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1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS, AZ  ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME  TEKINTETÉBEN 

ALSÓÖRS KÖZSÉG EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN VÉGZETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ AZ ÓFALU, 560‐AS HRSZ.‐Ú TELKÉRE VONATKOZÓAN. 

A  környezeti értékelésnek, miután  az Állami  Főépítész  a  tervmódosítás elkészültét  követően  kérte 

annak elkészítését, tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyek a tervmódosítás tartalmának, 

részletezettségének alapján megkívánhatóak. 

A  környezeti  értékelés  kidolgozásához  felhasználható  minden  rendelkezésre  álló,  az  adott  terv 

környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési, programalkotási munkákból 

származó  információ. Ezt a mondatot azért  illesztettük be az anyagba mert a  települési környezeti 

értékelés kidolgozása során felhasználtuk az eddigi tervezési folyamatban készült tervanyagokat is. 

 

2. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

2.1. ELŐZMÉNYEK, A TEMATIKA TARTALMA 

Alsóörs  község  megbízásából  készített,  egyszerűsített  eljárásban  történő  tervmódosítás  /Város‐

Teampannon  2021.  /  véleményezése  során  a  polgármester  kérte  a  környezet  védelméért  felelős 

szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó szakterületet illetően várható‐e a környezetre 

jelentős hatás, és ezen válaszok függvényében szükséges‐e a szakterületükre a környezeti értékelés 

elkészítése. 

Alsóörs  polgármesterének  kérésére  12  válasz  érkezett  a  környezet  védelméért  felelős  szervektől. 

Egyetlen véleményező, a VMKH ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZE tartotta szükségesnek a tervezett módosítások 

kapcsán környezeti értékelés kidolgozását szakterülete, az épített környezet védelme  tekintetében. 

Álláspontja szerint, a Pelikán hotel telkén,  illetve az Ófalu 560‐as hrsz.‐ú telkén tervezett módosítás 

tájképi és szakmai szempontból  jelentős hatással van a szomszédos épített környezetre, a település 

arculatára. 

A  jelen  környezeti  értékelés  tárgyát  képező Ófalu  területén  történő módosítás  kapcsán  az  Állami 

Főépítész  –  a  VE/05/480‐2/2021  ügyiratszámú,  2021.  szeptember  15.‐én  kelt  levelében  úgy 

fogalmazott: „Az Ófaluban tervezett módosítás a terület túlzott elaprózódását, az előkertek, valamint 

az  oldalkertek  méretének  csökkentése  sűrű  beépítettséget  eredményez,  amely  az  Ófalu 

telekstruktúráját kedvezőtlenül befolyásolja. A rendeltetési egységek számának növekedése az Ófalu 

szűk lakóutcáit, valamint a szomszédos ingatlanokat terheli. 

Fentiekre  való  tekintettel  a  Pelikán  Hotel  területén,  valamint  az  Ófaluban  tervezett módosítások 

vonatkozásában  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását 

szükségesnek tartom.” 

Az Állami Főépítész a 2/2005(I.11) Kormányrendelet alapján jelezte ezt az igényét. A Kormányrendelet 

szerint, a nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv ill. program esetén, az épített környezet 

védelmére kiterjedően az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi  ill. megyei kormányhivatal a 

felelős. 

A kizárólag az épített környezet védelme tekintetében kidolgozandó települési környezeti értékelés 

tematikájának,  tartalmának  meghatározásához  a  2/2005.  (I.11.)  Kormányrendelet  4.  számú 

mellékletét  vettük  alapul.  Tanulmányoztuk  a  419/2021.(VII.15.)  Kormányrendeletet  is  amely  a 

településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szól, de a 2. melléklet 2 bekezdése kevésbé igazítja el a 
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tervezőt az épített környezet védelme tekintetében, mert a rendelet elsősorban a környezetvédelmi 

és természetvédelmi szempontokra összpontosít. 

A  2/2005  (I.11.)  Kormányrendelet  viszonylag  hosszú,  38  önálló  követelménye  között  mindössze 

egyetlen helyen a 3.6.1. bekezdésben említi (itt is csak zárójelben) az épített környezetet. 

A 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet környezeti értékelésről szóló 2. melléklet 2. bekezdése, amely 

2.1‐2.8. pontot foglal magában, nem használja az épített környezet kifejezést.  

Az általunk javasolt tematikát a 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet alapján állítottuk össze és az épített 

környezetre  való  hatásokat  elsősorban  az  Állami  Főépítész  hivatalos  szakmai  felvetései  alapján 

vizsgáltuk. 

 

JAVASOLT TEMATIKA: 

ALSÓÖRS  BELTERÜLETÉN,  AZ  ÓFALU  TERÜLETÉN  LÉVŐ  560‐AS  HRSZ.‐Ú  INGATLAN 

TERVMÓDOSÍTÁSÁHOZ  KÉSZÍTETT  TELEPÜLÉSI  KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS  AZ  ÉPÍTETT 

KÖRNYEZETVÉDELME TEKINTETÉBEN. 

1. Települési  környezeti  értékelés  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  Alsóörs  község 

egyszerűsített eljárás keretében végzett településrendezési eszközeinek módosításához. 

2. A települési környezeti értékelés kidolgozásának folyamata. 

2.1. Előzmények, a tematika tartalma 

2.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás, más tervekhez való viszonya, alternatívák 

vizsgálata 

2.3. A  környezet  védelméért  felelős  szervek  bevonása,  az  általuk  adott  véleményeknek, 

szempontoknak a települési környezeti értékelés során történő figyelembevétele 

2.4. A  települési  környezeti  értékeléshez  felhasznált  adatok  forrása,  módszertana, 

figyelembevétele a tervezés során 

3. A tervmódosítás környezeti értékelést igénylő változásainak azonosítása 

3.1. A tervmódosítás céljának ismertetése, értékelése 

3.2. A  tervmódosítással  érintett  terület  jelenlegi  környezeti  állapotának bemutatása,  az  épített 

környezet védelme szempontjából 

4. A tervmódosítás épített környezetre gyakorolt következményeinek, várható hatásainak feltárása 

4.1. A tervmódosítás céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, országos, 

helyi szinten kitűzött épített környezeti, kulturális örökségvédelmi célokkal 

4.2. A  tervmódosítás megvalósulása  esetén  várható  hatás  az  épített  környezetre  és  a  védett 

értékekre. 

