyezhető 
el önálló parkolóterület és garázs a 3,5  tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az  ilyeneket  szállító 
járművek  számára.  A  nagyvárosias  lakó‐,  településközpont‐  és  az  intézményi  területen  új  önálló 
üzemanyagtöltő nem helyezhető el.” 

A 969 hrsz‐ú telek közvetlenül a 29‐es számú Szabadbattyán – Tapolca egyéb országos törzshálózati 
vasúti pálya mellett fekszik. Az OTÉK 38. § (8), illetve (10) bekezdése alapján beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki: 

„(8)  Az  országos  közút  és  vasútvonal  mellett  nem  jelölhető  ki  új  beépítésre  szánt  terület  ‐  a  gazdasági 
területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével ‐ 
a)  gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított ‐ amennyiben kormányrendelet másként nem 

rendelkezik ‐ 250‐250 m széles területen, 
b)  főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől számított 50‐50 m 

széles területen, 
c)  környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 100 

m széles területen.” 
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„(10) Országos  törzshálózati  vasúti  pálya  szélső  vágányától  számított  50  m,  valamint  egyéb  környezeti 
hatásvizsgálathoz  kötött  vasúti  üzemi  létesítmény  esetében  100 m  távolságon  belül  építmény  csak  a 
vonatkozó feltételek szerint helyezhető el.” 

A beépítésre nem szánt különleges területekre vonatkozó előírásokat a 30/B. § tartalmazza. 

Az  előírások  korlátozzák,  hogy  milyen  típusú  települési  területfelhasználásban  lehet  elhelyezni 
üzemanyagtöltő  állomást.  Mivel  a  terület  érintett  az  országos  vasútvonal  50  méteres 
védőtávolságával, ezért a beépítésre szánt  területek közül csak a gazdasági  területek  jelölhetők ki, 
valamint  bármely  beépítésre  nem  szánt  terület.  A  védősávban  csak  az  üzemeltető  (MÁV) 
hozzájárulásával lehet épületet elhelyezni. 

 

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

 Alsóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő‐testületének  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  és 

Szabályozási  Tervről  szóló  7/2005.  (XI.11.)  sz.  rendelete  és  módosításai  egységes 

szerkezetben (HÉSZ és SZT) 

 Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő‐testületének 38/2004 (IV. 8.) sz. határozata (TSZT) 

 Alsóörs  Község  településkép  védelmének  helyi  szabályairól  szóló  Alsóörs  község 

Önkormányzat Képviselő‐testületének 4/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendelete, a 8/2019. 

(V.31.) önkormányzati rendelettel módosítva (TKR) 

A  TSZT  és  a  SZT  az  adott  telek  területfelhasználás  tekintve  nincs  összhangban.  A  TSZT 
zöldterületként, míg a SZT erdőterületként jelöli. 

Alsóörs TSZT kivágat  Alsóörs SZT kivágat 

A  terület  nem  része  az  országos  erdőkataszteri  állománynak,  illetve  az  összhangba  hozás  során 
elsődlegesen  a  TSZT‐t  kell  figyelembe  venni,  ezért  a  magasabb  rendű  jogszabályok  esetén  is 
zöldterületként kezeljük a területet. 

Alsóörs  területén üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére a Közlekedési  területekről  szóló 31.§  (9)‐
(10) bekezdései vonatkoznak: 

„/9/  Alsóörs területén üzemanyagtöltő állomás csak a következő telkek területén helyezhető el: hrsz. 2/1; 2/2; 
3/1; 972; 973; 974; 975 és a 71. sz. főút területe. 
Az üzemanyagtöltő állomáson  csak az üzemanyag  töltéséhez, a gépkocsik  kiszolgálásához,  ellátásához 
tartozó funkciók és a kapcsolódó szolgáltatások helyezhetők el; önálló vendéglátó épület nem helyezhető 
el. 

/10/ Az üzemanyagtöltő állomás területét vagy telkét legalább 1 fasorral és 1 cserjesorral kell körbevenni. 
Az építményelhelyezés előírásai: 
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–  beépítési mód: szabadonálló 
–  legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.” 

A  TKR  alapján  az  érintett  telek  Balaton‐part  karakterterületbe  tartozik.  Általánosan  a  14.‐16.  §, 
valamint a karakterterületre a 23.‐24. §‐ban foglaltak érvényesek: 

„11. Alsóörs általános településképi követelményei 
Területi építészeti követelmények 

14. § (1) Alsóörs  területén  olyan  építmény  létesíthető,  amely  tömegképzésében,  anyaghasználatában, 
színezésében a helyi hagyományokhoz illeszkedik. 

(2) Beépítésre  szánt  területen  –  az  Ófalu  kivételével  –  áttört  kivitelű  kerítés  építhető.  Lábazat  tömör 
kivitelű lehet. 

15. § (1) Magastetős  épület  –  a  Balaton‐part  és  az  Ófalu  kivételével  –  csak  a  30‐45°  közé  eső 
tetőhajlásszöggel építhető. 

(2) Többszintes tetőterű épület nem építhető. 
(3) Beépítésre szánt területen – az Ófalu és az Balaton‐partkivételével – magastetős épületek tetőfedése 

vörös, vörösbarna, terrakotta és világosszürke színű lehet. 
(4) Épületen  kívül  valamint  épületek  tetősíkja  fölé  vezetett  fém  kémények  csak  burkolt  kivitelben  (kő, 

tégla, rabic, vakolva) készülhetnek. 
16. § (1) Amennyiben  az  építési  telek  talajadottságaitól,  beépítése  lehetővé  teszi,a  telkek  zöldfelületének 

legalább  50  %‐át  többszintes  növényállományként  kell  kialakítani,  a  3. melléklet  szerinti  tájhonos 
fásszárú növényfajok, vagy tájhonos gyümölcsfa elhelyezésével. 

(2) Fás  szárú  növényeket  az  ingatlanok  határától mért  következő  legkisebb  távolságok megtartásával 
lehet ültetni, beépítésre szánt terület esetén: 
a) szőlő, valamint 3,0 m‐nél magasabbra nem növő gyümölcs‐ és egyéb cserje esetében 0,50 m, 
b) 3 m‐nél magasabbra nem növő gyümölcs‐ és egyéb fa esetén 1,0 m, 
c) 3 m‐nél magasabbra növő fa vagy cserje esetében 2,0m. 
d) 20 m‐nél magasabbra növő fa esetén 5,0 m.” 

 
TKR karakterterületeit bemutató térkép kivágata 

 
„14. Balaton‐part településképi követelményei 

Területi építészeti követelmény 

23. § (1) A  Vasút  utca,  a  szabályozási  tervben  zöldterületként  és  parkolóként  szabályozott  vasútállomás 
használaton  kívüli  területe,  a  Sirály  park  és  Strand  sétány  területének  rendezése  csak 
közterületalakítási terv alapján történhet. 

(2) A  közterületalakítás  terv  készítésekor  a  műtárgyakat,  utcabútorokat,  burkolt  felületeket  úgy  kell 
megtervezni, hogy azok megjelenése, anyaghasználata, színezése egymással harmonizáljon. 
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Egyedi építészeti követelmény 

24. § (1) Több  épület  elhelyezése  esetén  törekedni  kell  a  funkcionalitás  mellett  arra,  hogy  az  épületek 
elhelyezése és megjelenése harmóniát  sugározzon. Meglévő beépítés esetén a kialakult  telepítéshez 
kell illeszkedni. 

(2) A  természetes  kőburkolatok,  fa  és  igényesen  kialakított  látszóbeton  mellett,  koracél,  felületkezelt 
acélszerkezetek, cink‐ és rézlemez alkalmazható. 

(3) A  telek,  vagy  a  rendeletetés  működéséhez  szorosan  kapcsolódó,  de  településképileg  zavaró 
megjelenésű műtárgyakat  (pl.  hulladéktárolók)  növényekkel  kell  takartan,  vagy  épület  takarásában 
kell elhelyezni. 

