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I. BEVEZETÉS
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete a 151/2020. (XI.23.) határozatában döntött a község
településrendezési eszközeinek módosításáról. A településrendezési eszközök 2012 előtt készültek, így a
módosításukkor az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
kormányrendelet 2012. augusztus 6‐a előtti állapotának (régi OTÉK) megfelelően történik.
Alsóörs Község településrendezési eszközei elérhetők a következő weboldalakon:
 Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő‐testület 38/2004. (IV. 8.) számú határozatával elfogadott ‐
többször módosított ‐ Településszerkezeti terve (TSZT)
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4256&Itemid=253
 Alsóörs Község Önkormányzat 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és
Szabályozási Tervről a 3/2020 (VI.15.) rendelettel módosítva (HÉSZ és SZT)
https://www.alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2370&Itemid=244
A településfejlesztési koncepciókról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. §‐a alapján a településrendezési eszköz módosítása
tárgyalásos eljárásban történik. A partnerekkel történő egyeztetése a 2/2017. (II.01) önkormányzati rendelet
és a veszélyhelyzet ideje alatti védelmi szabályokra vonatkozó 546/2020 (XII. 2.) kormányrendelet szerint
történik.
A területre 2020‐ban Telepítési tanulmányterv készült, mely megtekinthető Alsóörs Község honlapján a 2020.
09. 15.‐ei KT‐ülés előterjesztései között: https://www.alsoors.hu/files/Eloterjesztes/2020/0915/9.napirend.pdf

Módosítással érintett területek elhelyezkedése
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő‐testületének
...../2021. (….) önkormányzati rendelete
Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő‐testület 38/2004. (IV. 8.) számú határozatával elfogadott
Településszerkezeti Tervének módosításáról

1. A 38/2004. (IV. 8.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv az 1. mellékletben jelölt
tervezési területek normatartalmával módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap

K.m.f.

……………………………………………
Hebling Zsolt
polgármester

……………………………………………
Báró Béla
jegyző
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1. melléklet a ……/2021. (……) számú határozathoz: Településszerkezeti terv módosításai
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Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő‐testületének
...../2021. (….) önkormányzati rendelete
Alsóörs Község Önkormányzat 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendeletével elfogadott
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő‐testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép‐dunántúli Vízügyi
Főigazgatóság Veszprém Megyei Szakmérnökség, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest főváros Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Veszprém Megyei Rendőr‐főkapitányság, Budapest Főváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Növény‐ és Talajvédelmi Osztály, Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság, valamint a Veszprém Megyei
Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (II.01.) önk.
rendeletnek megfelelően a következőket rendeli el:

1. § (1) Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005 (XI.11.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 7.
melléklete, jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.

2. § (1) A HÉSZ 20. § /2/ bekezdése a következő ponttal egészül ki:
− Gksz‐3 jelű övezetben csak üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei
helyezhetők el.

3. § (1) A HÉSZ 20. § /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/3/ Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét – a beépítési mód
függvényében – a következő táblázat szerint kell meghatározni:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
AZ ÉPÍTMÉNYEK
övezeti beépítés legkisebb legkisebb telek‐ legnagyobb legnagyobb legkisebb legnagyobb
legnagyobb
jele
módja területe
szélesség
szintter. beépítettsége zöldfelületi burkolt felület építmény‐ homlokzat‐
m2
mutató
%
aránya %
aránya %
magassága magassága
m
m
Gksz‐1
SZ
3000
50
0,3
10
50
30
5,5
6,0
Gksz‐2
SZ
1000
25
0,3
10
50
30
5,5
6,0
Gksz‐3
SZ
4000
‐
0,4
20
30
50
6,0
6,5
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4. § (1) A HÉSZ 20. §‐a a következő /6/, /7/ és /8/ bekezdéssel egészül ki:
/6/ A Gksz‐3 jelű övezetben a többszintes növényállományt a meglévő növényzet megőrzésével kell
kialakítani és törekedni kell a parkolók fásítására, cserjésítésére.
/7/ A Gksz‐3 jelű övezetben a telek nem beépíthető részén a villamos vezeték biztonsági övezetére előírt
jogszabály szerinti építmények nem helyezhetők el.
/8/ A Vadtelep és a Balaton‐part közötti közvetlen gyalogos kapcsolat feltételeinek megteremtése
érdekében a gyalogos közlekedést a 969. hrsz‐ú telek igénybevételével, a vonatkozó közúti és vasúti
közlekedési műszaki irányelvek figyelembe vételével kell megvalósítani.”

5. § (1) A HÉSZ 31. § /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/9/ 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.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

……………………………………………
Hebling Zsolt
polgármester

……………………………………………
Báró Béla
jegyző
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melléklet a …./2021. (….) Önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítása
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Jelmagyarázat:
Tervezési terület határa
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
A tervezéssel érintett terület Alsóörs Paloznakkal határos részén található. A 969 hrsz‐ú telken jelenleg nem
található épület/építmény, területe megközelítőleg 5100 m2. Északi oldalát a 71. sz. főút: Lepsény (7. sz. főút) –
Balatonfüred – Keszthely (76. sz. főút), más néven Füredi utca határolja. Déli oldalán a 29. (2) számú országos
törzshálózati vasúti pálya: Szabadbattyán – Tapolca húzódik.
A telek közúton a főút irányából mindkét településről jól megközelíthető, töltőállomás elhelyezése kapcsán a
közösségi közlekedés nem mérvadó. Alsóörs déli, Szerdahelyi‐dűlő településrésze a vasút miatt nehezen
közelíthető meg, a Szerdahelyi utcán található vasúti átjárótól alig 600 m‐es távolságra kerül elhelyezésre a
töltőállomás. A 969 hrsz‐ú telket Paloznak felől egy nagyobb kiterjedésű (részben gondozott) zöldfelület
határolja. Lakóterület területfelhasználásba sorolt területektől megfelelő távolságban helyezkedik el, a
környezetében zömmel üdülőterület területfelhasználású területek találhatók.
A közlekedési hálózat és a közműhálózat kiépült, módosítása csak az üzemanyagtöltő állomás megközelítése
miatt szükséges.

1. ábra: A benzinkút tervezett helye

A topográfiai térképen jól látszik, hogy korábban anyagnyerőhelyként hasznosították, így a terület roncsolt. A
projekt terület jelenleg növényzettel spontán benőtt, nagyrészt bozótos, értékes faállománnyal nem
rendelkezik. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályának előzetes
tájékoztatóra adott válasza alapján a területen nincs nyilvántartott erdő, a módosítás hatása az Evt. hatálya
alá eső objektumokra nem jelentős. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályától kapott adatok alapján „a tervezési terület nem része országos jelentőségű
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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.”

2. ábra: Magyarország topográfiai térképe

A benzinkút területén szervízsziget és egy háromállású autómosó is helyet kap. Előbbi manapság szinte
alapfelszereltségnek tekinthető egy töltőállomás mellett, így az üzemanyag tankolás mellett az autó
ellenőrzéséhez – mint keréknyomás beállítás, folyadékszint ellenőrzés – szükséges eszközök is rendelkezésre
fognak állni. A tervezett épületben kialakításra kerül egy kisebb shop is, mely nem csak az üzemanyagot
vásárlók számára áll rendelkezésre.
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2. A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA
2.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
A tervezési területen jelenleg nem lehetséges üzemanyagtöltő állomás elhelyezése, így szükséges a
településrendezési eszközök módosítása. A hatályos településszerkezeti terv szerinti zöldterület
területfelhasználás részben kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul. A rendezés
célja olyan beépítésre szánt terület kijelölése (Gksz), mely lehetővé teszi üzemanyag‐töltő állomás
elhelyezését, és biztosítja a fennmaradó területen az elvadult növényzet megújulását, mely a falu zöldfelületi
rendszerének szerves részét fogja képezni.
A gazdasági területfelhasználásba átsorolandó terület 4525 m2.
Az átsorolással párhuzamosan rendezhető a Vadtelepiek azon régi igénye, hogy biztonságosan
megközelíthessék a Balaton partját a 71. sz. főúton és a vasúton keresztül. A megközelítés elsősorban Alsóörs
közigazgatási területén, ezen belül a 969 hrsz‐ú telek területének igénybevételével, a közlekedésbiztonsági
szempontok figyelembevételével történhet. A lehetséges átkötési helyszínek: a 71. sz. főúton a csomópontnál,
a vasútvonal esetén a paloznaki településhatártól számított kb. 100 méteres térségben.
A hatályos településrendezési eszközökben a terület besorolása eltér egymástól: a településszerkezeti tervben
zöldterület, a szabályozási tervben védelmi célú erdőterület. Tekintve, hogy az SZT‐nek összhangban kell
lennie a TSZT‐vel, és a terület nem része az erdőkataszternek, így a tervezés során zöldterületként kell kezelni
a területet.