5. A tervmódosítás és az elemek részletes értékeléséből levont következtetések 

5.1. Azok a fejlesztési elemek, amelyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak. 

6. A várható kedvezőtlen környezeti hatás megelőzésére, elkerülésére tett intézkedések, javaslatok. 

7. Közérthető összefoglaló 
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2.2. A  TERVEZÉSI  FOLYAMAT  MÁS  RÉSZEIHEZ  VALÓ  KAPCSOLÓDÁS,  MÁS  TERVEKHEZ  VALÓ 

VISZONYA, ALTERNATÍVÁK VIZSGÁLATA 

Az  560‐as  hrsz.‐ú  belterületi  ingatlan  szabályozásán  javasolt  változtatások  Alsóörs  község 

településrendezési  eszközeinek  módosítása  megnevezésű,  egyszerűsített  eljárásban  készített 

tervanyagban fogalmazódtak meg. 

Az  egyszerűsített  eljárás  lényege  az,  hogy  a  tervezés  a  véleményezési  szakasz  polgármester  általi 

kezdeményezésével  indul.  A  polgármester  az  elkészített  településrendezési  eszköz  módosítását 

véleményezteti a partnerekkel és az érintett államigazgatási szervekkel. 

Alsóörs polgármester úgy ítélte meg, hogy a tervezett módosítás csekély mértékű változtatást jelent a 

környezetben, ezért nem tartotta szükségesnek a tervmódosításhoz környezeti értékelés készítését. 

Ugyanakkor a véleményezési eljárás során kérte az illetékes szervek véleményét, hogy szakterületük 

szempontjából  a  módosítás  milyen  hatással  jár,  és  szükségesnek  vélik‐e  a  környezeti  értékelés 

elkészítését. 

A környezet védelméért felelős szervek közül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze 

kérte a véleményezési szakaszban, az épített környezet védelme tekintetében a környezeti értékelés 

elkészítését.  Tekintettel  arra,  hogy  ez  a  főépítészi  nyilatkozat,  kérés  a  tervmódosítás  kidolgozását 

követő  véleményezési  szakaszban  történt,  a  tervanyag  értelemszerűen  nem  tartalmazhatta  a 

környezeti értékelést, sem pedig az értékelés következtetéseit. 

A  települési  környezeti  értékelést  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  a  hatályos 

településrendezési  eszközök,  a  településképi  rendelet, Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény ismeretében, valamint a települési környezeti 

értékelésre vonatkozó‐ többször hivatkozott – két kormányrendelet figyelembevételével készült el.  

Alsóörs település arculati értékeivel, az épített környezet védendő elemeivel külön rendelet ‐ 4/2018 

(III.28.) településképi önkormányzati rendelet – foglalkozik. Ez a rendelet szabályozza a településkép 

védelmével és az épített örökség értékeivel kapcsolatos teendőket.  

Mind a  településrendezési eszközök módosítása, mind  jelen környezeti értékelés készítése  során a 

fenti  településképi  rendelet  előírásait  figyelembe  vettük,  de  a  településképi  rendelet 

megváltoztatására nem fogalmaztunk meg javaslatot. 

A tervmódosítás során mindössze a szabályozási tervlapon az építési hely és az építési vonal került 

módosításra,  a  szabályozási  paraméterek  –  beépíthetőség,  burkolt  felület,  kialakítandó  zöldfelület 

aránya, építménymagasság – nem változtak. 

A tervezés során több változat készült az építési helyek módosítására, de a tervanyagba csak egyetlen 

megoldás került be. 

 

2.3. A  KÖRNYEZET  VÉDELMÉÉRT  FELELŐS  SZERVEK  BEVONÁSA,  AZ  ÁLTALUK  ADOTT 

VÉLEMÉNYEKNEK,  SZEMPONTOKNAK  AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME  TEKINTETÉBEN 

KÉSZÍTENDŐ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSBEN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE  

A tervmódosítás véleményezése 2021 nyarán  június 29.‐e és  július 14.‐e között zajlott. A környezet 

védelméért felelő szervek közül 12 szerv fogalmazta meg véleményét. 

A) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a VE/05/451‐6/2021 ügyiratszámú levelében 

hivatkozva, hogy a  tervezett módosítás az Ófalu  telekstruktúráját  kedvezőtlenül befolyásolja és 

káros  hatásként  említi  a  telkek  túlzott  elaprózódását,  a  sűrű  beépítést,  a  lakóutcák  további 

terhelését.  A  tervezett  módosítást  szakmai  szempontból  nem  támogatja  és  külön  levélben  ‐ 
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VE/05/480‐2/2021 ügyiratszám –  kérte az épített  környezet  védelme  tekintetében a  környezeti 

értékelés elkészítését. 

B) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, VE‐09/KTF/06922‐2/2021 ügyiratszámú levelében közli, hogy az 560‐as hrsz.‐ú telek nem 

része országos jelentőségű védett természeti területnek, és egyéb védett területek övezetei sem 

érintik. Megállapítja,  hogy:  „A módosításokkal  új  beépítésre  szánt  területet  nem  jelölnek  ki. A 

megküldött  véleményezési dokumentumban bemutatott módosítások  környezetvédelmi,  táj‐ és 

természetvédelmi érdeket nem sértenek…. 

… a módosítások a magasabb szintű jogszabályi előírások megtartásával a környezetvédelmi és a 

természetvédelmi szakterületet érintően jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoznak, így a 

környezeti  vizsgálat  lefolytatását  –  az  önkormányzat  előzetes  véleményével  egyetértve  –  nem 

tartom szükségesnek. 

Előzőek  alapján,  Alsóörs  község  településrendezési  eszközeinek  jelen  módosítása  ellen 

környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek, azt a képviselő‐testület 

részére elfogadásra javaslom.” 

C) A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park  Igazgatóság 1158‐9/2021 ügyiratszámú  levelében megállapítja, 

hogy:  „a  tervezett módosítás  esetében  a magasabb  szintű  jogszabályokban  foglalt  általános  és 

övezeti  előírások  megtartásával  a  táj‐  és  természetvédelmi  szakterületet  érintően  jelentős 

környezeti  hatás  nem  várható,  így  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását,  környezeti  értékelés 

elkészítését – az önkormányzat előzetes döntésével egyetértve – nem tartjuk szükségesnek. 