(4) Telekhatáron futó kerítés mentén többszintes növényállományt kell kialakítani. 
(5) Az 1 ha‐nál nagyobb telkek esetén 

a)  a telkek zöldfelületét kertépítészeti tervek alapján kell kialakítani; 
b)  a funkcionálisan eltérő telekrészeket tájépítészeti eszközökkel kell elhatárolni; 
c)  a  padok,  hulladékedények,  játszóterek  és  egyéb  műtárgyak  arculatának  egymással 

harmonizálnia kell. Új műtárgy terveztetése és elhelyezése esetén, amennyiben a területre nem 
készül új arculati terv,törekedni kell a meglévő arculathoz történő illeszkedésre”. 

A  terület  jelenlegi besorolása  során a  településszerkezeti  tervből  kell  kiindulni, azaz a  zöldterületi 
besorolásból.  Ez  az  övezeti  besorolás  nem  teszi  lehetővé  üzemanyag‐töltő  állomás  elhelyezését, 
ezért  a  településrendezési  eszközöket  módosítani  kell.  Az  épület  elhelyezése,  kialakítása  során 
különösen ügyelni a településképi rendeletben foglalt előírásokra is. 

A magasabb rendű jogszabályok nem zárják ki üzemanyag‐töltő állomás elhelyezését a területen, 
ugyanakkor a hatályos szabályozási terv módosítása szükséges. A beépítésre szánt terület (10%‐nál 
nagyobb  beépítettségű)  kijelölése meglehetősen  korlátozott  és  további  eljárások  lebonyolítását 
teszik szükségessé: területrendezési hatósági eljárás  lefolytatása szükséges, mivel a közigazgatási 
határtól számított 200 méteren belül található a telek. 

 

 

4. A  TERVMÓDOSÍTÁS  ÉPÍTETT  KÖRNYEZETRE  GYAKOROLT  KÖVETKEZMÉNYEINEK 
FELTÁRÁSA 

 A  TERV  CÉLJÁNAK  ÖSSZEVETÉSE  A  TERV  SZEMPONTJÁBÓL  RELEVÁNS  NEMZETKÖZI, 4.1.
ORSZÁGOS, HELYI SZINTEN KITŰZÖTT KÖRNYEZETI, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI CÉLOKKAL 

Az  egyetlen  belterületi  telekre  kiterjedő  tervmódosításnak  igazából  nincs  nemzetközi,  sőt  még 
országos hatása, jelentősége sem. 

A regionális és helyi szintű környezeti, kulturális örökségvédelmi célok közül az utóbbival a következő 
fejezetben  foglalkozunk,  a  környezeti  hatásokat  pedig  csak  részben  érintjük, mert  jelen  értékelés 
csak az épített környezet védelme tekintetében készül. 

Annyit  mindenképp  meg  kell  jegyeznünk,  hiszen  azért  készül  a  tervmódosítás,  hogy  a  hatályos 
településrendezési terv alapján a benzinkút itt nem építhető meg. 

Erős helyi ellenállás mutatkozott a benzinkút  létesítésével szemben elsősorban környezeti, élővilág 
védelmi  szempontok  alapján.  Ez  a  felelős  állampolgári  magatartás  mindenképp  előremutató  és 
reméljük,  nagyban  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  benzinkút  a  lehető  legkevesebb  mesterséges  elem 
létesítésével és kifejezetten a tájba, a zöld környezetbe beilleszkedve épül majd meg. 

Alsóörs Község Önkormányzata figyelembe vette a tiltakozásokat és egy közvéleménykutatás – helyi 
népszavazás jellegű véleménykérés keretében – kérte ki a lakosok, ingatlantulajdonosok véleményét. 

Az  eredmény,  ahogy  említettük  a  benzinkút  építésének  támogatása  lett,  a  véleményt  nyilvánítók 
74,1 %‐a. támogatta a benzinkút megépítését! 
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 A BENZINKÚT ÜZEMELTETÉSÉNEK VÁRHATÓ HATÁSA AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETRE ÉS A VÉDETT 4.2.
ÉRTÉKEKRE 

A  várható  hatásokat,  következményeket  az  épített  környezetbe  tartozó,  illetve  a  környezetben 
ténylegesen  meglévő  értékek  számbavételével,  a  település  és  a  táj  szerkezetében,  látványában 
bekövetkező, feltételezhető változások értékelésével végezzük el. 

 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Az  előzőkben  is  említettük  az  épített  környezet  fogalmát,  miszerint  az  épített  környezet,  az  a 
környezet  tudatos  építési munka  által  létrehozott,  elhatárolt,  épített  (mesterséges)  része,  amely 
elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. 

Hasonlatos  az  építési  tevékenység  fogalma  is,  amely  jelentős  környezetformáló  tényező  és  célja, 
feladata az, hogy az ember a mikrokörnyezetében a legkedvezőbb feltételeket biztosítsa magának. 

Az épített környezet  főbb elemei a  táj‐ és  településszerkezet, a  településrészek, épületegyüttesek, 
valamint az egyes építészeti elemek, épületek, építmények, környezeti térelemek. 

 

TÁJ‐ ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Az  eddig  elkészült  tervanyagok,  előzetes  vizsgálatok,  a  telepítési  tanulmányterv,  partnerségi 
egyeztetési  anyag,  egyaránt  bemutatták,  hogy  a  tervezett  fejlesztés  a  település  belterületének 
nyugati részén a vasút és a 71‐es főközlekedési út közötti keskeny befásodott területsávon, a 969‐es 
hrsz.‐ú belterületi ingatlanon valósulna meg. 

A  terület  elhelyezkedése,  két  országos  jelentőségű  közlekedési  pálya  –  vasútvonal,  főút  –  közötti 
viszonylag keskeny, beépítetlen területen településszerkezeti szempontból is kifejezetten kedvező. 

A  fejlesztés  nem  érinti  a  kialakult  településszerkezetet,  nem  szükséges  a  működéséhez  újabb 
közlekedési utak építése, s nem okoz a település életében, a közlekedésben a benzinkút semmilyen 
fennakadást,  ellentétben  azzal,  amikor  egy  élő  településszövetbe  helyeznek  el  egy  nagyforgalmú 
létesítményt. 

Az  is  kifejezetten  kedvező,  hogy  az  említett  közlekedési  pályák  védőövezetébe  tartozó  terület 
igazából  más  funkcióra  nem  alkalmas,  ugyanakkor  a  benzinkút  rendeltetésével  tökéletesen 
összhangban van a főközlekedési út közvetlen közelébe történő elhelyezés. 

Természetesen, amint az építés, az épített környezet meghatározásából  is kiderül az építéshez tér, 
terület  kell,  és  az  egyre  mesterségessebbé  váló  világunkban  már  sajnálunk  minden  egyes 
négyzetméter  természetközeli  területet  feláldozni az épületek, mesterséges  területek kedvéért. Ez 
tényhelyzet csak a  fejlesztések  teljes megállítása esetén  lenne megváltoztatható, ami gazdaságilag 
jelenleg elképzelhetetlen. 

Az, hogy a benzinkút épülete és a működtetése minél kisebb hatással legyen az épített környezetre, 
azaz  az épített  környezet  védelme  akkor biztosítható bizonyos mértékben, ha  a  létesítés  során,  a 
hatályos országos és helyi előírások – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII.  tv., a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek  területrendezési terveiről szóló 2018. évi 
CXXXIX.  tv.,  valamint  Alsóörs  településképi  védelméről  szóló  4/2018.  (III.  28.)  önkormányzati 
rendelet alapján valósul meg. 

Táj‐és  településszerkezeti  szempontból összefoglalóan megállapítható, hogy  a  tervezett benzinkút 
kiemelkedően  jó helyen van, hiszen  semmilyen érdemi változtatást nem okoz és nem  is  igényel a 
meglévő, kialakult településszerkezeten. 
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TELEPÜLÉSRÉSZ, ÉPÜLETEGYÜTTESEK 

A  szerkezeti  összefüggés mellett  fontos  a  tervezett  fejlesztésnek  a  közeli  településrészekhez  való 
kapcsolódása. 