Hatályos Településszerkezeti terv kivágata

A területfelhasználás módosítását követően szükséges egy új övezet bevezetése, mely lehetőséget biztosít
üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére is. Az új Gksz‐3 építési övezetben a legnagyobb beépíthetőségét 20 %‐
ban javasoljuk meghatározni, figyelembe véve a fejlesztési elképzeléseket és a távlati fejlesztés lehetőségét. A
legkisebb zöldfelületi arányt 30 %‐ban javasoljuk meghatározni a magasabb rendű jogszabályok alapján. Az új
építési övezetre vonatkozó előírások és övezeti paraméterek beépítésre kerülnek a HÉSZ 20. §‐ába (a
kiegészítést piros színnel jelöltük):
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
20. §
/1/ Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület a szabályozási terveken Gksz jellel megjelölt terület felhasználási egység,
amely elsősorban nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
/2/ A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetők:
 Gksz‐1 jelű övezetben csak a víz‐ és nádgazdálkodással kapcsolatos funkciók épületei helyezhetők el.
 Gksz‐2 jelű övezetben csak kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkció épületei helyezhetők el.
 Gksz‐3 jelű övezetben csak üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei helyezhetők el.
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/3/ Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét – a beépítési mód függvényében – a következő
táblázat szerint kell meghatározni:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
AZ ÉPÍTMÉNYEK
övezeti beépítés legkisebb legkisebb telek‐ legnagyobb legnagyobb legkisebb legnagyobb
legnagyobb
jele
módja területe
szélesség
szintter. beépítettsége zöldfelületi burkolt felület építmény‐ homlokzat‐
m2
mutató
%
aránya %
aránya %
magassága magassága
m
m
Gksz‐1
SZ
3000
50
0,3
10
50
30
5,5
6,0
Gksz‐2
SZ
1000
25
0,3
10
50
30
5,5
6,0
Gksz‐3
SZ
4000
‐
0,4
20
30
50
6,0
6,5
SZ‐ szabadon álló beépítés

/4/ A legkisebb zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén kötelező legalább egy sor fa‐ és egy sor cserjesort
telepíteni.
1
/5/
/6/ A Gksz‐3 jelű övezetben a többszintes növényállományt a meglévő növényzet megőrzésével kell kialakítani és törekedni
kell a parkolók fásítására, cserjésítésére.
/7/ A Gksz‐3 jelű övezetben a telek nem beépíthető részén a villamos vezeték biztonsági övezetére előírt jogszabály szerinti
építmények nem helyezhetők el.
/8/ A Vadtelep és a Balaton‐part közötti közvetlen gyalogos kapcsolat feltételeinek megteremtése érdekében a gyalogos
közlekedést a 969. hrsz‐ú telek igénybevételével, a vonatkozó közúti és vasúti közlekedési műszaki irányelvek figyelembe
vételével kell megvalósítani.”

Javasolt Szabályozási terv kivágata

Hatályos Szabályozási terv kivágata

A hatályos HÉSZ előírásai alapján töltőállomás elhelyezése csak a 31. § /9/ bekezdésében meghatározott
területeken lehetséges. A HÉSZ vonatkozó bekezdései az alábbiak szerint módosulnak (az áthúzott
szövegrész a HÉSZ‐ből törlésre kerül):
„/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.”

Biológiai aktivitás‐érték szinten tartása
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv)
értelmében a beépítésre szánt terület minimum 10 %‐ának megfelelő zöldterület kijelölése szükséges. A
biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében nem elegendő 460 m2 zöldterület. A szinten tartás miatt
további kb. 5000 m2 zöldterület kijelölése szükséges a településszerkezeti terven.
1

Módosította: az 5/2010 (II.19.) sz. önk. Rendelet 20. §‐a
Hatályon kívül helyezte: 3/2010. (VI.15.) Önkormányzati rendelet 6. §‐a
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Hatályos Településszerkezeti terv kivágata

Javasolt Településszerkezeti terv kivágata

A területfelhasználások változását követően a biológiai aktivitásérték +0,2, tehát a hatályos állapothoz képest
nem csökkent, sőt növekedett is. Ebbe beleszámolandó a Balaton törvény 67. § előírásának megfelelő
minimum 10%‐nyi védőerdő, vagy zöldterület kijelölés a 2065 hrsz‐ú területen.
Hatályos
TSZT
szerinti
terület‐
felhasználás

Javasolt
TSZT
szerinti
terület‐
felhasználás

Z

Gksz

0,45

6

2,7

0,4

0,18

‐2,52

Köü

Z

0,24

0,5

0,12

6

1,44

1,32

Köü

Z

0,27

0,5

0,135

6

1,62

1,485

Gksz

Z

0,05

0,4

0,02

6

0,3

0,30

Összesen

+0,585

terület
(ha)

Hatályos
TSZT szerinti
Értékmutató
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Hatályos
TSZT
szerinti
BAÉ

Javasolt
TSZT szerinti
Értékmutató

Javasolt
TSZT
szerinti
BAÉ

BAÉ‐k
közti
különbség
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2.2. ZÖLDFELÜLETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT
Zöldfelületi rendszer
A 969 hrsz‐ú telek észak‐keleti, elkeskenyedő része a hatályos településszerkezeti tervnek megfelelően
zöldterület területfelhasználásban marad. A területen a jelenlegi növényállomány megőrzése és gondozott
formában való átalakítása a cél. Az üzemanyagtöltő állomás számára kijelölt területére kimutatás készült,
mely részletezi a területen található növényállományt. Az épületek és a burkolt felületek úgy kerülnek
kialakításra, hogy az értékes növényállományt a lehető legkisebb mértékben károsítsák.

3. ábra: Növényzet kimutatás (készítette: Ritzl Dániel)

Az új beépítésre szánt terület kijelölésével a településen belül további zöldterületek kijelölése szükséges.
Lehetséges helyszínei a következők. A Vasútállomás és a 71. sz. főút közötti jelenleg közúti közterületi
besorolású park található. A park jelenleg többnyire gyeppel, talajtakarókkal, cserjékkel kialakított, évszaktól
függően egyéb növénykiültetés is megjelenik rajta.

4. ábra: A vasútállomás előtti zöldfelület (kép forrása: Google Earth)
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A másik zöldterületként kialakítható terület a vasúttól délre található. A tervezett parkoló területe jelenleg
szintén zöldfelületként működik. A Vasút utca menti terület gyepes borítású, az út menti fásítás
megkezdődött. A zöldfelületben meg található egy használaton kívüli vágány is, melynek elbontása ajánlott a
parkoló és zöldfelület kialakítását követően.