A  településrendezési eszközök  jelen módosítása  táj‐ és  természetvédelmi érdekeket nem sért, a 

fent leírtak figyelembevételével a tervet elfogadásra javasoljuk.” 

D) A  Veszprém  Megyei  Katasztrófa  Védelmi  igazgatóság  IAlt/337‐4/20201‐es  hivatkozási  számú 

levelében  közli,  hogy:  „katasztrófavédelmi  szempontból  környezeti  vizsgálat  lefolytatása  nem 

indokolt.” 

E) A Közép‐Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége ‐Siófok‐A‐0220‐0007/2021 ‐ 
ügyiratszámú  levelében  tömören közli: „A  tervezett beavatkozások vízgazdálkodási szempontból 

nem kifogásoltak, a tervezői javaslatokkal egyetértünk. Környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem 

tartjuk szükségesnek.” 

F) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 2021. szeptember 7.‐én 

kelt  levelében  a  megyei  tisztifőorvos  közli:  „…  a  dokumentációban  foglaltakkal  kapcsolatban 

észrevételt nem tesz.  

A  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  közegészségügyi  szempontból  jelentős  kedvezőtlen 

környezeti hatás nem várható, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges…” 

G) A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti  Osztálya  VE‐09/ERD/3295‐

2/2021 ügyiratszámú levelében közli: „A tervezett módosítás ellen kifogást nem emelek, környezeti 

vizsgálat elkészítését nem tartom szükségesnek…” 

H) A  Balatonfüredi  Rendőrkapitányság  megbízott  vezetője  2021  szeptember  elsején  érkezett 

levelében rögzíti, hogy: „… a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, illetve a 

véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.” 

I) Veszprém  megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Bányászati  Osztály  VE/54/01382‐2/2021 

ügyiratszámú  levelében  közli:  „hogy  a  Bányafelügyelet  a  szakterületébe  tartozó  kérdései 

tekintetében nem értintett, észrevételt nem tesz, kifogást nem emel a módosításokkal szemben. A 

fentieket  figyelembe  véve  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatására  a  Bányafelügyelet  szerint  nincs 

szükség.” 
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J) Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Növény‐  és  Talajvédelmi  Osztály  VE‐

09/NT/01352‐2/2021 számú szakhatósági véleményében közli, hogy: „…A talajvédelmi hatóság a 

tervezett módosításokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek.” 

K) A  Nemzeti  Népegészségügyi  Központ  53867‐2/2021  KBKHF  iktatószámú  levelében  közli,  hogy: 

„Alsóörs  község  településrendezési  eszközeinek  az  ismertetett  ingatlanfejlesztések  miatti 

módosításához,  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központnak  észrevétele  nincs,  kémiai  biztonsági 

szempontból annak környezeti hatása nem várható, a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 

szükségesnek.” 

L) Budapest  Főváros  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  osztályvezetője  a 

BP/2602/00609‐2/2021  iktatószámú  levelében közli, hogy:  „… a  rendelkezésre álló  szakanyagok 

alapján műemlékvédelmi és  régészeti örökségvédelmi szempontból nem  tartom szükségesnek a 

környezeti  vizsgálat  lefolytatását.  A  tervezett  módosítás  a  Miniszterelnökség  által  vezetett 

közhiteles nyilvántartás adatai alapján örökségi érdekeket nem sért.” 

M) A Veszprém megyei Kormányhivatal megyei főépítésze a 04/217‐2/2021 ügyiratszámú  levelében 

közli, hogy: „A tervezett – jelentős településszerkezeti változással nem járó – módosítást tudomásul 

vesszük.” 

A  felsorolt szervek közül egyedül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze értékelte a 

tervmódosítás  hatását  az  épített  környezet  védelme  tekintetéből  jelentősnek  és  kérte  ebből  a 

szempontból a környezeti értékelés elkészítését. 

 

2.4. AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME  TEKINTETÉBEN  KÉSZÍTENDŐ  TELEPÜLÉSI  KÖRNYEZETI 

ÉRTÉKELÉSHEZ  FELHASZNÁLT  ADATOK  FORRÁSA,  MÓDSZERTANA,  FIGYELEMBEVÉTELE  A 

TERVEZÉS SORÁN 

Az épített környezet védelme tekintetében készülő települési környezeti értékeléshez felhasználtuk a 

település  történetével  foglalkozó  anyagokat,  az  örökségvédelmi  hatástanulmányt,  a  hatályos 

településrendezési  eszközök  alátámasztó  munkarészeit,  az  Alsóörs  községre  készített  Arculati 

Kézikönyvet és az Önkormányzat 4/2018 (III.28.) rendeletével elfogadott a településkép védelméről 

szóló rendeletet. 

A munka  tartalmának alapjául a 2/2005.  (I.11.)  ‐i.,  illetve a 419/2021.  (VII.15.) Kormányrendeletek 

szolgáltak, melyekben megtalálhatóak a települési környezeti értékelés tartalmi követelményei. 

A tematika kidolgozásával foglalkozó résznél már említettük, hogy gondot okozott, hogy a kizárólag az 

épített környezet védelme tekintetében kidolgozandó települési környezeti értékelés tartalmára nincs 

útmutatás.  Az  előbb  említett  két  kormányrendeletben  felsorolt  követelmények  elsősorban  a 

természeti, környezeti, örökségvédelmi elemek, értékek védelmére vonatkoznak, az épített környezet 

védelme  tekintetében semmilyen részletesebb eligazítást nem  tartalmaznak. Azt  is hangsúlyoznunk 

kell, hogy a kulturális örökséggel, a műemlékvédelem és a régészeti örökség kérdéseivel nem az Állami 

Főépítész,  hanem  az  örökségvédelmi  hatóság  foglalkozik,  azaz  a műemlékvédelem  és  a  régészeti 

örökség nem tartozik bele az épített környezet védelmébe! 

A  korábban  készített  szintén  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  kidolgozott  települési 

környezeti  értékelésben  is  hangsúlyoztuk,  hogy  igen  nehéz  egyetlen  belterületi  telekre  vonatkozó 

tervmódosítás esetén pontosan megtalálni a hatásterületek és a szakterületek közötti határvonalakat. 