A településképi rendelet azt a területsávot, ahol a tervezett fejlesztés megvalósulna, a Balaton‐part 
települési egységhez sorolta. Ez egyfelől szerencsés és így a viszonylag szigorúbb‐ lásd rendelet 23. és 
24.  §  ‐a  is  vonatkozik  erre  a  területre  –  előírásokat  is  be  kell  tartani,  ugyanakkor,  a  vasúti  pálya 
következtében gyakorlatilag a terület a tópart, a Szerdahelyi dűlő felől nem megközelíthető, azaz a 
területnek igazából nincs funkcionális kapcsolata a Balaton‐parttal. 

Mindenképp  vizsgálni  szükséges  a  tervezett  fejlesztés  várható  esztétikai megjelenését,  a  látvány, 
településkép változásának hatását. 

A  benzinkút  a  látványban  is  csak  minél  csekélyebb  mértékű  kedvezőtlen  változást  okozhat.  A 
törvényi és egyéb  jogszabályok előírják a telekhatáron a kötelező növénytelepítést, ezért a régi fás 
növényzet részleges megőrzésével,  illetve új növények  telepítésével csökkenthető a növényzet egy 
részének kivágásával és a terület beépítésével járó településképi változás. 

A fejlesztéssel érintett terület 4‐6 méterrel magasabb, mint a Szerdahelyi dűlő területe, ezért onnan 
a tó felől, egyrészt a szintkülönbség, másrészt a vasút melletti út menti öreg fák következtében, nem 
lehet rálátni a benzinkútra,  így esztétikai károsodás a Szerdahelyi dűlő, a balatoni partszakasz  felől 
nem következik be, az esetleges esti, éjszakai fényterhelést a déli  irányban  is már a tervezés során 
meg kell akadályozni.  

A közlekedési pályák közé tervezett benzinkút alaprendeltetése folytán ‐ a közlekedőket szolgálja ki – 
teljesen természetes velejárója a közlekedési pályáknak, ezért az esztétikai károsodás itt nem merül 
fel. 

Más a helyzet a 71‐es  főút  feletti, a  főúttól északra  fekvő, Vadtelep üdülőterülete  tekintetében. A 
főút déli oldalán épülő benzinkútnak alapvető működési követelménye, hogy nyitott  legyen a  főút 
felé,  azaz  a  ki‐  és  behajtás  gondtalanul,  balesetmentesen  történjen.  Ennek  következtében  a 
benzinkút  látványa  a  Vadtelep  dél‐nyugati  része  felől  meghatározó  lesz  és  a  látványon  túl 
feltehetőleg a zajhatás,  illetve a  fényterhelés esetleges növekedése  is az üdülőterület Bartók ezen 
részén lesz jobban észlelhető. 

A tervezett benzinkút és a Vadtelep tengerszint feletti magassága között 1‐5 méter különbség van, 
azaz a terep észak felé kis mértékben, de fokozatosan emelkedik. 

Ez az enyhe emelkedés azt jelenti, hogy a 7‐8 sorban elhelyezkedő üdülő ingatlanok közül elsősorban 
a  leendő benzinkúthoz  közelebb  eső,  és  az  első  és második  sorban  lévő üdülőket  érintheti  a mai 
állapothoz  képest  kissé  kedvezőtlenebbül  a  látvány,  illetve  a  fényhatás  tekintetében  a  benzinkút 
működése. 

Az  enyhe,  2 %  ‐os  emelkedő  következtében  az  első  két  sor  üdülőtelek  épületei  és  a  kertek 
növényzete a  feljebb  lévő 3.‐tól 7.  sorban  lévő üdülőépületek elől már nagymértékben  takarják a 
kilátást, ezért a hátrább lévő ingatlanokra már kevésbé, gyakorlatilag alig hat a benzinkút látványa és 
majdani működtetése. 

Tekintettel arra, hogy kelet  felől megmarad a benzinkút  telkén a beállt növényzet,  így a  távolabbi 
üdülőtelkek  felől,  a  település  felől  a  növényzet  takarja  a  rálátást.  Számításaink  szerint  15,  de 
legfeljebb 20 épület, üdülőtelek esetében lehet arról beszélni, hogy az eddigi viszonylag fénymentes 
esti, éjszakai látványt kissé átformálja a működő benzinkút. 

A  környezeti  értékelés  ezért  javasolja,  hogy  a  korábbi  telepítési  tanulmányban  is  említett, 
növényzetben  gazdag,  a mesterséges  felületeket minimálisra  csökkentő,  ’zöld benzinkutat’  kell  itt 
megépíteni  és  a  működését  a  zaj  és  fényhatások  minimalizálására  törekedve,  az  éjszakai 
tevékenységet korlátozva kell kialakítani.  
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A kutat észak – azaz az üdülőtelep,  ill. a 71‐es út  ‐  felől a közlekedésbiztonsági és egyéb  szakmai 
előírások betartásával nagy részben növényzettel takarni szükséges. 

A benzinkút épületeinek, építményeinek  funkcionális, esztétikai kialakítása az említett országos és 
szakmai  törvények,  rendeletek, a közlekedési  szakági  szabványok mellett, a  településképi  rendelet 
szerint kell, hogy megtörténjen. Ezt a rendeletet a jelenlegi tervmódosítás nem írhatja felül, s az ott 
megfogalmazott, elfogadott szabályok érvényesek a kiviteli tervezésre és a megépítésre is. 

 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET EGYES ELEMEI 

Valamennyi eddig készült szakanyag kiemelte, hogy a fejlesztéssel érintett 969‐es hrsz.‐ú belterületi 
telken  épület,  építmény  nem  található.  Így  a  beruházás  során  épület  bontására  nincs  szükség. 
Ugyanígy egyértelmű, hogy védett épület, építészeti érték sem található a területen, s ezt a hatályos 
településrendezési  terv,  az  ahhoz  készült  örökségvédelmi  tanulmány  és  az  említett  településkép 
védelmi rendelet is tanúsítja. 

Alsóörs  közigazgatási  területén  hét műemléket  tartalmaz  az  örökségvédelmi  hatástanulmány  (4. 
melléklet).  Ezek  közül  három  külterületi  népi  épület,  ‐  egy  a  távoli  un.  Halacson,  kettő  a  falutól 
keletre  eső  volt  szőlőhegyen  található. A belterületen  a  7‐es hrsz.‐on  lévő  templom,  a  volt  török 
adószedő ház ‐772‐773 hrsz.‐ valamint két népi lakóház az Ófaluban alkotja a műemléki épületeket. 

Ezek  a  műemlékek  és  az  őket  védő  műemléki  környezet  igen  messze  esnek  a  969‐es  hrsz.‐ú 
ingatlantól,  a  tervezési  területtől,  és  így  megállapítható,  hogy  semmilyen  hatással  nincsenek  a 
tervezett fejlesztésre és fordítva, a tervezett fejlesztés sem változtat semmit a műemlékek értékén, 
környezetén. 

Az egyedi  tájértékek között  felsorolásra került a műemlékek között  is említett halacsi présház, két 
messze  eső  temető,  valamint  a  falutól  északra  fekvő  külterületi  geológiai  értékek,  valamint  a 
Cserehegyi kilátó. 

Déli  irányban a vasúton túl a néhány méterrel alacsonyabban fekvő Szerdahelyi dűlő nagyobb részt 
beépítetlen területén szintén nem található építészeti érték. 

A dűlő keleti szélén lévő horgászházikók, ill. a kemping épületei sem minősíthetők kiemelt építészeti 
értéknek. 

A Vadtelep az elmúlt ötven év alatt épült be nyaralókkal. Biztosan van egy‐két építészetileg is kitűnő 
épület az üdülőtelepen, hivatalosan azonban nincs helyi védett épület ezen a településrészen. 

Alsóörs településkép védelméről szóló rendelet nem sorolja a területet a helyi védett területek közé 
és helyi védett épületet sem jelöl, a tervezett fejlesztési terület közelében. 

A külön felsorolt helyi védett köztárgyak is messze esnek a 969‐es hrsz.‐ú fejlesztési területtől, mert 
azok zömmel a település központi, ill. északi részén találhatók. 

Összefoglalva, épített, építészeti érték tehát nincs a 969‐es hrsz.‐ú tervezett fejlesztési területen és a 
kiterjesztett  környezetében  sem  található  védett  építmény,  köztéri  épített  térelem,  településrész, 
semmilyen helyi építészeti örökség. 