5. ábra: Vasút utca menti zöldfelület

A harmadik lehetséges helyszín a 2065 hrsz‐ú területet érinti az Alsóörs és Paloznak határánál lévő széles
közterületen, ahol a meglévő zöldfelületek fejlesztésével új zöldterületek alakíthatók ki. Az előbbiek alapján a
módosítás zöldfelületi rendszerben jelentős változást nem jelent.
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
A töltőállomás területén az üzemanyagtartályok biztonságosan lesznek elhelyezve, üzemanyag
meghibásodás esetén sem jut a talajba, így védve a felszín alatti vizeket. A terület csapadékvíz elvezetése
területen belül elválasztott rendszerben történik. A vizeket szűrés és tisztítás után juttatják a vízelvezető
árkokba. A töltőállomás területén keletkező egyéb szennyvizek a főút menti hálózatba becsatlakoztatva
elvezetésre kerülnek.
Zaj‐, rezgésterhelés és légszennyezés
A terület szempontjából a 71. sz. főút terhelése a mérvadó. Az üzemanyagtöltő állomás létesítése nem okoz
olyan mértékű változást, hogy a terhelés meghaladja a határértékeket. Zaj‐ és rezgésterhelés szempontjából a
védendő épületek a 71. sz. főút ellenkező oldalán vannak, így a főút forgalma a befolyásoló. A benzinkút
működésekor várhatóan nem keletkezik nagy mennyiségű zaj, hiszen üzemszerű működéskor a töltőállomás
nem bocsát ki zajt.
A korszerű berendezéseknek köszönhetően töltéskor a benzingőz nem kerül a levegőbe. A gépjárművek
töltése kizárólag álló motor mellett tölthető, így az onnan származó károsanyag kibocsátás a 71. sz. főúthoz
képest elenyésző.
Hulladékkezelés
Az építéskor keletkezett hulladék elszállításra kerül, a mennyisége nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26.) BM‐
KvVM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározottat, így nyilvántartó lap kitöltése nem szükséges.
Az üzemeléskor keletkezett hulladékok gyűjtésére több gyűjtőedény és hulladéktároló is kihelyezésre kerül.
Az összegyűjtött hulladékok elszállításra kerülnek, huzamos ideig nem maradnak a területen. Az esetlegesen
keletkező bűz minimális, a tárolók fedettek, elzártak, így a hulladék jelentős környezeti szennyezést/terhelést
nem jelent.
A tervi javaslathoz környezeti értékelés készült, mely további környezeti szempontokat tartalmaz.
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2.3. KÖZLEKEDÉS‐ ÉS KÖZMŰFEJLESZTÉS
Közlekedésfejlesztés
A hatályos magasabb rendű tervek a területet közvetlenül érintő közlekedésfejlesztést nem
tartalmaznak. Ugyanez igaz az érintett két település hatályos településrendezési eszközeit illetően is. Így
tervezett közlekedésfejlesztés nem akadályozza a beruházást, közlekedési szempontból a hatályos
településrendezési eszközök szerint a benzinkút elhelyezhető a 969 hrsz telken.
Mivel a fejlesztési terület főút lakott területen kívüli szakasza mellett van, 100 méteren belül a közútkezelő
hozzájárulása szükséges
 építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag
kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
 amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.
Ugyanígy hozzájárulás kell a MÁV‐tól a vasútvonal szélső vágányától számított 50 méteren belül.
A kapott adatszolgáltatás szerint a közútkezelő előzetes elvi hozzájárulását adta a tervezett beruházás
vázlattervéhez. Nyilatkozata szerint a főúti útcsatlakozást a vonatkozó útügyi előírások szerint kell kialakítani,
attól eltérni csak ÚME alóli felmentéssel lehet.
A MÁV ugyancsak nyilatkozott, előzetes nyilatkozata szerint a Szabadbattyán – Tapolca vasútvonal
villamosítása tervezett, aminek következtében sebességnövekedés, forgalomnövekedés és tengelyterhelés
növekedés várható. A MÁV Fejlesztési Igazgatósága a benzinkút létesítéséhez azzal a feltétellel járul hozzá,
hogy ezeket a vasútfejlesztéseket a tulajdonos tudomásul veszi, nem akadályozza, megvalósításukkal
kapcsolatos igényt, követelést, kifogást nem támaszt. Szükség lesz a MÁV tulajdonosi, üzemeltetői, kezelői
hozzájárulásához is.

6. ábra: Részlet a benzinkút tanulmánytervéből (készítette: Ritzl Dániel)
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A benzinkút teljes egészében Alsóörs területére kerülne, a behajtó viszont Paloznak területén indulna, a
meglévő, most lezárt útcsatlakozás felhasználásával. A most lezárt útcsatlakozás az alsóörsi Balaton utca
meglévő „T” csomópontjával szemközt van, vagyis a tervezett beruházás következtében egy négyágú
útkeresztezés jönne létre. Tehát egy meglévő „T” csomópont kerülne bővítésre, ennek ellenére lehet, hogy
felmentést kell majd kérni az ÚME vonatkozó előírása alól, mivel a Balaton utca és a következő (keleti
irányban lévő) útcsatlakozás között nincs meg az előírások szerinti csomóponti távolság.

7. ábra: A jelenlegi „T” csomópont (balra) és a lezárt útcsatlakozás (jobbra) (kép forrása: Google Earth)

Az adatszolgáltatásként kapott vázlatterv kanyarodó‐ és gyorsítósávok nélküli be‐ és kihajtást tervez. A
vonatkozó útügyi előírás szerint (e‐UT 03.02.21.) a másodrendű főút lakott területi szakaszán kívüli benzinkút
esetében kanyarodó‐ és gyorsítósávokra lenne szükség, ezért a vázlatterv szerinti kialakításhoz ÚME alóli
felmentést kell kérni az útépítés engedélyeztetése során. Mivel a Magyar Közút előzetesen támogatta ezt a
kialakítást, (az úttervezők tapasztalata alapján) a javaslat nagy valószínűséggel megkapja a felmentést
(különben a kanyarodó‐, gyorsítósávok kialakításának területigénybevételi következményei is lennének, a
szabályozási tervekben a 71 sz. főút területét bővíteni kellene). A főút jelenlegi átlagos forgalma 9151E/nap, a
nehézforgalom 10% alatti, a kihasználtság 63%. A tervezett benzinkút forgalma túlnyomórészt várhatóan
nem többletforgalom lesz, hanem a meglévő forgalom egy része áll majd meg itt. A kút becsült forgalmára
vonatkozó adatszolgáltatás nem állt rendelkezésre.
A terület közösségi közlekedési ellátását a benzinkút megépülése után is a főúton közlekedő helyközi
autóbuszjáratok biztosíthatják.
Önálló gyalogutak, kerékpárutak a területen távlatban sem tervezettek. A Bringakörút a magasabb rendű
tervek szerint távlatban is a vasútvonal déli oldalán halad majd. A beruházás esetleg alkalmat adhatna a
vasútvonalat keresztező gyalogos átjárás legalizálására. A hatályos településrendezési eszközökben
szereplő felüljáró egyelőre csak egy távlati, elvi lehetőség. Szintbeli gyalogos átjáró kialakításához műszakilag
is legalább burkolatépítésre, terelőkorlátok kihelyezésére lenne szükség. A MÁV előzetesen nem nyilatkozott
ezzel kapcsolatban, hivatalos megkeresésre válaszol csak, illetve a vasútvonal fejlesztésével foglakozó NIF Zrt
megkeresését javasolta.
A NIF vezérelte projekt részeként villamosításra kerül az 55 kilométer hosszú vonalszakasz. A felsővezeték
kiépítésével párhuzamosan FET (Felsővezetéki Energia Távvezérlő) ‐ HETA (Helyi Távvezérlő) berendezés
létesül. A felsővezetéki oszlopsoron fényvezetőszálas távközlési kábel kerül elhelyezésre, valamint a
biztosítóberendezés védelembe helyezése is megtörténik.
A beruházás során négy állomás átépítése valósul meg, (Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs)
amely tartalmazza a szükséges kitérők cseréjét, 55 cm magas peronok építését, esőbeállók létesítését,
valamint a térvilágítás szükség szerinti átalakítását.
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A szükséges engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési eljárások lezajlottak, 2019. őszén elindultak a
kivitelezési munkák, a kivitelezés várható határideje 2021. május. Utólagosan nem tudnak gyalogos átjárást
betervezni.
A fentiek alapján a szintbeli gyalogos átjárás legalizálása is egyelőre csak egy elvi lehetőségnek látszik, ezért a
településrendezési eszközökben továbbra sem jelenik meg.
A parkolást/rakodást az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani. A telken belüli parkolásnak nincs
akadálya.