A  kidolgozás  során  ezért  elsődlegesen  az  Állami  Főépítész  konkrét  szakmai  felvetéseit,  a  túlzott 

telekaprózódást, a sűrű beépítést, a művi jellegű környezetté válást vizsgáltuk az adott telek és tágabb 

környezete az Ófalu vonatkozásában. 
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3. A TERVMÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZÁSAINAK AZONOSÍTÁSA 

3.1. A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJÁNAK ISMERTETÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

A tervmódosítás célja, az 560‐as hrsz.‐ú belterületi telekre vonatkozó szabályozási terven az építési 

helyek és az építési vonalak módosítása abból a célból, hogy a telek a befektető számára kedvezőbben 

legyen beépíthető. 

A tervmódosítás egyetlen, 3486 m2 nagyságú belterületi telekre vonatkozik és a módosítás nem érinti 

a településszerkezeti tervet, sem a HÉSZ‐t, sem az övezeti besorolást, azaz nem változik a beépítettség 

mértéke, a burkolt felület és a kötelező zöldfelület nagysága sem. 

A módosítás eredményeképp három helyett öt építési hely kerül kijelölésre, amelyek a Gagarin és az 

Ady Endre utcák felé 1‐1 méterrel közelebb kerülnek az utcafronthoz, de az a csökkenés is megfelel a 

HÉSZ‐előírásainak. 

A módosítás  célja  az,  hogy  a  telken  öt  darab,  kb.  650‐750 m2  nagyságú  lakótelken  kb.  200 m2 

alapterületű, két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületeket lehessen építeni. 

Az Állami Főépítész azt állapította meg, hogy: „…az ingatlanon ábrázolt három építési hely helyett öt 

építési hely tervezett, amelyek telekhatárhoz viszonyított helyzete is módosul…”. 

Valóban, ahogy említettük az Ady Endre utcai előkert 6 méterről 5 méterre, az oldalkert méretei 6 

méterről 5 méterre, 5 méterről 3 méterre, illetve 9 méterről 5 méterre csökken. 

Az Állami Főépítész megítélése szerint „a tervezett módosítás az Ófalu telekstruktúráját kedvezőtlenül 

befolyásolja. A jelenlegi szabályozás (a kialakítható telekmérettől szigorúbb szabályozási terv szerint) 

három telek kialakítását  teszi  lehetővé. A tárgyi  ingatlan szabályozási terven  jelölt építési helyekkel 

nem teszi lehetővé öt telek kialakítását és beépítését…. 

…Véleményem szerint a tervezett módosítás a terület túlzott elaprózódását, az előkertek, valamint az 

oldalméretek  csökkentése  sűrű  beépítettséget,  a  30  %‐os  beépítettséggel  egyidejűleg megjelenő 

burkolt  felületekkel  (parkolók,  behajtók,  épület  körüli  járdák  stb.)  egyhangú  művi  környezetet 

eredményeznek. 

Előbbiekre  való  tekintettel  javaslom  a  kialakítható  legkisebb  telek  méretének,  valamint  az  azon 

elhelyezhető önálló rendeltetések számának felülvizsgálatát, a két önálló rendeltetési egység esetén a 

legkisebb telekméretet kérem legalább 1000 m2‐ben meghatározni…”. 

Mindezek  alapján  az  állapítható  meg,  hogy  a  befektető  a  hatályos  paramétereknek  maximális 

kihasználására törekszik a beruházás gazdaságosságának növelése érdekében. 

A tervezett módosítás, azaz a települési környezeti értékelés tárgyaként szolgáló tervanyag valójában 

azonban nem módosítja a szabályozási paramétereket, csak a szabályozási terven szereplő beépítési 

helyeket változtatja meg. 

 

3.2. A  TERVMÓDOSÍTÁSSAL  ÉRINTETT  TERÜLET  JELENLEGI  KÖRNYEZETI  ÁLLAPOTÁNAK 

BEMUTATÁSA, AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL 

Az 560‐as hrsz.‐ú, falusias  lakóterület övezetébe tartozó belterületi telek az Ady Endre és a Gagarin 

utcák sarkán helyezkedik el. 

Korábban itt működött a Polgármesteri Hivatal és a település üzemeltetését végző szervezet. A Hivatal 

épületét, a garázsokat és az üzemeltetés feladatát kiszolgáló egyéb építményeket elbontották, és ma 
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egy üres, a bontás utáni állapotokkal  jellemezhető gyér növényzetű, gazos, üres  telek  található. Az 

egykori fás növényzetből néhány fa – többségük fenyő – maradt meg a telek délnyugati sarkában. 

Az  560‐as  hrsz.‐ú  telek  az  Ófalu  településszerkezeti  egység  déli  határán  helyezkedik  el,  de 

egyértelműen az Ófalu  történelmi  településrész  része.  Jól  jelzi ezt az  is, hogy a  környező  telkek  is 

valamennyien lakótelkek, melyek közül keleti irányban a második, illetve a harmadik telken lévő épület 

védett műemlék és több értékes népi jellegű lakóház található ezeken kívül is a szűkebb környezetben. 

Az Ófalu Alsóörs  legrégebbi  településrésze, a község ősi  településmagja. Magának a  településnek a 

létrejötte a 12. századra tehető. A településszerkezet, a szintvonalakkal párhuzamosan futó, majd a 

meredek  részekre  felkapaszkodó  keskenyebb  utcák  és  a  telkek  évszázadok  óta  kialakultak.  Egyes 

Balaton‐felvidéki  településekre  jellemző  volt,  hogy  egy  hegy  meredekebb  részén  viszonylag  kis 

telekkel, a telken belül is védelmi jellegű beépítéssel formálódtak. 

Alsóörs is hasonlóan fejlődhetett és a feltűnően kis méterű, 250‐400 m2 nagyságú telkek többsége már 

az 1800‐as évek elején is megvolt. 

Az 560‐as hrsz.‐ú telek helyén a kataszteri térkép szerint 160 évvel ezelőtt két telek és viszonylag két 

nagyobb épület volt. 

Az előző fejezetekben utaltunk rá, hogy nincs részeletesen meghatározott tartalmi követelménye az 

épített  környezet  védelme  tekintetében  készítendő  települési  környezeti  értékelésnek,  ezért  az 

értékelésben az állami főépítész által felvetett szempontokat, túlzott felaprózódás, sűrű beépítés, művi 

környezet létrejötte, az Ófalu terhelése, stb. vizsgáltuk meg. 