Az épített környezet védelme  tekintetében a  tervezett  fejlesztés nem okoz a puszta megjelenésén 
kívül  semmilyen  kedvezőtlen  hatást.  Nem  kell  bontani,  nem  kell  új  utakat  építeni,  nem  takar  el 
semmilyen települési építészeti értéket. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A közhiteles nyilvántartás adatai alapján, a 8378 egyedi azonosító számú, Szerdahelyi dűlő, Kemping 
elnevezésű régészeti lelőhely érinti a 969‐es hrsz.‐ú telket. Ezt a tényt már a telepítési tanulmányterv 
és több más korábban készült tervanyag is tartalmazza. 

Az  örökségvédelemmel  kapcsolatos  hatáskörben  a  VMKH  Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi  Főosztálya  nyilatkozott.  Korábban  is  hivatkoztunk  erre  a  nyilatkozatra  és 
megemlítettük  azt  is,  hogy  a  2/2005  (I.11.)  Kormányrendelet mellékletéből  egyértelmű,  hogy  az 
épített környezet védelme ill. a kulturális örökségvédelem az két különböző szakterület a környezeti 
értékelés  tekintetéből,  azaz  a  műemlékvédelmi  és  az  örökségvédelmi  kérdések  nem  az  állami 
főépítész hatáskörébe tartoznak. Ettől függetlenül foglalkozunk az örökségvédelem kérdéskörével. 

Alsóörs területén az örökségvédelmi hatástanulmány szerint 14 darab régészeti lelőhely van (lásd 5. 
melléklet), amelyek közül az előbb említett 8378‐as mellett a 8379‐es Szerdahelyi dűlő elnevezésű 
régészeti lelőhely helyezkedik el a tervezési terület közelében. 

Mindkét régészeti  lelőhely  jellegénél római korú települést említ az adattár, ugyanakkor a  jelenlegi 
helyzetnél a ’nem azonosítható’ felirat szerepel. 

A  VMKH  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Osztály  az  üzemanyagtöltő  állomás  telepítése  ügyében 
kiadott  ‐VE 51/00278‐2/2021 ügyiratszámú‐  levele kicsit másképp  fogalmaz. Megállapítja, hogy: „a 
szerkezeti tervlapon az érintett régészeti lelőhely kijelölése a nyilvántartási adatoknak megfelel.” 

Közli, hogy: „A tervezett változtatási szándékkal szemben a régészeti örökség védelme szempontjából 
kifogást nem emelek! „ 

Fontos  az  a  tájékoztatás  is,  miszerint:  „a  változtatással  érintett  ingatlanon  található  régészeti 
lelőhelyen  a  közelmúltban  több  ízben  régészet  feltáró  tevékenység  zajlott.  Így  a  Hatóságom 
rendelkezésére  álló  régészeti  információk  alapján  a  tervezett  beruházás  megvalósítása  során 
elvégzendő régészeti szakfeladatok meghatározhatók. 

Fentiek alapján az örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését a változtatással érintett területre 
nem tartom szükségesnek. 

Felhívom  a  figyelmet  továbbá,  hogy  a  bruttó  500  millió  forintos  értékhatárt  meghaladó  teljes 
bekerülési  költségű  beruházás  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  tv  (a 
továbbiakban  Kötv.)  7.§  20.  a)  és  e)  pontjai  alapján  nagyberuházásnak minősül.  Nagyberuházás 
esetén a Kötv. 23/C.§ (1) és (2) bekezdései alapján előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.” 
(…) 

„A Kötv. 24. §  (2) bekezdésében  foglaltak   értelmében, amennyiben a  földmunkák  során  régészeti 
emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező ( a tevékenység felelős vezetője) az ingatlan 
tulajdonosa,  az  építtető  vagy  a  kivitelező  köteles  az  általa  folytatott  tevékenységet  azonnal 
abbahagyni, a jegyző útján a Veszprém Járási Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 
haladéktalanul  tájékoztatja  a  mentő  feltárás  elvégzésére  jogosult  intézményt  továbbá  köteles  a 
tevékenységet    szüneteltetni  a  helyszín  és  a  lelet  őrzéséről  –  a  felelős  őrzés  szabályai  szerint‐  a 
feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.” 

A  jogszabályoknak megfelelő  beruházói magatartással  a  kulturális  örökségvédelem  szempontjai  a 
beruházás során érvényesíthetők. 

 

5. A TERVMÓDOSÍTÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK (BENZINKÚT ÉS ZÖLDTERÜLETEK) VÁRHATÓ 
HATÁSA 

A várható hatásokat az épített környezet védelme tekintetében az előző fejezetekben érintettük. Itt 
tömören összegezzük ezeket a hatásokat. 
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A  benzinkút megépítésével  a  beépített, mesterséges  felület megnövekszik,  és  a  természetközeli 
terület nagysága, az élővilág kiterjedése csökken – ahogy említettük ez majdnem minden új építés 
velejárója  –  és  feltehetően  kismértékben  növekszik  a  közvetlen  környezetben,  elsősorban  a 
vadtelepi  üdülőterület  alsó,  úthoz  közeli  településrészén  a  zajhatás  és  a  fényterhelés.  Ezeket  a 
hatásokat  a  fényhasználat  szabályozásával,  az  előírt  növénytelepítés  megvalósításával,  tudatos 
tervezéssel mérsékelni lehetséges. 

A  benzinkút  megépültével  kismértékben  növekszik  a  környezetterhelés  a  nagyobb  forgalom 
következtében,  és  a  zajhatáson  túl,  a  légszennyezés  is  egy  kisebb  területen  kismértékben 
megnövekedhet 

Egy korszerű, zöldbe ágyazott benzinkút, azonban nemcsak mint a környezetet  terhelő elem  jöhet 
szóba,  hanem  a  minőségi  és  egyedi  fejlesztés  révén  az  ellátási,  szolgáltatási  színvonal  emelése 
mellett akár egyedi  látványossággá  is válhat, a  jelenlegi  rendezetlen  településkapu  településképét 
jelentősen javíthatja. 

A  településszerkezet meglévő adottságai, értékei nem károsodnak, maga a  szerkezet  jelentéktelen 
mértékben módosul. 

A településrész látványa, illetve a Vadtelepről feltáruló látvány jelentősebb mértékben változik. Ez a 
változás  azonban  kétirányú.  A magasabban  fekvő  üdülőtelkek  számára  kedvezőbb  lehet  néhány 
magas,  idősebb  fa  kivágása,  amely  következtében  a  Balaton  felé  történő  kilátás  javulhat, míg  a 
lejjebb lévők számára, az eddigi zöld növényzet helyett a zöldbe ágyazott, de mégiscsak mesterséges 
benzinkút látványa lesz a meghatározó, amely ahogy említettük lehet egyedi megjelenésű is. Azaz a 
látvány megváltozása csak néhány ingatlan szempontjából nevezhető esetleg kedvezőtlennek. 

A hatások között kiemeltük, hogy az épített értékek, épített elemek, egyedi tájértékek, térelemek a 
benzinkút létesítése által nem károsodnak. 

A benzinkút építése nem igényel külön új útépítést és minimális mértékre szorítkozik a mesterséges 
felület kialakítás. 

Az örökségvédelmi hatóság a kiviteli tervek készítésekor előírja a régészeti lelőhely általi érintettség 
következtében elvégzendő teendőket. 

A fejlesztés Alsóörs turisztikai, rekreációs potenciálját nem csökkenti, sőt az egyedi zöldbe ágyazott 
benzinkút szolgáltatással inkább növeli a település vonzerejét. 

 

6. JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

Jelen  környezeti  értékelés  célja  az  volt,  hogy  a  tervezett  fejlesztés,  a  benzinkút  létesítés  során 
várható  hatásokat,  következményeket  feltárja,  és  javaslatot  tegyen  az  épített  környezet  védelme 
tekintetében  szükséges  teendőkről.  Ezek  a  javaslatok,  a  készítendő  további  tervek  szakmai 
tartalmának  bővítését,  a  minél  kedvezőbb  környezeti  állapot  elérését  célozzák,  a  várható 
kedvezőtlen hatások mérséklésével. 