Közműfejlesztés
Vízellátás
A tervezett töltőállomás előzetesen becsült vízigénye 3 m3/nap. Ezt a vízmennyiséget a településrészen
üzemelő vízellátó hálózatból biztonságosan vételezni lehet.
A hálózati rendszerben a víznyomást az ellennyomó tározóként működő regionális funkciójú
tározómedencékben lévő víz szintje határozza meg, ez Alsóörs esetében a 2000 m3‐es tározó (tfsz: 161,5 mBf).
Mivel a tervezési terület térszín 110 mBf‐i szint körüli, így látható, hogy vételezett víz nyomása elegendő.
A tervezett töltőállomás előzetesen becsült tűzivíz igénye 1800 l/min. A tervezett töltőállomás ellátására a
Vadtelepi Bartók Béla utcai NA 150‐es ac vezetékről javasolunk szintén NA 150‐es KPE vezetéket kiépíteni,
erről az 1800 l/min vízigény vételezhető. Ha a tervezett töltőállomás tűzivíz igénye magasabb az 1800 l/min‐
nél, akkor a hiányzó vízmennyiségre telken belül tűzivíz tározó medence építésére van szükség.
Szennyvízcsatornázás
A tervezett töltőállomásról várhatóan 3 m3/nap szennyvízmennyiséget kell elvezetni. A szennyvízcsatorna
elvezető rendszer és a szennyvíztisztító telep is a 3 m3/nap többlet szennyvizet fogadni tudja, azok
rendelkeznek többlet elvezető és tisztító kapacitással.
A tervezési terület mellett a legközelebb a 71‐es út északi oldalán fekvő Vadtelep a Bartók Béla utcában
üzemel dn 200‐as szennyvízcsatorna, ebbe a csatornába lehet a szennyvizeket bevezetni. A tervezési terület
alacsonyabban fekszik, mint a Bartók Béla utca, így a tervezési terület telkén belül szennyvíz átemelő
berendezést kell építeni, és abból szennyvíz nyomóvezetéken keresztül lehet a szennyvizeket a befogadó
csatornába juttatni. A telken belül az átemelőig gravitációs csatornát lehet építeni.
Csapadékvíz elvezetés
A tervezett töltőállomás területén létesítendő új burkolt felületekről levezetendő csapadékvizek mennyisége
40 l/sec vízmennyiségre prognosztizálható. Ezt a vízmennyiséget a Balaton be tudja fogadni. A telekről a
vizeket a Tompa Mihály utcai nyílt árokba lehet bevezetni. A bevezetés előtt a vasúti áteresz és a Balatonig
továbbvezető nyílt árok vízszállító kapacitását le kell ellenőrizni, és ha szükséges, a bővítéseket az árkon el kell
végezni.
A burkolt felületekről levezetett csapadékvizeket olaj‐, és hordalékfogóban kell megtisztítani a
továbbvezetés előtt.
Villamosenergia ellátás
A tervezett töltőállomás területén 100 kW többlet villamosenergia igény fog fellépni. Ezt a többlet igényt a
település hálózati rendszeréről ki lehet elégíteni. A tervezett töltőállomás területén az új igények kielégítésére
egy új transzformátor állomás elhelyezése javasolt a biztonságos ellátás érdekében.
Az üzemanyag töltőállomás számára kijelölt terület nyugati szélén észak‐dél irányba áthalad a szolgáltató
egyik 22 kV‐os hálózatának nyomvonala. A föld felett, oszlopokra fektetett hálózat nyomvonalával és
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biztonsági övezetével érintett terület hasznosítási lehetőségeit tiltó és korlátozó előírásokat a 2/2013 (I.22.)
NGM rendelet rögzíti.
A 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdés ae) pontja alapján a 22 kV‐os vezeték biztonsági övezete a
szélső száltól belterületen 2,5‐2,5 m‐es sávot érint, amely az oszloptengelytől kb 5‐5 m. A 10. § (1) bekezdés a
biztonsági övezeten belüli létesítési tilalmakat rögzíti, amelynek ac) pontjában nevesíti az üzemanyagtöltő
állomás létesítésének tilalmát. Az érintett sávba a munkavégzés tilalmai között rendelet (1) bekezdés db)
pontjában a jármű üzemanyaggal való feltöltésének a tiltását is nevesítik.
A 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján a 969‐es hrsz‐ú telken az üzemanyagtöltő állomás létesítésére csak
akkor nyílik lehetőség, ha annak a kijelölt telke a 22 kV‐os hálózat nyomvonalát és biztonsági övezetének
sávját nem érinti. A korlátozással érintett területre „telek be nem építhető részét” javasoljuk kijelölni.
Az előzetes beépítés tervjavaslat útkapcsolat kialakítását is jelzi nyugati irányba a vezeték nyomvonalának a
keresztezésével. Erre vonatkozó korlátozások kezelése már a továbbtervezés feladata, ahol a hálózat
belógása és az alatta biztosítandó űrszelvényre is szigorú előírások vonatkoznak.
Földgázellátás
A tervezett töltőállomás földgázzal való ellátására a Bartók Béla utcai középnyomású földgáz vezetékről
építhető ki leágazó vezeték, amellyel a tervezett töltőállomás 20 m3/óra gázigényét ki lehet elégíteni.
Vezetékes hírközlési létesítmények
A tervezett töltőállomás vezetékes hírközlési létesítményekkel való ellátását a körzetben lévő hálózatról ki
lehet elégíteni.
Vezeték nélküli hírközlés
A tervezett töltőállomás vezeték nélküli hírközlési létesítményekkel való ellátását a körzetben lévő ellátó
rendszerről ki lehet elégíteni.

8. ábra: Víziközművek tervezett állapota
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9. ábra: Energiaközművek és elektronikus hírközlés tervezett állapota
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3. HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖKKEL VALÓ ÖSSZHANG
VIZSGÁLATA
A Balaton parti települést az alábbi felsőbbrendű tervekkel kell összhangban lennie:
 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(Trtv), valamint annak részeit képező:
o Országos Területrendezési Terv (OTrT)
o Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT)
 A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete Veszprém
megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről (VMTrT)
Az említett jogszabályok befolyásolják és meghatározzák a települések fejleszthetőségének irányát, a
műszaki infrastruktúra‐hálózatot, illetve a térségi övezeteket.

3.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kivágat a Trtv Országos Területrendezési Tervéből

Ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának
övezetei (nem érintett)

Erdők övezete (nem érintett)

Alsóörs község területét nem érintik a következő övezetek:
 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
 Világörökségi és világörökségi várományos terület által érintett települések övezet
 Honvédelmi és katonai célú terület övezete
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Új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ám a módosítás települési területen található, az OTrT övezetei
nem érintik. Új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó előírásokat a 12‐13.§ tartalmazza. A terület
csatlakozik meglévő települési területhez, hiszen része a belterületnek is. A térségben nincs az adott
rendeltetésnek megfelelő terület, illetve a terület nem fogja a települések összenövését okozni, így az állami
főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal hozzájárulásával a terület kijelölhető.
A Trtv OTrT tervével és annak Országos övezeteivel összhangban van.

3.2. BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Kivágat a BKÜTrT‐ből

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete (nem érintett)

Tómeder övezete
(nem érintett)

Kertes mezőgazdasági terület övezete
(nem érintett)

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete
(nem érintett)

A módosítással érintett terület települési térségbe tartozik, a BKÜTrT övezetei nem érintik, így azok
összhangban vannak a területrendezési tervvel.
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3.3. 9/2019. (VI. 14.) MVM RENDELET
A MvM rendelet a Trtv‐vel összhangban állapít meg országos övezeteket az OTrT‐hez és a BKÜTrT‐hez is.
Alsóörs területét a következő övezetek érintik:

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőség‐védelmi terület övezete

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (nem érintett)

Vízeróziónak kitett terület övezete (nem érintett)

Általános mezőgazdasági terület övezete (nem érintett)

Települési terület övezete (U‐1)

Alsóörs község területét nem érintik az alábbi MvM rendeletben meghatározott övezetek:
 Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
 Nagyvízi meder övezete
 VTT‐tározók övezete
 Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések
 Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések
A módosítás területe összességében a Tájképvédelmi terület övezetét, a vízminőség‐védelmi terület övezetét,
illetve a települési terület övezetét érinti. A zöldfelületi javaslatok elősegítik a fejlesztés környezetében a
településkép javítását. A vízminőség‐védelmi terület övezetére vonatkozó szabályokkal a fejlesztés
összhangban van. Az eljárás során országos jelentőségű műszaki elem nem kerül módosításra, így a módosítás
a Trtv‐vel és az MvM rendelettel összhangban van.
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3.4. VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZATA, TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE ÉS ÖVEZETEI
A VMTrT‐ben az országos elemek mellett a megyei szinten jelentős műszaki infrastrukturális elemek, a
területfelhasználások, illetve az egyedileg meghatározott megyei övezetek kerülnek lehatárolásra. A
Szerkezeti terv nem tartalmazza Alsóörs területét, hiszen azt a BÜKTrT szabályozza. A VMTrT meghatároz
sajátos megyei övezeteket, melyek már kiterjednek a BKÜTrT hatálya alá tartozó településekre is.
Alsóörs területét a következő VMTrT övezetek érintik:

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének
övezete

Veszprém megye várostérségeinek övezete
(Balatonfüred várostérsége)

Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program
érdekében együttműködő települések övezete

A módosítás a turisztikai és térségi szempontból jelentős, így a célkitűzéseknek megfelel. A térségben kevés
az üzemanyagtöltő állomás, így a VMTrT 12.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak eleget tesz:
„b) Településrendezési eszközöket és településfejlesztési dokumentumokat az adott várostérségre kitekintéssel
kell előkészíteni.”