Az  Állami  Főépítész  előzőkben  is  ismertetett  szempontjainak  vizsgálata  azért  is  fontos, mert  egy 

sajátos, egyedi  településszerkezet,  településkép mindenképp a kulturális örökségünk része, még ha 

nem is élvez országos védelmet. 

A  terület  bemutatásánál  mindenképp  meg  kell  említeni,  hogy  az  560‐as  hrsz.‐ú  telek  területe 

nyilvántartott  régészeti  lelőhely  (7066‐os azonosító, Török‐ház), ahol Árpádkori‐középkori  régészeti 

emlékek, jelenségek előfordulása valószínűsíthető.  

Emellett a közeli műemlék lakóházak (563, 565 hrsz.‐ú ingatlanok), illetve a 739‐es hrsz.‐ú ingatlanon 

álló épület műemlékké nyilvánítási javaslata következtében a telek műemléki környezetbe is tartozik. 

 

Az  egész  települési  környezeti  értékelés  szempontjából  meghatározó  jelentőségű  volt,  hogy  a 

tervmódosítás  véleményeztetési  időszakában  a  tulajdonos  kezdeményezte  az  560‐as  hrsz.‐ú  telek 

megosztását. 

Miután az erre hivatott hatóságok szemben az Állami Főépítész véleményével úgy ítélték meg, hogy a 

telek a hatályos  terv és HÉSZ alapján megosztható, a megosztás megtörtént, amelyet a Földhivatal 

elfogadott és bejegyzett. 

A megosztás eredményként a Gagarin utca szűkülő szakasza módosításra került és öt darab új önálló 

telek  jött  létre.  Ez  egyúttal  azt  is  jelenti,  hogy  az  értékelés  tárgyát  képező  560‐as  hrsz.‐ú  telek  a 

valóságban megszűnt.  

Tekintettel arra, hogy a telkek bejegyzése ‐ mint utólag kiderült ‐ már júliusban megtörtént a települési 

környezeti értékelés készítője novemberben már az öt  lakótelket  tartalmazó hiteles változási rajzot 

kapta meg a munkájához. 
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Az érintett telek:  
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A telek környezete: 
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4. A  TERVMÓDOSÍTÁS  ÉPÍTETT  KÖRNYEZETRE  GYAKOROLT  KÖVETKEZMÉNYEINEK, 

VÁRHATÓ HATÁSAINAK FELTÁRÁSA 

4.1. A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJAINAK FELVETÉSE A TERV SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS NEMZETKÖZI, 

ORSZÁGOS, HELYI  SZINTEN  KITŰZÖTT  ÉPÍTETT  KÖRNYEZETI,  KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

CÉLOKKAL 

A  tervmódosításkor  az  egyetlen  telekre  –  560‐as  hrsz.‐  vonatkozó  építési  hely  és  építési  vonal 

módosításnak,  amely  nem  járt  sem  a  településszerkezeti  terv,  sem  a  HÉSZ  megváltoztatásával, 

nemzetközi és országos hatása, vonatkozása közvetlenül nincs. Az tény, hogy a világ nagyobb részén a 

fennmaradt  történelmi  településmagok arculatának,  település‐ és  telekszerkezetének a megvédése 

alapvető cél. 

Annyi országos vonatkozást emelhetünk ki, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. örvény 57.§ (1) bekezdése szerint: „Az építészeti örökségnek azon elemei, amelyek 

értékük  alapján  az  56.§  szerint  nem  részesülnek  országos  egyedi  védelemben,  de  a  sajátos 

megjelenésüknél,  jellegzetességüknél,  településképi  vagy  településszerkezeti  értéküknél  fogva  a 

térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és 

közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik a helyi építészeti örökség részét képezik…. 

(3) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről,  továbbá a védettséggel összefüggő 

korlátozásokról,  kötelezettségekről  és  támogatásokról  a  települési  önkormányzat  (a  fővárosban  a 

fővárosi és a kerületi önkormányzat is) a településképi rendeletben dönt.” 

Alsóörs  község  önkormányzat  képviselő‐testületének  4/2018.  (III.28.)  önkormányzati  rendelete  az 

Ófalu területét helyi területi védelemmel érintett területnek jelölte ki, és egyúttal az ezen övezetekre 

vonatkozó  általános  településképi  követelményeken  túlmenően  külön  követelményeket  állapított 

meg. 

Az egész rendelet létesítésének elsődleges feladata, célja az volt, hogy építési tevékenység, a környezet 

alakítása nem okozhatja a védett településrész arculatának romlását. 

A helyi területi védelemmel érintett területekre a helyi rendelet előírja, hogy: „11.§ (1) A helyi területi 

védelemmel érintett területen a telkek utcai szélességét, épületek, kerítések tagolását meg kell őrizni. 

(2) Meg kell tartani a történetileg kialakult telekszerkezetet, a közterület‐hálózatot, beépítési módot, 

tájkaraktert. 

(3) Új épületek építésénél az utcaképet, az épületek tömeg,  tetőzet és homlokzati ritmusát  jellegét 

meg kell őrizni…” 

Az Ófalu  területére még külön vonatkoznak a 17. §‐ban megfogalmazott építészeti követelmények: 

„(3)  Épület  telepítése  a  szabályozási  terv  szerinti  építési  vonal,  építési  hely  és  bontás  esetén  újra 

beépítendő építési hely figyelembe vételével történhet.” 

 

Összegezve  a  lényeg  az,  hogy  az  országos,  illetve  helyi  szinten  kitűzött  épített  környezeti, 

örökségvédelmi célokat a településképi rendelet betartatásával lehet teljesíteni. 

Az a tény, hogy időközben a hatályos terv alapján megtörtént a telek felosztása és a hiteles, hivatalos 

térkép szerint az 560‐as hrsz.‐ú  telek megszűnt és a helyén öt  lakótelek  jött  létre, valójában  idejét 

múlttá,  értelmetlenné  teszi  a  környezeti  értékelés  telekalakításról  szóló  mondatait.  A  települési 

környezeti  értékelés  készítője  joggal  feltételezi,  hogy  a megosztás  során  a  településképi  rendelet 

valamennyi arra vonatkozó előírása betartása került. 
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4.2. A TERVMÓDOSÍTÁS MEGVALÓSULÁSA ESETÉN VÁRHATÓ HATÁS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETRE ÉS 

A VÉDETT ÉRTÉKEKRE 

A  tervmódosítás  lényege  az  építési  helyek  és  az  építési  vonalak megváltoztatása  volt,  valamint  a 

szabályozási tervlapra felkerült a javasolt telekosztás. 