A környezeti értékelésben megfogalmazottak,  többnyire más  jogszabályokban  is  fellelhetők, de  itt 
egybegyűjtve fontosak az előbb említett hatások mérséklése céljából. 

 A  kivitelezési  tervezés  és  a  kivitelezés  során  alapvető  fontosságú  a  4/2018  (III.28.) 
Önkormányzati rendelet betartása a településkép védelméről. 

 Az előírt zöldfelületeken túl, zöldbe ágyazott benzinkút létesítése indokolt, ‐ zöldhomlokzat, 
extenzív zöldtető, élő növény árnyékolók stb. ‐minél kisebb mesterséges felület létesítésével 

 A  legkorszerűbb  technika  alkalmazása,  mind  az  üzemanyagtárolás,  mind  a  benzingőz 
kibocsátás csökkentés, ill. benzingőz‐befogás szempontjából 
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 A  fényterhelés  szigorú,  az  OTÉK  előírásai  szerinti,  illetve  ha  lehetséges  még  annál  is 
tudatosabb megtervezése, úgy hogy se a Vadtelep üdülőingatlanjait, se a Szerdahelyi dűlőt 
ne érje fényterhelés 

 A belső zajvédelem megvalósítása részben tervezéssel, a jelentősebb zajkeltő létesítmények 
üdülőterülettől  távolabbi,  vasút  mellé  telepítése,  növényzettel  befuttatott  belső 
zajárnyékoló falak, zajelnyelő burkolatok létesítése. 

 A  benzinkút  legfőbb  zajkeltő  tevékenységeinek  esti,  éjszakai  korlátozása,  pl.:  a  mosó 
kizárólag  csak  zárt  ajtókkal  és  csak  nappal  reggel  8  és  este  20  óra  közötti működtetése, 
alacsony  zajú  porszívó,  tisztító  berendezések  alkalmazása,  ezek  belső  zajárnyékolása  és 
szintén  csak  nappali  üzemeltetése,  a  vendégek  kulturált  viselkedését  biztosító  házirend 
kifüggesztése 

 A benzinkút területén kívülre ható hatások minden szempontból minimálisra csökkentése, a 
mesterséges felületekre hulló csapadékvíz szűrése, ülepítése 

 Az  örökségvédelmi  hatóság  előírásainak  maradéktalan  betartása  a  kiviteli  tervezés  és  a 
kivitelezés során a régészeti lelőhely általi érintettség következtében. 

 Az esztétikai megjelenés kiemelt szempontként való figyelembe vétele 

 

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

A  környezeti értékelés  célja, hogy  feltárja  a  fejlesztés  során  várható  következményeket  az épített 
környezet  védelme  tekintetében.  Összegezésképpen  megállapítható,  hogy  a  tervben  foglalt 
fejlesztési elemek, javaslatok az épített környezet rendszerét, elemeit csak kis mértékben érintik és a 
csekély mértékű kedvezőtlen hatások mérséklése a tudatos, a környezet értékeire figyelő tervezéssel 
biztosítható. 

Megállapítható,  hogy  a  településrendezés  eszközök  módosítása  nem  tartalmaz  olyan  tervi 
megoldásokat,  amelyek  a  magasabb  rendű  környezetvédelmi,  területrendezési  célkitűzésekkel 
ellentétesek. 

A  környezeti  értékelés  nem  tárt  fel  olyan  tervi  elemet  a  módosítás  kapcsán,  amely  jelentős 
mértékben  kedvezőtlen  hatással  lenne  az  épített  környezetre,  annak  szerkezetére,  vagy  egyes 
elemeire. 

 

  Badacsony 2021. június. 24.  dr. Laposa József 
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1. melléklet: Államigazgatási szervek véleményének összefoglaló táblázata a környezeti vizsgálati 
eljárás lefolytatásának szükségességéről 

 

5/2002 (I.11.) Kr. 2.II. MELLÉKLET SZERINTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

MINDIG RÉSZT VESZ 

1  VMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  nem szükséges 

2  Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  nem szükséges 

3 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
(területi vízügyi és vízvédelmi hatóság) 

nem szükséges 

4  Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  nem szükséges 

ÉRINTETTSÉG ESETÉN VESZ RÉSZT 

5.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda  szükségesnek tartja 

6.  VMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  nem szükséges 

7. 
VMKH Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény‐ és 
Talajvédelmi Osztály 

nem szükséges 

8.  VMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály  nem nyilatkozott (nem érintett) 

9.  VMKH Bányászati Osztály  nem válaszolt 

10. 
Budapest Főváros Kormányhivatala (természetes 
gyógytényezők) 

nem nyilatkozott (nem érintett) 

11. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

nem szükséges 

12. 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(tűzvédelem, polgári védelem) 

nem nyilatkozott 

13. 
Országos Tiszti Főorvos 

(kémiai biztonság) 
nem szükséges 



Ügyiratszám: VE-09/KTF/08427-2/2020. Tárgy: Alsóörs község TRE 
módosítása - előzetes 
tájékoztatás

Ügyintéző: Horváth László Hiv. szám: 1Ált/348-22/2020
Szerv. egység Természetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-874 Melléklet: -

Hebling Zsolt
polgármester részére

Alsóörs Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással fenti számú levelére, a településfejlesztési koncepcióról,  az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)
Kormányrendelet (EljR.) 32. § (7) bekezdése és 9. számú mellékletének 4. pontja,
valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó  szervek  kijelöléséről szóló  71/2015.  (III.  30.)  Kormányrendelet  8/A.  §  (1)
bekezdése  és  35.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontja  alapján,  Alsóörs község
településrendezési eszközeinek módosításához az alábbi tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat jelen módosítási szándéka levelében szereplő tervezési program
szerint  a  paloznaki  községhatár  mentén,  a  71.  számú főútvonal  és  a 29.  számú
vasútvonal  között fekvő,  belterületi 969 hrsz.-ú telek területére terjed ki. A kiemelt
fejlesztési  területté  nyilvánított  területen  a  módosítás  célja  a  hatályos
településszerkezeti  terv  szerinti  zöldterületi  terület-felhasználás  helyett  beépítésre
szánt  kereskedelmi-szolgáltató  gazdasági  terület  (Gksz)  kijelölése  benzinkút,
szerviz, autómosó és kereskedelmi egység (shop) elhelyezése érdekében.

Tájékoztatom,  hogy  a  tervezési  terület  nem  része  országos  jelentőségű  védett
természeti  területnek,  ex-lege  védett  természeti  értéket,  közösségi  jelentőségű
természet-megőrzési Natura 2000 területet, illetve  Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek  területrendezési  tervéről szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  (MaTrT.)
szerinti országos ökológiai hálózat övezeteit, a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetét nem érinti.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700

telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.h  u    



A terület nem tartozik  Alsóörs vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel
érintett  területének  lehatárolásáról  és  vízpart-rehabilitációs  tanulmánytervének
elfogadásáról szóló 3/2005. (III. 10.) TNM rendelet hatálya alá.

Az ingatlan a MaTrT. szerkezeti tervlapján települési terület, a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetén fekszik, ennek ténye
azonban a módosítási szándékot nem korlátozza.

Az épített  környezet  alakításáról  és  védelméről szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény
7.  §  (3)  bekezdésének  b)  pontja  szerint  az  újonnan  beépítésre  szánt  területek
kijelölésével  egyidejűleg  a  település  közigazgatási  területének  biológiai  aktivitás
értéke az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkenhet.

Tekintettel arra, hogy új beépítésre szánt terület kijelölése történik, így a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás-érték számítását a területek biológiai
aktivitásértékének  számításáról szóló  9/2007.  (VI.  3.)  ÖTM  rendelet  alapján  a
véleményezési  dokumentációban  el  kell  végezni,  a  megfelelőséget  igazolni
szükséges. A BAE érték számítás mellett felhívom a figyelmet a MaTrT. zöldterület
kompenzációval kapcsolatos előírásaira (12. § (3) bekezdés, 51. §, 65-67.§) is.