A módosítás összhangban van a VMTrT övezeteivel és előírásaival.
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ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Alsóörs – Üzemanyagtöltő állomás kialakítása
2020. december – 2021. január

314/2012 Kr. 9. MELLÉKLET SZERINTI
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
1
2
3
4
5

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítész
VMKH Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(területi vízügyi és vízvédelmi hatóság)

VÉLEMÉNYADÁS

TRE
VÉLEMÉNYEZÉSBEN
RÉSZT KÍVÁN VENNI

KÖRNYEZETI
ÉRTÉKELÉS
SZÜKSÉGESSÉGE

kifogást nem emel

IGEN

szükségesnek tartja

kifogást nem emel

IGEN

nem szükséges

véleményezett

IGEN

nem szükséges
jelentős környezeti
hatás nincs

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Közép‐dunántúli Vízügyi
Főigazgatóság Veszprém Megyei
Szakaszmérnökség
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
7 Igazgatóság
(tűzvédelem, polgári védelem)
Veszprém
Megyei Kormányhivatal
8
Népegészségügyi Főosztály
9 Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
10 Budapest Főváros Kormányhivatala
Országos Közúti és Hajózási Főosztály
Innovációs és Technológiai
11 Minisztérium Hajózási Hatósági
Főosztály
12 ITM Léginavigációs és Repülőtéri
Hatósági Főosztály
13 ITM Vasúti Hatósági Főosztály
6

14 Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály
VMKH Közlekedési és Műszaki
15 Engedélyezési Főosztály
Útügyi Osztály
16 VMKH Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
17 VMKH Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály
18 VMKH Földhivatali Főosztály
Földhivatali Koordinációs Osztály
19 Lechner Tudásközpont
20 VMKH VJH Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
VMKH Veszprémi Járási Hivatal
21 Agrárügyi Főosztály Növény‐ és
Talajvédelmi Osztály
22 Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal
Veszprém
Megyei Rendőr‐
23
főkapitányság
24 VMKH Bányászati Osztály

véleményezett
kifogást nem emel

IGEN

nem szükséges

nincs hatásköre
nincs hatásköre

NEM

kifogást nem emel

NEM

véleményezett
kifogást nem emel
kifogást nem emel
kifogást nem emel

NEM

nincs hatásköre

NEM

nincs hatásköre

nem szükséges

kifogást nem emel

nem szükséges

kifogást nem emel

314/2012 Kr. 9. MELLÉKLET SZERINTI
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
25 Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság

VÉLEMÉNYADÁS

TRE
VÉLEMÉNYEZÉSBEN
RÉSZT KÍVÁN VENNI

KÖRNYEZETI
ÉRTÉKELÉS
SZÜKSÉGESSÉGE

véleményezett

26 Országos Atomenergia Hivatal
(nukleáris biztonság)
27 Budapest Főváros Kormányhivatala
(természetes gyógytényezők)
28 Balatonalmádi Város Önkormányzata
29 Felsőörs Község Önkormányzata
30 Lovas Község Önkormányzata
31 Paloznak Község Önkormányzata
32 Veszprém Megyei Önkormányzat

véleményezett

Budapest Főváros Kormányhivatala
33 Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály
34 MÁV

kifogást nem emel

35 NIF

kifogást nem emel

IGEN
nem szükséges, HA

NEM

ALSÓÖRS TRE MÓDOSÍTÁS – BENZINKÚT ELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN
TERVEZŐI VÁLASZOK VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
ELŐZETES VÉLEMÉNYÉRE

1 észrevétel:
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2020. (Xl. 23.) számú
határozatában a község településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. A
módosításról szóló döntést az előzetes tájékoztatás dokumentációja nem tartalmazza,
ezért kérem szíveskedjen azt legkésőbb az Eljr. 42. § (2) bekezdés szerinti záró vélemény
megkérésekor megküldeni.
Önkormányzat a döntést csatolni fogja.

2. észrevétel:
A településen a főépítészi feladatokat ellátó főépítészről információval nem
rendelkezem (a dokumentációban nem került nevesítésre). Felhívom az Önkormányzat
figyelmét, hogy az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat az építésügyi
feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel,
továbbá - a főépítészi tevékenységről szóló 19012009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.
Előbbiekre való tekintettel kérem tájékoztatását a településrendezési eszközök módosítása
során közreműködő önkormányzati főépítészről.
Önkormányzat főépítésze Mártonffy Gábor

3. észrevétel:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 7. § (1) bekezdése szerint: „A településfejlesztés és a
településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének
javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű
környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos
magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti. táji és építészeti értékek
gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát
hasznosításának elősegítése. "
Az Étv. 7. § (2) bekezdése szerint: „A településfejlesztés és a településrendezés során
biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre
tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni ...
c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és
gazdagságának megőrzését, ...
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az
építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az
értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás
védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza,
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös
tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, ...

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. "
Az Étv. 7. § (3) bekezdése szerint: „A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen
a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az
ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:
a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét
érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani
kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a
lehetőségek szerinti figyelembevételével,
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás
értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak
szerint nem csökkenhet,
c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag
lehetséges - beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a
települések összenövésének elkerülése érdekében,
d) a termőföld igénybevételével járó, · újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél
elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb
minőségű termőföld-területek jelölhetők ki,
e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára
növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs
megfelelő terület. "
Az idézett ÉTV. 7. § általános előírásait a tervezés során messzemenően figyelembe vettük.
Megjegyezzük, hogy bár a jelen vélemény nem sorolja fel, de a (2) bekezdés külön pontként
kiemeli a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek
megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit (amelynek a térségben lévő
erős szezonalitás miatt igencsak jelentősége van), valamint a helyi társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését.
A településfejlesztés és településrendezés során a különböző érdekeket tehát komplexen,
az adott helyszín települési és térségi pozíciójának, adottságainak, környezeti állapotának,
korlátozó tényezőinek megfelelő súllyal, vettük figyelembe.
Benzinkút elhelyezésére a 969 hrsz-ú terület kifejezetten alkalmas, annak belterületi fekvése,
közlekedési folyosóban történő elhelyezkedése (főút és vasút között) miatt. Különösen fontos
a természeti erőforrások védelmének szempontjából, hogy nem új termőföld kerül bevonásra,
hanem meglévő, közműinfrastruktúrával közvetlenül ellátható, belterületi telek kerül
használatba, pontosabban, a korábbi anyagnyerőhely helyén újrahasznosításra (lásd: Étv 7.
§ (2) bek. k) pontja a területtel és termőfölddel való takarékos gazdálkodás). A fejlesztéssel
esély van a terület helyzetéhez jól illeszkedő rendeltetés elhelyezésre, zöldbe ágyazott
benzinkút kialakítása, mely – különösen a Balaton partján – példaként szolgálhat egyrészt a
felhagyott területek újrahasznosítására, a természeti erőforrások védelmére, a minőségi
zöldfelületet kialakító beruházások megvalósítására, jóval rendezettebb településkapu
kialakítására, másrészt annak közvetett hatásaként a vadtelepiek Balaton partra történő
biztonságos kijutásának megvalósulására, és a község zöldfelületi rendszerének fejlesztésére
a megkötött településrendezési szerződés szerint.
A fejlesztés elmaradása tehát közösségi érdekek megvalósulását is csorbíthatja, hiszen
régóta fontolgatott kapcsolódó fejlesztések is elmaradhatnak: a zöldfelületi rendszer
fejlesztése, a zöldbe ágyazott benzinkút pedig közvetlenül kapcsolódik a véleményükben
többszörösen visszatérő táji, településképi szempontokhoz (tájvédelem, táformálás, rálátás,
stb.)