Az Állami Főépítész úgy vélte, hogy azáltal, hogy a három építési hely helyett öt  lesz  jelenik meg a 

tervlapon 5 db építési telek  lesz kialakítható, amely „tervezett módosítás az Ófalu telekstruktúráját 

kedvezőtlenül befolyásolja. A jelenlegi szabályozás (a kialakítható telekmérettől szigorúbb szabályozási 

terv szerint) három telek kialakítását teszi  lehetővé. A tárgyi  ingatlanon  jelölt építési helyekkel nem 

teszi  lehetővé 5  telek kialakítását és beépítését annak ellenére, hogy a kialakítható  telekméret ezt 

lehetővé tenné.” 

A főépítészi vélemény szerint, „a tervezett módosítások a terület túlzott elaprózódását, az előkertek, 

valamint  az  oldalkertek  méretének  csökkentése  sűrű  beépítettséget,  a  30  %‐os  beépítettséggel 

egyidejűleg szükségszerűen megjelenő burkolt  felületekkel  (parkolók, behajtók, épület körüli  járdák 

stb.) egyhangú művi környezetet eredményeznek”. 

A  fenti megállapításokkal  a  környezeti  értékelést  készítő  tájrendező,  akinek  szakmai  tevékenysége 

csaknem négy és fél évtizede a túlzott felaprózódás és beépítés elleni ‐ eredménytelen ‐ küzdelemmel 

telt el, igazából nem tud ellentmondani. 

Ha  pusztán  azt  ’vizsgáljuk’,  hogy  a  három  építési  helynél  több‐e  az  öt,  illetve  a  telkenkénti  két 

rendeltetési egység nagyobb környezeti  igénybevételt  jelent‐e, mint a  telkenkénti egy  rendeltetési 

egység, akkor a válasz teljesen egyértelmű, hogy környezeti szempontból  jóval kedvezőbb a három 

telek és a telkenkénti egy rendeltetési egység. 

Ugyanakkor  ezen  környezeti  értékelésnek nem  általában  kell  szakmai  véleményt  alkotni, hanem  a 

konkrét tervmódosítás Ófalura vonatkozó javaslatait kell vizsgálni azaz, hogy az Állami Főépítész által 

említett változások ezen tervmódosítás következtében álltak‐e elő? 

Azt  a  főépítészi megállapítást  semmiképp  sem  lehet megkérdőjelezni, hogy  az Ófalu utcái  szűkek, 

amelyet a rendeltetési egységek számának növekedése tovább terhel. 

Említettük, hogy az Ófalu Alsóörs legrégebbi településrésze, amelynek szerkezete több évszázadosnak 

nevezhető. A tervezés központjában lévő 560‐as hrsz.‐ú telek területe sem volt mindig egyetlen telek, 

hol kettő, hol három telek osztozott a területén. Az 1858‐as térképen két telek és két épület van a 

területén. Kétségtelen tény az is, hogy abban az időben is ez a két telek az Ófalu nagyobb telkei közé 

tartozott, a többség igen kicsiny 2‐300 m2‐es nagyságú telek volt. 

Abban  lehet  szakmai  véleménykülönbség,  hogy  ezen  telek megosztása  az  Ófalu  telekstruktúráját 

kedvezőtlenül befolyásolja vagy sem, tekintettel arra, hogy a javasolt telkek közül valamennyi meglévő 

utcával határos és új utak kialakítására nem került sor. 

Az a főépítészi megállapítás pedig nem bizonyult szakmailag védhetőnek, hogy a hatályos terv nem 

teszi lehetővé öt telek kialakítását, hiszen amint korábban említettük, a véleményezés időszaka alatt a 

telek megosztásra  került  és  az  öt  új,  640  és  760  m2  nagyság  közötti  lakótelkeket  a  Földhivatal 

bejegyezte!  

Magyarul a telekmegosztás nem a vizsgálandó tervmódosítás, hanem a hatályos terv alapján történt 

meg, így ezt nem lehet a jelen tervmódosítás „nyakába varrni”. 

Vizsgáljuk meg  az Ófaluban  lévő  telek  nagyságokat,  annak  eldöntése  végett,  hogy  valóban  túlzott 

mértékű‐e a felaprózódás? 
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Számolásom szerint, az Ófaluban  lévő kb. 210 darab  telekből 35 kisebb mint 250 m2(!),  további 65 

darab telek pedig 250 és 500 m2 nagyság közé esik. 56 darab telket számoltam a melyek 500 és 750 m2 

nagyság  közé  tartoznak.  Ezek  alapján  teljes  határozottsággal  állíthatom,  hogy  az  Ófaluban  lévő 

telkeknek jóval több mint fele kisebb, mint a most kialakított telkek nagysága, s mintegy 60 darabra 

tehető azon telkek száma, amelyek nagyobbak ezeknél a telkeknél. 

Megismételve azt, hogy a túlzott felaprózódás az én szakmai véleményem szerint is kifejezetten káros, 

a környezetet és a településképet terhelő, rontó változás, ezen a hatályos terv szerint megtörtént 

telekosztást  az  előbb  ismertetett  adatok  ismeretében  nem  biztos,  hogy  túlzónak  nevezném.  Az 

egyértelmű,  hogy  eggyel  kevesebb  telek  esetén  kedvezőbb  épített  környezet  jött  volna  létre, 

ugyanakkor azt a szempontot is meg kell említenünk, hogy a tervezett beépítés a jelenlegi üres telek 

állapothoz képest mindenképp nagyobb forgalommal és terheléssel  jár, azonban  igazából a korábbi 

állapothoz  kell  hasonlítani  a  fejlesztés  megvalósítása  után  létrejövő  környezetet  és  állapotot. 

Évtizedeken keresztül itt volt a folyamatosan fejlődő üdülőtelepülés igazgatási központja, itt intézték 

a hivatalos ügyeket és ez a  telek volt a  településüzemeltetés  telephelye  is. A Polgármesteri Hivatal 

mellett  itt voltak a település üzemeltetéshez szükséges munkagépek, gépjárművek, garázsok, egyéb 

kiszolgáló épületek, amelyek igen jelentős forgalmat vonzottak az akkor is szűk utcákban. 