A  Gksz  övezet  kijelölése  ellen  előzetesen  kifogást  nem  emelek,  a
továbbtervezés  során  azonban  javaslom  az  egyeztetést  a  vízvédelmi,  illetve  a
környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósággal,  figyelemmel a  természet
védelméről  szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (4) bekezdésére, mely szerint tilos a
természetes és természetközeli  állapotú vízfolyások,  vizes élőhelyek partvonalától
számított  1000  méteren  belül  -  a  vízkárelhárításhoz  szükséges  vegyi  anyagok
kivételével  -  a  külön  jogszabályban  meghatározott,  a  vizekre  és  a  vízben  élő
szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése.

Környezeti vizsgálat:

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (Rendelet) hatálya alá tartozik. A Rendelet 1. § (3)
bekezdése szerint, a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi
építési  szabályzatnál  a  várható  környezeti  hatás  jelentőségének  eseti
meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.

A  tervezett  változtatás  jellege  és  volumene  alapján,  a  Rendelet  2.  számú
mellékletében  foglalt  szempontokat  figyelembe  véve  véleményem  szerint  a
módosítás a magasabb szintű jogszabályokban foglalt általános és övezeti előírások
megtartásával a környezetvédelmi és természetvédelmi  szakterületet  érintően
jelentős  környezeti  hatást  várhatóan  nem  okoz,  így  a  környezeti  vizsgálat
lefolytatását – az Önkormányzattal egyetértve – nem tartom szükségesnek.
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A  datszolgáltatás:  

Az EljR.  9.  számú melléklete és  a területfejlesztési  koncepció,  a  területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk,  egyeztetésük,  elfogadásuk  és  közzétételük  részletes  szabályairól
szóló  218/2009.  (X.  6.)  Kormányrendelet  alapján  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalnak  a  környezetvédelmi,  táj-  és  természetvédelmi  szakterület
esetében előzetes adatszolgáltatási kötelezettsége nincsen.

A  71/2015.  (III.  30.)  Kormányrendelet  37.  §  aa)  pontja  szerint  a  nemzeti  park
igazgatóság látja el állami alaptevékenysége körében a védett és fokozottan védett
természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000
területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével
kapcsolatos  feladatokat,  így  levelében  szereplő,  a  terület  természeti  értékeire
vonatkozó kérdésére a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezik
adatokkal, illetve jogosult adatszolgáltatást nyújtani.

Tájékoztatom,  hogy  Alsóörs  településrendezési  eszközei  módosításának
véleményezésében a tárgyalásos eljárás szabályai szerint részt kívánok venni.

A kiadmányozási jog gyakorlása  a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és  működési  szabályzatáról  szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM utasítás  és  a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs

kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett, Hivatali Kapun (KRID: 706187753)

2. Irattár
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FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY 

Tárgy: Alsóörs község településrendezési eszközeinek
módosítása, üzemanyagtöltő állomás telepítése
miatt.

Hiv. sz:1Ált/348-22/2020. Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia

Alsóörs község Önkormányzata 
8226 Alsóörs, 
Endrődi S. u. 49.

Tisztelt Polgármester Úr!
Alsóörs Község Önkormányzata  a  tárgyi  ügyben  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztályt  (a  továbbiakban:  Vízügyi  Hatóság)
megkereste, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (2) bekezdése-a alapján Alsóörs
község  településrendezési  eszközeinek  módosítására  vonatkozóan  az  alábbi  véleményt
nyújtja:
Alsóörs Község Önkormányzata  a  151/2020.  (XI.23.),  számon határozatot  hozott  Alsóörs
Község településrendezési eszközei részleges módosításának kezdeményezéséről.
Az  Alsóörs  969  hrsz-ú  ingatlan  területére  vonatkozó  szabályozást  kívánja  módosítani.  A
területen üzemanyagtöltőállomást kívánnak építeni.
Megállapítottam, hogy a módosítással érintett terület nem érintenek vízbázis védőterületet.
Az érintett  terület  szennyeződés-érzékenységi  besorolása  a  felszín  alatti  vizek  védelméről
szóló 219/2004. (VII.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7,§ (4) bek. alapuló 1: 100.000-
es  méretarányú  érzékenységi  térkép  alapján,  a  felszín  alatti  vizek  állapota  szempontjából
fokozottan érzékeny (1 d).
Megállapítottam, hogy a településrendezési eszközök módosításából  jelentős környezeti
hatások nem származnak felszíni  és felszín alatti  vízvédelmi szempontból,  betartva a
faviR. rendeletben a fokozottan érzékeny területekre vonatkozó előírásokat.
A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiárólés  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének megfelelően kérem, hogy a
településrendezési  eszközök  módosításának  elfogadását  követően  szíveskedjen  egy
példányban megküldeni a Hatóság részére.
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
szolgálatvezető-helyettes

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947



Készült: 1 pld-ban 
Egy példány: 2 oldal
Kapják: 1. címzett/hivatali kapu

2. irattár

Oldal: 2/2























 

 
8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001 

Telefon: 88/590-472 e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915 
 

Ügyiratszám:  VE-09/NT/02022-2/2020         Tárgy: Környezeti értékelés 
véleményezése 

Ügyintéző: Varga Lajos Hiv. szám: 1Ált/348-22/2020 
Szerv.egység Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 
  

Telefon: 06 88/590-472 Melléklet: - 
 

Alsóörs Község Polgármestere 
 
Alsóörs 
Endrődi S. u. 49. 
8226 

 
 
 

 

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNY  

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 

szerv (továbbiakban: talajvédelmi hatóság) a fenti számú megkeresésben szereplő 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan nem tartja szükségesnek 

környezeti vizsgálat készítését.  

 

INDOKOLÁS 

 

 

A talajvédelmi hatóságot Alsóörs Község Polgármestere kereste meg Alsóörs Község 

településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti értékelés 

készítésével kapcsolatban.  

 

A talajvédelmi hatóság a tervezett módosításokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat 

készítését nem tartja szükségesnek. 
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A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. év CXXIX. tv. 32.§ 

(1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52. 

§ (1) bekezdése, valamint a 2/2005 (I. 11.) Korm. rend 1. § (3) bekezdése, illetékességét a 

Korm.rendelet 3. § (2) és 14 § (4) bekezdései, továbbá az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Veszprém, 2020. december 14. 

         

 

 Takács Szabolcs kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

                                                            Odor Tamás 

                                                              osztályvezető 

Kapják: 

1. Címzett  

2. Irattár 







 

 Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Hebling Zsolt polgármester úr 

részére 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/8594-2/2020. 

Ügyintéző: Rybicska Antalné 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: 1Ált/348-22/2020 

 
 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Alsóörs község településrendezési eszközeinek – az üzemanyagtöltő állomás telepítésével összefüggő 

– módosítása, valamint a kapcsolódó környezeti hatás jelentőségének eldöntése tárgyában, hivatkozott 

számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

A község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja; továbbá, mint a környezet védelméért 

felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának h) 

bekezdése állapítja meg.  

BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ra, valamint a 2/2005. Korm. rendelet 

4. § (2a) bekezdésére, melyek szerint: 

„28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési 

eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni. 
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Közegészségügyi Osztály 1. 
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Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 

 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását. 

 

Budapest, 2020. december 08. 

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Dr. Vass Csaba 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos  

  



 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

 
Hebling Zsolt polgármester részére 

 

Mártonffy Gábor főépítész útján 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 

 

8226 Alsóörs 

Endrődi S. u. 49.  

Iktatószám:  BP/1006/0038-9/2020. 

Ügyintéző: Bozóki-Ernyey Katalin  

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Alsóörs településrendezési esz-

közeinek részterületre (969 hrsz.-ú 

ingatlan) vonatkozó módosítása – 

örökségvédelmi vélemény környezeti 

vizsgálat szükségességének meg-

határozása tárgyában  

Hiv. szám: 1Ált/348-22/2020. 