Az idézett 7. § (3) bekezdésben lévő előírásokkal kapcsolatosan kiemeljük, hogy a biológiai
aktivitás érték szinten tartására figyelmet fordítunk a tervezés során. Ezt szolgálják a telepítési
tanulmánytervben szereplő zöldterület kijelölési javaslatok is (TTT: 22-24. oldal)
Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem jár a települések összenövésével, mint ahogy a
TTT 21-22. oldalán is látható, a paloznaki oldalon beépítésre nem szánt terület, közlekedési
terület került kijelölésre.
Hangsúlyozzuk, hogy a terület beépítetlen, belterületi telek, kivett művelési ággal.
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy Alsóörs területén nincs olyan gazdasági területi kijelölés, amely
alkalmas lenne benzinkút elhelyezésére. (A vízparti területeken kívül – ahol ez a fejlesztés
értelmezhetetlen lenne – a vasútállomás környezetében került kijelölésre gazdasági terület a
MÁV egykori gazdasági és lakóépületei területén két évtizeddel ezelőtt, az akkori szemlélettel.
Az ingatlanok használatban vannak, de a turizmus megerősödésével a vasútállomás
környezete Alsóörsön már nem tekinthető a klasszikus gazdasági környezetnek. E
területeknek a vasútállomáshoz is kapcsolódó, településközponti jellegű vegyes szereppel kell
integrálódniuk a településszerkezetbe.)
Ha a jogszabályi összhang fennáll, a 969 hrsz-ú terület alkalmas erre a fejlesztésre, akkor
vajon mi akadálya lehet a fejlesztésnek?

4. észrevétel:
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2000. évi lehatárolása, és az üdülőkörzet területrendezési
tervének1 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 és az ökológiai
adottságok, a meglévő közlekedési hálózatok és a településhálózat figyelembevételével.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településrendszere az elmúlt évszázadban teljes mértékben
átalakult. Az északi parton a nagymértékű települési területnövekedés következtében
Balatonfűzfőtől Balatonfüredig tartó agglomerálódó parti településszövet alakult ki, ahol a
települések csaknem teljesen összenőttek. A Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve
hangsúlyt helyezett a településeket elválasztó mezőgazdasági funkciójú, illetve
természetközeli területek, illetve erdősávok (beépítésre nem szánt területek)
megőrzésére.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve annak felülvizsgálatával egyidejűleg
beépült a MaTrT-be. A MaTrT Negyedik Része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Terve (a továbbiakban: BKÜ), amelynek alapelvei és célja továbbra is
változatlan.
A célokkal egyetértünk, de ez nem azt jelenti, hogy fejlesztés ezentúl már nem történhet a
Balaton térségében. Itt az idézett célok között kiemeljük a térség kiegyensúlyozott területi
fejlődésének biztosítását, mely nemcsak a táji, természeti, környezeti értékek
fennmaradását, megőrzését jelenti, hanem a minőségi fejlesztés lehetőségét is, köztük az
elérhető minőségi szolgáltatások nyújtását. Ha nem így gondolkodunk, akkor már most
kitehetjük a múzeum és természetvédelmi terület táblát az üdülőkörzet határára.

5. észrevétel:
A telepítési tanulmányterv a tárgyi ingatlan településszerkezeti tervi besorolásával
összefüggésben vizsgálja a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT) 67. §-ában meghatározott
feltételek teljesülését és a zöldterület visszapótlásának lehetőségét. A telepítési
tanulmányterv a MaTrT további előírásainak történő megfelelésre nem tér ki.
(…)
A településrendezési eszközök módosítását a jelenleg hatályos MaTrT, a Veszprém megye
területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló, a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati
rendelete, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet)
figyelembevételével kell elkészíteni.
Az Eljr. 4. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök a területrendezési tervek
rendelkezéseivel összhangban készülnek. Az Eljr. 3. melléklet 1.2.2. pontja alapján az
alátámasztó munkarésznek tartalmazni kell a településszerkezeti változások területrendezési
tervekkel való összefüggéseinek bemutatását. Az Eljr. 4. melléklet 5. pontja szerint a
településszerkezeti terv részeként kell elkészíteni a területrendezési tervvel való
összhang igazolását.
A területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatánál a MaTrT értelmében, az általa
megállapított új övezetekre az érdekelt államigazgatási szervtől kell lehatárolást kérni a
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr1.) alapján.
Ennek birtokában állapítható meg egyértelműen a település érintettsége és a
területfelhasználás jogszabályi megfelelősége.
A MaTrT térségi szerkezeti tervlapja szerint a tárgyi terület települési térségben fekszik. A
MaTrT térségi övezetei nem érintik, ugyanakkor érinti az MvM rendeletben lehatárolt
tájképvédelmi terület övezete (3. melléklet), valamint a vízminőség-védelmi terület övezete (4.
melléklet).
A településrendezési eszközök kidolgozása során kell a területrendezési tervekkel való
összhang vizsgálata, igazolása. A telepítési tanulmányterv a megvalósíthatóságot közvetlenül
befolyásoló területrendezési előírásokat kellő súllyal vizsgálta meg (települések
összenövésének kérdése, zöldterülettel összefüggő szabályozás). A jelen előzetes
tájékoztatási szakasz során az önkormányzat megkérte a szükséges adatokat, melyeket az
államigazgatási szervek megadtak.
6. észrevétel:
Az új beépítésre szánt terület kijelölésével kapcsolatos alapelveket a MaTrT 12. § (1)-(3)
bekezdései és a MaTrT 50. § (2) bekezdése, a zöldterület átsorolásával kapcsolatos
követelményeket a MaTrT 51. §-a, valamint a MaTrT 64-67. §-ai tartalmazzák.
A MaTrT 12. § (1) bekezdése szerint: „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.”
A meghatározott szempontokat mérlegeltük, hasonló szempontok, mint amiket az ÉTV 7. §
(3) bekezdése meghatároz. A törvényi előírásnak a kijelölés megfelel:
a) A tervezési terület a települési terület része, és belterület
b) Nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését,
mert a paloznaki oldalon közúti közlekedési terület került kijelölésre. (Lásd: TTT 2122. oldal) Az alsóörsi oldalon, közvetlenül a közigazgatási határnál – a meglévő
elektromos vezeték és védőtávolsága miatt – nem beépíthető telekrész kerül
kijelölésre.
c) Alsóörs területén, a 71. sz. főút mentén nincs olyan beépítetlen gazdasági terület
kijelölve, mely alkalmas lenne benzinkút elhelyezésére. Megjegyezzük, hogy a
fejlesztésre kijelölt 969 hrsz-ú telek a korábbi anyagnyerésnek köszönhetően roncsolt
felszínű.

7. észrevétel:
A MaTrT 50. § (2) bekezdés f) pontja szerint: „(2) A térségi területfelhasználási kategóriák
területein belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során: ...
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".
A telepítési tanulmányterv készítése során rögzítettük, hogy a területrendezési hatósági
eljárást le kell folytatni. A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó előzetes
tájékoztatást felhasználva tervezzük kidolgozni a szükséges dokumentumokat. A
településrendezési eszközök módosításának folyamata a területrendezési hatósági eljárás
eredményétől függően fog folytatódni.

8. észrevétel:
A MaTrT 51. § (4) bekezdése alapján a „2008. december 31. előtt hatályban lévő
településrendezési eszközben a magántulajdonú, az ingatlan-nyilvántartásba közparkként
vagy közkertként nem bejegyzett, zöldterületként meghatározott telek területfelhasználása - a
parti sétány kialakítása céljából kijelölt zöldterületet kivéve-" módosíthatóvá vált, a MaTrT-ben
meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén.
A terület magántulajdonban lévő telek, mely nem közpark, vagy közkert. Parti sétány nem
érinti.

9. észrevétel:
A MaTrT 51. §-a szerint: „(1) A település közigazgatási területén a településszerkezeti
tervben kijelölt zöldterületek együttes területe a beépítésre szánt területek
összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb."
A zöldterületek aránya: A beépítésre szánt területek nagysága: 213,8 ha. A településen
jelenleg 15,3 ha zöldterület található, amely 7,1 %-os arányt jelent.

10. észrevétel:
A MaTrT 67. §-a szerint: „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." Előbbiek
alapján a településszerkezeti terv módosítása, valamint a helyi építési szabályzat hatályba
lépése csak a fenti feltétel teljesülését követően lehetséges.
Zöldterület kijelölésével kapcsolatosan már a telepítési tanulmányterv is tartalmaz javaslatot
az előírásnak és eddigi gyakorlati alkalmazásának megfelelően. A területhez – a telek
keskenyedő részén - szerkezetileg közvetlenül kapcsolódik a megmaradó zöldterületi
kijelölés, valamint a további javasolt zöldterületek a vasútállomás környezetében.