Tapasztalatok alapján a  lakófunkció kevésbé  intenzív és kisebb mértékű  forgalmi  terhelést  jelent 

majd, mint a Polgármesteri Hivatal és a településüzemeltetés forgalma volt. 

Az sem vitatható, hogy ha telkenként ‐ még ha megegyező alapterületű is a beépítés nagysága – csak 

egy  rendeltetési egység valósulna meg a kettő helyett akkor még kevésbé  lenne  intenzív a  terület 

terhelése és talán a beépítés jellege sem tűnne annyira sűrűnek. 

Itt megint el kell mondanom, hogy a tervmódosítás nem változtatott az építendő egységek számán, 

azt  a  hatályos  terv  tartalmazza(!),  ráadásul  úgy,  hogy  az  egész  Ófalu  területén  ‐  elsősorban  a 

történelmi hagyományok, az egy teleken épült több lakás következtében – engedi a két rendeltetési 

egység építését, egyedül a Lf 15‐ös övezetben nem korlátozta, azaz  itt akár még  több  rendeltetési 

egység is elhelyezhető lenne, de a befektető vállalta az Ófalura vonatkozó szabály betartását ezen a 

telken. 

A  lényeg az, hogy a rendeltetési egységekről sem a  jelenlegi  tervmódosítás, hanem a hatályos  terv 

rendelkezik, ezért ezen települési környezeti értékelés érdemben annyit tud mondani, hogy hatályos 

terv szigorításával lehetséges az Állami Főépítész által javasolt szigorúbb szabályozást megvalósítani! 

Ehhez annyit kell még hozzáfűznünk, hogy befektető a hatályos  terv  ismeretében vásárolta meg az 

önkormányzattól a fejlesztési területet és kezdte meg a terület fejlesztését. 

E szakmai témakörhöz, a telekaprózódás és a sűrű beépítés témaköréhez hozzátartozik az a szakmai 

megközelítés  is, amelyet a XX. század végén, a Balaton  törvény készítésekor  is képviseltem, hogy a 

meglevő  belterületek,  beépítésre  szánt  területek  intenzívebb  beépítése  –  ha  ezzel meg  tudjuk 

védeni, meg tudjuk akadályozni a mező‐ és erdőgazdasági területek belterületbe vonását, beépítését 

– támogatandó! Ezért nem volt például a Balaton törvényben a meglévő belterületek használatára, 

beépíthetőségére érdemi korlátozás, ugyanakkor számos paragrafus, övezet védte a külterületeket. 

A másik alapkérdés, amely az emberi  társadalom  szerveződése,  fejlődése óta  folyamatosan mindig 

előkerül az az, hogy bizonyos pontok, átkelők, útkereszteződések, településrészek stb. a történelem 

során az épp legerősebb fejlesztő erő érvényesülése következtében az átlagnál jóval nagyobb mértékű 

növekedésnek, fejlődésnek indultak. 

Ez  az  átlagnál  erősebb  fejlődés  az  adott  terület  felértékelődését,  majd  azt  követően  a  telkek 

felaprózódását, egyre nagyobb és egyre  sűrűbb beépítését hozta/hozza magával. Tulajdonképp  így 

alakultak ki a nagyvárosok, a világvárosok, s épültek/épülnek talpalatnyi helyre felhőkarcolók stb., stb. 
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Tejesen egyetértve azzal, hogy Alsóörs nem városias település, bár sajnos már a falusias jelző sem igaz, 

de ettől még egy vonzó hangulatú balatoni  (üdülő)település, ahol a pandémia hatására  talán még 

jobban  megnőtt  az  ingatlanok  iránti  kereslet,  mint  a  Balaton‐felvidék  Budapesttől  távolabbi 

településein. Ezt az igényt próbálja az önkormányzat és a befektető kielégíteni, ami sajnálatosan együtt 

jár a sűrűbb beépítéssel, az intenzívebb területhasználattal. 

E témakör  lezárására azt kell, hogy mondjam, hogy a települések növekedését, fejlődését csak  igen 

kevés  helyen  lehetséges  valamely  kivételes  értékre  hivatkozva  megfékezni.  Ahol  nincs  egészen 

kivételes érték ott a piac, az ingatlanár a legfőbb szabályozó! 

A  települési  környezeti  értékelés  készítője  lenne  a  legboldogabb,  ha  létezne  egy  olyan  hatalmas 

pénzösszeg a Balatonnál – pl. a Tisztelt Állami Főépítész rendelkezésére bocsátva ‐, amellyel meg tudná 

akadályozni  az  ideális  állapotot  megváltoztató  folyamatokat,  fejlesztéseket  a  fejlesztőknek, 

tulajdonosoknak fizetett kártalanítással. 

Miután nem  ismerek ilyen lehetőséget, a megoldásra sem tud a környezeti értékelés érdemi választ 

adni, különösen miután említettük a fejlesztés bírált elemeit a hatályos terv tartalmazza, s az alapján a 

telekosztás és a fejlesztés megvalósítható! 

Az előbb tárgyalt helyzetre visszautalva a befektető a hatályos terv ismeretében vásárolta meg a telket. 

A hatályos  terv szigorítására országos  jogszabályi alap nincs, ezért az Állami Főépítész által  javasolt 

szigorítások  a  fejlesztőnek  jelentős  anyagi  hátrányt  okoznának,  amelynek  kompenzálását, 

kártalanítását az Önkormányzat nem tudja vállani. 

Utaltunk arra, hogy az épített környezet védelmébe nem tartozik bele az örökségvédelem témaköre, 

sőt Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya, 2021. szeptember 8.‐

i szakvéleményében állást foglalt, hogy a tervezett módosítás örökségi érdekeket nem sért, és nem 

tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. Ennek ellenére megismételjük, hogy az 560‐as 

hrsz.‐ú  teleknyilvántartott  régészeti  lelőhely,  illetve  a  közelben  lévő  563‐as,  és  565‐ös  hrsz.‐ú 

ingatlanokon  lévő műemléki értékek, valamint a 739‐es hrsz.‐ú  ingatlanon  lévő épületek műemléki 

védettsége történő javaslata miatt műemléki környezet, ahol az örökségvédelmi jogszabályok előírásai 

alapján lehetséges építési tevékenységet végezni. 