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésére, az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  

az alábbi kikötéssel nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

A megküldött tájékoztató anyag hiányos, hibás örökségvédelmi szempontból. A módosítási 

terület egy részén régészeti lelőhely található, azonosító száma: 8378, a közhiteles nyilvántartást 

(továbbiakban: Örökségvédelmi nyilvántartás) vezető Miniszterelnökség adatai alapján. Ezzel a 

ténnyel ki kell egészíteni a dokumentációt, illetve, amennyiben a lelőhely a tervlapról is hiányzik, 

úgy kérem, hogy arra is vezessék át. 

Felhívom az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a további hatósági eljárások során biztosítani kell az 

örökségvédelmi szempontok érvényesülését és a területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság 

(Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, 

Mindszenty József u. 3–5.) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. § a) pontja 

szerinti állásfoglalását ki kell kérni. 
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Tájékoztatom továbbá, hogy fenti lelőhellyel kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 17. 

pontja alapján a kiterjedésére vonatkozó adatokat a területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság, 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály szolgáltathatja.   

Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a hivatkozott régészeti lelőhely kiterjedésének 

ábrázolása az Országos Építésügyi Nyilvántartásban (https://emo.e-epites.hu/ adatbázisban) nem 

megfelelő. 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

   

 dr. Zelenyánszki Éva 

          osztályvezető 

 

 

Erről értesül: 

1. Címzett 

2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, 

Mindszenty József u. 3–5. 



VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Alsóörs község településrendezési 
eszközök módosítása, üzemanyagtöltő 
állomás telepítése, előzetes tájékoztatás 

Hiv. szám: 1Ált/348-22/2020.
Ügyintézőjük: Hebling Zsolt
Ügyintéző: Sütő Norbert tű. százados
Telefon: 06-88/620-800

Hebling Zsolt
polgármester

Alsóörs Község Önkormányzata

Alsóörs 
Endrődi Sándor u. 49.
8226

Tisztelt Polgármester Úr!

Alsóörs  község  településrendezési  eszközeinek  módosítása  az  üzemanyagtöltő  állomás
telepítése  ügyében érkezett  előzetes  megkeresésével  kapcsolatban az alábbiakat  javasolom
beépíteni a dokumentációs rendszerébe,  ismertetve a hatáskörömbe tartozó kérdésekben az
adott területre vonatkozó követelményeket és a terv tartalmi elemeivel kapcsolatos szakmai
álláspontomat:

1. A  település  ár-  és  belvíz  által  veszélyeztetett  területeire  az  állandó  építési  tilalom
kiterjesztése indokolt.

2. A  csapadékvíz-elvezető  rendszer  kialakítását  (méret,  kapacitás,  elvezető  és  áteresztő
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges.

3. Azokon a részeken,  ahol  a  talaj  laza,  löszös  szerkezetű,  ott  az  (elvi)  építési  engedély
kiadása  előtt  be  kell  szerezni  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Hivatal  szakmai
véleményét.

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető  anyagú külső térelhatároló  szerkezetű,  fokozatú,  héjazatú)  anyagból  létesítendő
építmények  között  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a területileg
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

5. Az OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint a közterületen elhelyezendő építmények (buszváró,
piactéri  építmények,  elárusító  pavilon,  stb.)  közötti  távolságot  a  helyi  építési
szabályzatnak  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  ez  nem  konkrét,  számszerűleg
meghatározott  érték  lesz,  akkor  ezen  (tűz)távolság  megállapításához  az  építésügyi
hatóságnak be kell szereznie az első fokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.
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6. Az  új,  beépítésre  tervezett  területek  oltóvízzel  való  ellátottságának  megoldásaira
vonatkozó konkrét elképzeléseket  az épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdése  a) és b) pontok
figyelembe vételével kell kialakítani.

7. A  tűzoltás  alapvető  feltételeinek  biztosítása  tekintetében  az  építmények  megközelítési
lehetőségeit, a tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok felállítási helyét az Étv.
31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

8. Tűzjelzés  céljára  a  településen  mindenki  által  bármikor  igénybe  vehető  nyilvános
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint.

9. Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E
vagy  F  tűzvédelmi  osztályba  tartozó  anyag  tetőfedésként  csak  a  területileg  illetékes
tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy
területrendezési  egység is)  vonatkozó  engedélye  és  annak feltételei  alapján,  legfeljebb
kétszintes épületeknél alkalmazható.

10. A  településen  az  oltóvíz-intenzitást,  az  oltóvízhálózat  kialakítását,  valamint  a
tűzcsapokkal  szemben  támasztott  követelmények  megvalósulását  az  OTSZ  előírásai
alapján kell biztosítani.

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra vonatkozó
előírásokat.

Alsóörs község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni
védekezés  egyes  szabályairól  szóló  62/2011.  (XII.  29.)  BM rendelet  módosításáról  szóló
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. számú melléklet alapján III. katasztrófavédelmi osztályba
sorolt. Ennek megfelelően – a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és
a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény
végrehajtásáról 2. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve – az elégséges védelmi
szint  biztosítása  érdekében,  szükséges  a  lakosság  központi  riasztása  és  vészhelyzeti
tájékoztatásának tervezése.

Alsóörs  község  területén  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  nem  működik,  így  a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.)  Korm.  rendelet  29.  §-ában  foglaltakat  figyelembe  véve  további  követelmények
megfogalmazása nem indokolt. 

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. melléklet alapján a polgári
védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított  objektumokról és szolgáltatásokról a települési
veszély elhárítási terv mellékletét képező települési adattár alapján valósul meg. Az adattár
elektronikus formában Alsóőrs község polgármesteri hivatalában rendelkezésre áll.

Tájékoztatom,  hogy az  R.  37.  §  (4)  bekezdése  és  9.  melléklet  5.  és  6.  pontjában  foglalt
szakterület  vonatkozásában a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság az egyeztetési
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv.

Szakvéleményemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.
§-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. 22. §. 1. bekezdés b) pontja, valamint a 234/2011. (XI.
10.)  Korm.  rendelet  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények



3

módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló  1.  melléklet  a.)
pontja, valamint az Étv. 9. § (2) bekezdés, valamint az OTÉK 5. § (2) bekezdés, valamint az
Étv. 7. § (2) bekezdés m) pontja, továbbá az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 7. sorában szereplő hatáskör gyakorlása
alapján adtam meg.

Kérem, hogy az elfogadásra kerülő tervdokumentációt – elektronikus formában – megküldeni
szíveskedjen.

Kelt: Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. ✉: 8201 Veszprém Pf.: 403.

Telefon: +36(88)620-800 Fax: +36(88)620-809
E-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 708215715

mailto:XXX@katved.gov.hu


ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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2. melléklet: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének tematikára adott véleménye
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3. melléklet:  Alsóörs  településképi  rendelete  által  védetté  nyilvánított  területek,  épületek, 

köztárgyak (4/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet) 

 

Helyi védett területek: 

Ófalu: Szent István út ‐ Iskola köz – 549 hrsz‐ú Általános iskola ‐ Endrődi utca – 124/1, 124/2 hrsz‐ú 
ingatlan – 87 hrsz‐ú Séd patak – 53, 54, 28/9‐14, 0124/2, 0125, 4, 5, 6, 7 hrsz‐ú ingatlanok ‐ Fő utca 
által határolt terület. 