11. észrevétel:
A tervezett övezeti előírásokkal kapcsolatosan felhívom a figyelmet, hogy a MaTrT 50. § (2)
k) pontja szerint: „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 terv kidolgozása során az előírást figyelembe vesszük.

12. észrevétel:
A tervezett épületek tömegformálásával kapcsolatosan felhívom a figyelmet a MaTrT 50. § (2)
h) pontjára, valamint a MaTrT 4. § 5. pontjára: „A térségi területfelhasználási kategóriák
területein belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során: ... a 71. sz. főút ...
1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és a Balaton-part közötti területen csarnok
egyetlen települési területfelhasználási egységben sem helyezhető el", „csarnok: a helyi
építészeti hagyományoktól eltérő tömegformálású, anyaghasználatú és építészeti kialakítású,
a településképi követelményeknek nem megfelelően kialakított, több mint 30 napig fennálló,
600 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, legalább 4,5 m átlagos belmagasságú, jellemzően
összefüggő légterű épület".
A fejlesztés során csarnok nem épül. A tervezett töltőállomás épülete a hozzá kapcsolódó
előtetővel 290 m2.

13. észrevétel:
A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszerben elérhető „Kúttalan utakon?" térképi adatbázis szerint Alsóörs
község közigazgatási területén üzemanyagtöltő állomás nem található, ugyanakkor ezen
szolgáltatás a szomszédos Felsőörs és Balatonalmádi településeken jellemzően 2-4 km
távolságra elérhető. Megítélésem szerint az üzemanyagtöltő állomás nem települési szintű
szolgáltatás.

A felmérés 2015-ös adatok alapján készült, amikor üzemben volt a felsőörsi benzinkút is. Az
üzemanyagtöltőt időközben felszámolták, így a helyszíntől továbbra is legalább 6-8 km-re
vannak benzinkutak. Másképpen: a 71. sz. főút ezen szakaszán legalább 10 km-es szakaszán
egyetlen elérhető benzinkút sincsen, mely a szezonban megnövekedett igényeket
kiszolgálná.
14. észrevétel:
A települések összenövésének elkerülése érdekében a tárgyi módosítás ellen az Étv. 7. §
(3) bekezdés e) pontjára, valamint a MaTrT 50. § (2) bekezdés f) pontjára hivatkozással
kifogást emelek, valamint azt táj- és településképi szempontból sem tudom támogatni.
A településrendezési eszközök módosításának további véleményezési eljárásában állami
főépítészi feladatkörben továbbra is a BKÜ alapelveit, a táj- és településkép, a
természetvédelem védelmét fogom képviselni.
Az Étv. 7. § (3) bekezdése e) pontjával és a MaTrT 50. § (2) bek. f) pontjával kapcsolatosan
lásd korábbi válaszainkat.
A tájjal, természetvédelemmel kapcsolatosan álljon itt pár részlet a Környezetvédelmi
Főosztály véleményéből:

A módosítás ellen előzetes kifogást nem emel.
A további tájékoztatást a tervezés során figyelembe vesszük.

Az állami főépítész környezeti értékelés szükségességével kapcsolatos véleménye

Az előzetes tájékoztatási szakaszban a környezet védelméért felelős szervek egyöntetű véleménye,
hogy nem szükséges a környezeti értékelés elkészítése köztük kiemelve a természet és táj védelméért
felelős Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot és a környezet védelméért felelős Veszprém
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályt.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 24‐27. §‐a határoz meg
előírásokat, melynek többsége általános jellegű. A terület tervezett rendeltetésének megfelelő
övezetbe kerül a terület (kereskedelmi szolgáltató). Konkrétumot valójában a 25. § tartalmaz a
tevékenységekre vonatkozóan: a területen kizárólag az üzemanyag‐töltő állomáshoz kapcsolódó
építmények elhelyezése fog megtörténni, olyan rendeltetés nem kerül előírásra, amely
védőtávolságot igényelne, vagy nem összeillő az adott övezet rendeltetésével. A törvényi
követelményeken túl a környező üdülőterületek védelmét a 71. sz. főút mellett kijelölt széles zöldsáv,
a többszintes növényállomány kialakítására, a parkolók fásítására, a telekhatár menti fásításra
vonatkozó előírások biztosítják. Így tájképileg, településképileg is kedvező környezet kialakítása
várható. Véleményünk szerint a javasolt szabályozás nem gyakorol jelentős hatást az épített
környezetre. Ezért továbbra sem tartjuk szükségesnek a környezeti értékelés kidolgozását.

Ügyiratszám:

VE-09/KTF/08427-2/2020.

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység
Telefon:

Horváth László
Hiv. szám:
Természetvédelmi Osztály
88/550-874
Melléklet:

Alsóörs község TRE
módosítása - előzetes
tájékoztatás
1Ált/348-22/2020
-

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.hu

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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Adatszolgáltatás:
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

Hiv. sz:1Ált/348-22/2020.

Tárgy:

Alsóörs község településrendezési eszközeinek
módosítása, üzemanyagtöltő állomás telepítése
miatt.

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: 100.000es 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:
Egy példány:
Kapják:

1 pld-ban
2 oldal
1. címzett/hivatali kapu
2. irattár

Oldal: 2/2

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
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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

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

Hebling Zsolt polgármester úr
részére
Alsóörs Község Önkormányzata
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:
Hivatkozási szám:

BP/FNEF-TKI/8594-2/2020.
Rybicska Antalné
+36-1-4653866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Véleményezés természetes gyógytényező
érintettsége szempontjából
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.

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
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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

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

Mártonffy Gábor főépítész úr
részére

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Alsóörs Község Önkormányzata
Alsóörs
Endrődi Sándor u. 49.
8226

BP/0801/00056-6/2020.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Alsóörs község – 969 hrsz.
ingatlanra
(üzemanyagtöltő
állomás) vonatkozóan előzetes
tájékoztatás
és
várható
környezeti
hatás
kérése

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 706187753)!
Tisztelt Főépítész Úr!
Alsóörs
község
településrendezési
eszközeinek
módosításával
kapcsolatos
1Ált/348-22/2020. iktatószámú, 2020. november 27-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet alapján az alábbi tájékoztatást adom.
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 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:

dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Ügyszám:

VE-09/UT/001062-3/2020.

Ügyintéző:

Holonics Renáta

Szerv.egység:

Útügyi Osztály

Telefon:

88/550-068

Alsóörs Község Önkormányzata
8226 Alsóörs, Endrődi u. 49.
Alsóörs
rendezési
tervének
módosítása a 969 hrsz.-ú
ingatlan területen– egyszerűsített
eljárásban
Hiv. szám: 1Ált./348-22/2020.
Tárgy:

Alsóörs Község Önkormányzata
Alsóörs
Endrődi u. 49.
8226
Tisztelt Polgármester Úr!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Közlekedési hatóság) útügyi hatáskörében
eljárva a településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint
nyilatkozom:
A megküldött levél szerint a 969 hrsz.-ú ingatlanon üzemanyag töltő állomás tervezett.
A telepítési tanulmánytervben jelölt közúti kapcsolat a 71. sz. főúton jogilag (és műszakilag) sem
létezik. Az üzemanyagtöltő állomás közúti megközelítése során „új” kapcsolat kiépítése
szükséges, mely országos út irányába a vonatkozó útügyi műszaki előírások betartásával
lehetséges.
A csomóponti távolságot vizsgálni szükséges (nem megfelelőség esetén az útügyi műszaki
előírások kidolgozásáért felelős bizottságtól – továbbiakban: Bizottság – felmentés szükséges),
illetve az útcsatlakozás kialakítása során kötelező érvényű a Közutak melletti ingatlanok,
kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása c. e-UT 03.02.21 számú és a Szintbeni csomópontok
tervezésére vonatkozó e-UT 03.03.21 és az e-UT 03.03.22 számú Útügyi Műszaki Előírásban
foglaltak betartása is.
Bárminemű felmentési igényt a tervezés során kell kérni, az útépítési engedélykérelem
benyújtásához azt csatolni szükséges, anélkül a kérelem nem nyújtható be.
Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyibe a rendezési tervi eljáráson a tanulmánytervben
jelzett helyen az útcsatlakozási kérdéskör alátámasztottságot nyer, az még nem jelenti azt, hogy
egyedi tervezés során is engedélyezhető lesz az útcsatlakozás, mivel a Bizottság állásfoglalása
jelenleg nem ismert (az útépítési engedély az ő hozzájárulása nélkül nem adható ki!).
A tanulmánytervben jelzett gyalogos vasúti átjáró létesítése úgyszint engedélyköteles
tevékenység, ahol vizsgálni szükséges a 71. sz. főút északi oldalán található üdülőterületről a
vasúti átjáróig és azon túl a helyi közútig történő eljutást, az arra történő rávezetést, gyalogosok
forgalmi áramlási irányának ismeretében a továbbjutást biztonságos körülmények között. A
tervezett vasúti gyalogos átkelőt a rendezési tervi eszközökben jelölni szükséges, ezért annak
alátámasztó munkarészében az elhelyezhetőségét vizsgálni szükséges.
8200 Veszprém, Kistó u. 1.
telefon: 88/550-069, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu
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Az egyszerűsített véleményezési eljárásra szánt dokumentumot kérem közlekedés szakági
szempontból kidolgozni, kezdve a 71. sz. másodrendű főút meglévő és várható
forgalomnagyságával, melyre ráépítésre kerül a benzinkút forgalma és forgalomáramlási irányai.
Az útcsatlakozáshoz vázlattervi szintű kidolgozás szükséges, melynek alapja a meglévő
környezeti körülmények figyelembevétele mind a járműforgalom, mind a gyalogos forgalom
átvezetésének tervezésénél. A vasúti átjáró létesítésnek lehetőségét úgyszint kérem vizsgálni,
hogy az adott jogszabályi és műszaki előírásoknak való megfeleltetés megtörténjen a
közlekedésbiztonságon túl.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
4 § (2) bekezdése, illetve a 3. számú melléklete nem nevesíti útügyi hatáskörében a Közlekedési
hatóságot a környezet védelméért felelős szervek névsorában.
A Veszprémi Kormányhivatal hatásköre 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
15. pontján alapul, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja
meg. A kiadmányozás a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a
kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020 (III.02.) számú utasításán alapul.
Veszprém, 2020. december 11.
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Holonics Renáta
osztályvezető
Kapja hivatali kapun:
1. Alsóörs Község Önkormányzata (706187753)
2. Irattár

8200 Veszprém, Kistó u. 1.
telefon: 88/550-069, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu

Ügyiratszám: 13211/2/2020.

Tárgy:

Ügyintéző: Tanárki Júlia
Szervezeti egység: Földhivatali Osztály 2.
Telefon: 87/581-193

Hiv. szám:

Alsóörs Község településrendezési
eszközök módosításához
kapcsolódó vélemény adás
1Ált./348-22/2020.

Melléklet:

Alsóörs Község Önkormányzata
Hebling Zsolt
polgármester
Alsóörs
Endrődi S. u. 49.
8226
Tisztelt Polgármester Úr!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (eljáró szervezeti egység: Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 2.) mint ingatlanügyi hatóság földügyi jogkörében eljárva Alsóörs Község
Önkormányzat Polgármestere Hebling Zsolt 2020. november 27. napján kelt 1Ált./348-22/2020.
számú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adja:
A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 6/B. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a véleményezési eljárásban az ingatlanügyi hatóság a termőföld
védelmével kapcsolatosan vesz részt.
Az ingatlanügyi hatóság részére megküldött dokumentációt a hatáskörébe tartozó szempontra –
a Tfvt értelmében a termőföld mennyiségi védelmére – figyelemmel vizsgálja az alapján, hogy a
tervezet tartalmaz-e olyan ingatlanokat, melyek a Tfvt. 2. § 19. pontja alapján termőföldnek
minősülnek.
A termőföld védelme érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a felülvizsgálat lehetőség szerint a
gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével
történjen. A vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a
véleményezési eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő
mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti terület felhasználás ne akadályozza.
Az ingatlanügyi hatóság az eljárás során megállapította, hogy a tervdokumentációban megjelölt
földrészlet (Alsóörs belterület 969 helyrajzi számú ingatlan) belterületen helyezkedik el.
Fenti ingatlan, valamint a környezetében lévő ingatlanok termőföldet nem érintenek, kivett
területek (beépítetlen terület, országos közút, tároló tér, közforgalmú vasút).
8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
telefon: 87/581-190, fax: +36-87-795-128, e-mail: balatonfured.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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Fentiek alapján az ingatlanügyi hatóság az Alsóörs belterület 969 helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozóan nem rendelkezik hatáskörrel, ezért a településrendezési eszközök módosításához
kapcsolódó eljárásban a tervdokumentáció ellen kifogást nem tesz.
A településrendezési eszközt – az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében
szíveskedjenek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály címére megküldeni
(8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.) vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérési
lehetőségéről értesíteni.
Balatonfüred, 2020. december 1.
Takács Szabolcs
kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Takács Attila
osztályvezető

8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
telefon: 87/581-190, fax: +36-87-795-128, e-mail: balatonfured.foldhivatal@veszprem.gov.hu

Ügyiratszám:

VE-09/NT/02022-2/2020

Ügyintéző:
Szerv.egység

Varga Lajos
Hiv. szám:
Növény- és Talajvédelmi
Osztály
06 88/590-472
Melléklet:

Telefon:

Tárgy:

Környezeti értékelés
véleményezése
1Ált/348-22/2020

-

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

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓS ÁGI 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.

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
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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

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 14866-2/2020/h
Hiv. szám: 1Ált/348-22/2020
Alsóörs Község Önkormányzat
8226 Alsóörs
Endrődi Sándor u. 49.
Tárgy: Alsóörs község településrendezési eszközeinek módosítása,
tárgyalásos eljárás, véleményezési szakasz
Tisztelt Cím!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. §
(11) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Pótor Attila alezredes (tel.:+36 (1) 474-1675; HM 022-21-968; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
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Iktatószám: CS/29086-2/2020.
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Csikár Brúnó
E-mail cím: csikar@nmhh.hu
Telefon: (99) 518-542
Hivatkozási szám: 1Ált/348-22/2020.
Készült: 2020.12.04.

Alsóörs Község Önkormányzata
Mártonffy Gábor Főépítész Úr
Alsóörs
Endrődi Sándor u. 49.
8226
Tisztelt Főépítész Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint az Alsóörs,
településrendezési eszközeinek módosításába (üzemanyagtöltő állomás létesítése) bevont
államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a
Hatóság nyilvántartásának részét képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról,
akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a
jogszabályokon alapuló követelményekről.
A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési
szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű
nyilvántartás megtalálható.
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál
– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. §
(1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.”
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további
műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a
továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH
rendelet határozza meg.
A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet
végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.
A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható,
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési
szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési
rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.
A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése
során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjában, 26. §-ában, valamint 4. mellékletében
foglaltakat.
A településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a
figyelmet:
A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők
számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával
összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a
Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.
A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési
fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele:
TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.
Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása, melyhez kapcsolódó
beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök
készítését, módosításait is.
A Hatóság továbbá megjegyzi, hogy az antennatartó szerkezetek, antennák és a szolgáltatásnyújtáshoz
szükséges egyéb eszközök elhelyezésének szabályozása során figyelembe kell venni, hogy
biztosítható legyen a településen a magasabb szolgáltatásminőségi szint elérését szolgáló 5G
szolgáltatás igénybevétele.
Fenti tájékoztatást 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: Korm. rendelet) 37. § (4) bekezdés b) pontjában
meghatározottak szerint a Korm. rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta
a Hatóság.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti
időpontban.
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ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Hebling Zsolt polgármester részére
Mártonffy Gábor főépítész útján
Alsóörs Község Önkormányzata
8226 Alsóörs
Endrődi S. u. 49.
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/1006/0038-9/2020.
Bozóki-Ernyey Katalin
1/795-9032
bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu
Alsóörs
településrendezési
eszközeinek részterületre (969 hrsz.-ú
ingatlan) vonatkozó módosítása –
örökségvédelmi vélemény környezeti
vizsgálat szükségességének meghatározása tárgyában
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.