Községet  határoló,  tájkaraktert  meghatározó  erdők:  041/3,  041/4,  043,  044,  046,  087,  093/3, 
0101/1, 0129/5, 1584 

 

Helyi védett épületek: 

  Cím  Hrsz 

1.  Kossuth Lajos utca 10  13 

2.  Kossuth Lajos utca 19  799 

3.  Kossuth Lajos utca 21  800 

4.  Kossuth Lajos utca 21/1  801 

5.  Fő utca   764 

6.  Fő utca 4  57/2 

7  Fő utca 5  119/1 

8.  Fő utca 7  749 

9.  Ady Endre utca 10  739 

10.  Fő utca 11  747 

11.  Fő utca 16  756 

12.  Fő utca 18  755 

13.  Fő utca 21  737 

14.  Fő utca 23  736 

15.  Endrődi utca 3  124/1 

16.  Endrődi utca 6  558 

17.  Endrődi utca 12.  553/5 

18.  Ady Endre utca 14.  734 

19.  Úttörő utca 4  22 

20.  Úttörő utca 22  25/1 

21.  Szabadság tér 6  775 

22.  Szabadság tér 10  71 

23.  Úttörő utca 10  35 

24.  Úttörő utca 17  49 

25.  Úttörő utca 19  50 

26.  Úttörő utca 38  15/1, 15/2 

27.  Úttörő utca 32  16/2 
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Helyi védett köztárgyak: 

  Megnevezés  Hrsz 

1.  9. sz. határkő  090 

2.  Díszkerítés  0109/17 

3.  Szabadtéri színpad  0112b 

4.  Támfal  0130 

5.  Világháborús emléktáblák  7 

6.  Vöröskő térplasztika  2/2, 387, 390, 519/2, 787, 883/2 

7  Emléktábla  726 

8.  Endrődi emléktábla  550/1 

9.  Emléktáblák  387 

10.  Kopjafa  387 

11.  Endrődi Sándor emlékoszlop  334 

12.  Arató Emil dr. emlékoszlopa  334 

13.  Emlékmű  883/6 

14.  Emlékmű, a balatoni  883/2 

15.  „MÁV” víztorony  865/22 

 

4. melléklet: Műemlékek és környezetük 

 

Műemlék  Műemléki környezet 

  HRSZ  Cím  Jelleg  Érintett telkek 

1.  565  Ady Endre utca 3.  Népi lakóház  129/1, 558, 559, 562, 563, 564, 565, 
566, 744, 745/1 2.  563  Endrődi utca 4.  Népi lakóház 

3.  7  Templom utca 
Református 
templom 

3/1,  4,  5,  6,  7,  9,  10,  11,  14,  15/1, 
15/4, 0125 

4.  772, 773  Petőfi köz 4. 
Török  adószedő‐ház 
és melléképület 

764,  771,  772,  773,  784,  785,  787, 
790, 791 

5.  074  Halacs  Népi présház, pince  073, 076 

6.  1280  Szőlőhegy 53.  Népi lakóház  1276; 1282; 1284; 1293; 1351/7 

7.  1634 
Külterület‐
Aranybánya 

Népi lakóház  1583; 1632; 1633; 1635; 1636; 

Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

5. melléklet: Alsóörs közigazgatási területét érintő régészeti lelőhelyek 

Azonosító  Név  Védelem  HRSZ 

7066  Kis‐réti‐dűlő  szakmai 

0130, 0131, 0132/33, 0132/34, 0132/35, 0132/36, 0132/37, 0132/38, 0132/39, 
0132/40, 0132/41, 0132/42, 0132/64, 0132/65, 0132/66, 0132/67, 0132/68, 
0132/69, 0132/7, 0132/70, 0132/71, 0132/8, 0132/9, 1/3, 1/4, 2/1, 3/1, 4, 5, 6, 10, 
3/2, 0134, 0135/6, 2/2, 9, 805, 815/4, 815/5, 808/1, 808/2, 807/2, 807/1, 806, 
811, 810, 809, 813, 807/5, 807/4, 814/5, 814/2, 815/1, 807/6, 812, 752, 1/5 

7067 
Református 
templom 

szakmai 
15/1, 15/2, 15/4, 11, 10, 8/1, 3/2, 4, 7 

7068  Török‐ház  szakmai 

763, 790, 791, 792, 764, 771, 772, 752, 756, 742/1, 741, 740, 737, 738, 739, 743, 
787, 726, 789, 734, 721/4, 723/2, 722/1, 553/2, 568/4, 725/2, 570, 569, 720/4, 
560, 753/1, 754, 788, 730, 729, 724, 731, 725/1, 723/1, 736, 755, 720/5, 721/3, 
718/105, 718/104, 718/103, 719, 732, 727, 795, 796 

7069  Közép‐sok  szakmai 
098/10, 098/11, 098/2, 098/3, 098/8, 098/9, 094, 093/3, 098/1, 098/13, 098/12 

7070 
Nemesség 
erdeje 

szakmai 

0101/1, 093/3 
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Azonosító  Név  Védelem  HRSZ 

7071 
Somlyó‐hegy 

alja 
szakmai 

0109/2, 0109/3, 0110, 0111, 0112, 0113/10, 0113/12, 0113/13, 0113/14, 0113/16, 
0113/19, 0113/2, 0113/38, 0113/39, 0113/4, 0113/5, 0113/6, 0113/7, 0113/8, 
0113/9, 0114/10, 0114/12, 0114/14, 0114/15, 0114/16, 0114/17, 0114/18, 
0114/19, 0114/20, 0114/21, 0114/22, 0114/23, 0114/26, 0114/27, 0114/28, 
0114/29, 0114/3, 0114/30, 0114/39, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 
0114/9, 097, 0129/5, 0121, 0118/7, 0118/5, 0118/4, 0118/3, 0128, 0118/2, 0122 

7072  Kermencs‐rét  szakmai 

019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 018, 023/39, 019/3, 013, 014/1, 015, 016, 1040, 
1035/1, 1035/2, 1035/3, 1678/16, 1682, 023/8, 023/7, 023/2, 014/4, 027/3, 
027/6, 1688/8, 1685, 1678/20, 1688/7, 1691, 1702/8, 1706, 1687, 1678/26, 
1678/25, 1678/24, 1688/6, 1688/4, 1695, 1686, 1696/10, 1696/9, 1696/8, 1696/7, 
1700, 1702/4, 1699, 1698, 1697, 1701, 1702/7, 1692, 1694, 1696/5, 1702/9, 
1702/11, 1702/12, 1702/13, 1705, 1702/6, 1678/28 

37031  Orgona utca 21.  szakmai 

2311, 2317, 149/26, 158/2, 149/20, 149/19, 149/18, 149/17, 149/16, 149/24, 
149/4, 149/51, 149/50, 149/52, 149/53, 197/1, 197/2, 189, 190, 191, 2325, 
159/22, 159/14, 201, 195, 196, 149/42, 162, 159/8, 161, 2315, 159/9, 2326/1, 
2326/2, 171, 170, 160, 159/4, 159/5, 159/6, 159/16, 386, 387, 240/2, 169, 199, 
2331/4, 2321, 2320, 2319, 2318, 2324, 159/10, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 186, 
185, 182, 181, 178, 177, 176, 174, 180, 183, 184, 187, 188, 159/12, 159/11, 
159/13, 159/23, 2322, 2329/1, 2331/1, 2329/2, 159/17, 159/21, 159/15, 2331/3, 
2347, 2348, 200, 159/20, 159/18, 2329/4, 2330, 2335, 2331/2, 2333/1, 2329/3, 
157, 158/1, 379 

51455 
Loki út ‐ Hársfa 
u. ‐ Orgona u. ‐ 

Viola u. 
szakmai  318, 319, 320, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 341, 

282 

8378 
Szerdahely ‐
Camping 

szakmai 
969, 976/1, 978, 990/96, 990/94, 990/95, 995/11, 995/7, 995/9, 995/5, 995/12, 
995/13 

54940 
Országúti‐dűlő, 
13. lelőhely 

szakmai 
0120/5, 0120/6 

54941 
Országúti‐dűlő, 

14. lh. 
szakmai 

0108/3, 0108/8, 0108/9 

8377 
Állami 

Szőlőtelep 
szakmai 

1842, 1841, 1825, 1824, 1802, 010/45, 010/52, 010/51, 010/50, 010/49, 010/56, 
010/67, 010/66, 010/65, 010/64, 010/63, 010/62, 010/61 

8889  Malomhát  szakmai 

08/122, 08/123, 08/124, 08/125, 08/126, 08/127, 08/128, 08/129, 08/130, 
08/131, 08/132, 08/133, 08/121, 08/120, 08/119, 08/118, 08/117, 0846, 1988, 
2001, 2065, 0845, 0844, 0843, 0842, 0841, 0840, 0839, 0838, 0837, 0836, 0835, 
0834, 0833, 0832, 0831, 0830, 0829, 0847, 08/134, 08/135, 08/136, 08/137, 
08/138, 08/139, 010/1, 08/115, 09, 0823, 0730, 0856, 0826, 0825, 0828, 0849, 
0852, 0853, 0854 

Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal 