A  szakanyagok  szerint a  terület  régészeti érintettsége pontosan nem  ismert, ezért majd az ezen a 

területen végzendő földmunkákat régészeti megfigyelés alatt (mellett) kell végezni, amely felügyelet 

során  a  valódi  régészeti  fedettség  azonosítható,  és  a  szükséges  régészeti  beavatkozás  mértéke 

mérlegelhető. Árpádkori, illetve középkori településhez kapcsolódó régészeti jelenségek előkerülésére 

lehet számítani. 

Az  örökségvédelmi  országos  jogszabályi  előírások  betartása  mellett,  a  településképi  rendelet 

előírásainak érvényesülését is figyelni, ellenőrizni kell. 
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5. A  TERVMÓDOSÍTÁS  ÉS  AZ  ELEMEK  RÉSZLETES  ÉRTÉKELÉSÉBŐL  LEVONT 

KÖVETKEZTETÉSEK 

5.1. AZOK  A  FEJLESZTÉSI  ELEMEK,  AMELYEK  KÖRNYEZETI  SZEMPONTBÓL  NEGATÍV  HATÁST 

GYAKOROLNAK   

A tervmódosítás, amint többször említettük, a három építési hely helyett öt építési hely kialakítását, 

illetve  a  korábbi  szabályozási  terven  lévő  elő‐  és  oldalkert  méret  csökkentését  tartalmazza,  a 

beépítettség mértéke, a burkolt felület és a kötelező zöldfelület változtatása nélkül. 

Az épített környezet védelme tekintetében az Állami Főépítész szerint a túlzott felaprózódás, a sűrű 

beépítés, és a növekvő forgalom, használat intenzitásának növekedése káros. 

A hatályos terven szereplő 3 építési hely azonban az előírások szerint nem azt jelenti, hogy azokon csak 

három épület építhető!  A HÉSZ 18/A .§ (2) bekezdésében szereplő , a telken belül levő épületek közötti  

távolság szabályozása ‐ 9 méter‐  pont azért került bele a HÉSZ‐be, mert a két nagyobb építési helyre, 

amelyek 34,  illetve 47 méter hosszúak, az építendő épületek szélességétől  függően a hatályos  terv 

szerint is több, akár 5‐10 épület is elhelyezhető! 

Ez alapján a környezeti értékelés azt tudja megállapítani, hogy a tervmódosítás a hatályos tervhez 

képest nem hoz  létre a beépítés szempontjából kedvezőtlenebb helyzetet. Azzal, hogy  időközben 

megtörtént  az  560‐as  telek  megszüntetése  és  öt  önálló  telekre  való  megosztása,  egyértelműen 

mutatja,  hogy  a  hatályos  terv  alapján megtörténhetett  a  telekosztás  és megtörténhet  a  tervezett 

beépítés is! 

Az elő és oldalkertek  csökkentése  sem  jelenti azt, hogy a hatályos  tervhez képest kevesebb  lesz a 

kötelezően  kialakítandó  zöldfelület(!),  mert  annak  a  mértéke  nem  csökken!  Látványban  pedig 

különösen nem gond az elő és oldalkertek csökkenése, mert az itt lévő beépített ingatlanok több mint 

harmadánál egyszerűen a telekhatáron találhatók az épületek, azaz nincs elő‐ vagy oldalkert. Azaz az 

elő‐ és oldalkertek méretének csökkentése, amely a hatályos HÉSZ előírásainak megfelel, pont az Ófalu 

történetileg kialakult jellegénél fogva itt nem nevezhető jelentős károsodásnak. 

A negatív hatást, a sűrű beépítést elsősorban az okozza, hogy nem egy, hanem két rendeltetési egység 

épül telkenként.  

Ugyanakkor amint ezt is leírtuk, ezt sem a mostani tervmódosítás szabályozza, hanem a hatályos terv, 

amely az Ófalu egész területén két rendeltetési egység létesítését engedi egy telken, kivéve az Lf 15‐

ös övezetet, ahol nincs korlátozva a rendeltetési egységek száma, azaz akár több rendeltetési egység 

is elhelyezhető lenne egy telekre. 

Azt is leírtuk, hogy a megismert előtervek alapján a fejlesztő elfogadja az Ófalu területére érvényes, 

telkenként max. két rendeltetési egység szabályozást. 

A  tervmódosítással  kapcsolatban meg  kell  jegyeznünk, hogy  a  tervanyagban  szereplő öt  telken 10 

darab rendeltetési egység a 30 %‐os beépítettséggel a hatályos terv szerint is elhelyezhető lett volna. 

Így a 10 darab, kb. 100 m2‐es alapterületű rendeltetési egység, azaz a tervmódosítás nem jelent sűrűbb 

és nagyobb beépítettséget a hatályos tervhez képest. 

A környezeti értékelés azt  tudja megállapítani, hogy  telkenként egy  rendeltetési egység    létesítése 

esetén,  vagy  alacsonyabb  százalékos  beépítettséggel  az  Ófalu  úthálózatát,  épített  környezetét 

kevesebb  terhelés  érné,  ám  ezek  a  paraméterek  –  sokadszorra  ismételjük  ‐  a  hatályos  tervben 

rögzítettek,  s  ezeken  az  előírások  megváltoztatására  a  tervmódosítást  készítő  tervezők  az 

önkormányzattól nem kaptak felhatalmazást. 
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Az Állami  Főépítész  által  javasolt min. 1000 m2 nagyságú  telkek  kialakítása  a HÉSZ módosításával, 

szigorításával lenne megvalósítható, de ismétlem ezzel a szigorítással, amelynek komoly kártalanítási 

következményei lehetnek, az Önkormányzat nem ért egyet. 

Az Állami Főépítész külön kiemelte, hogy a sűrű beépítés következtében egyhangú művi környezet jön 

létre! 

Megvizsgálva ezt a szempontot is, ismét azt tudjuk megállapítani, hogy a tervmódosítás nem növelte 

sem a beépítettség mértékét (30%), sem a burkolt felület nagyságát (20%), és nem csökkentette a 

kötelezően  kialakítandó  zöldfelület mértékét  (45 %)  sem! Ugyanakkor  a  településképi  rendelet 

előírja  –  16.§  (1)  bekezdés,  hogy  a  telkek  zöldfelületének  legalább  50  %‐t  többszintes 

növényállományként kell kialakítani. 

Ezen  előírások  betartása  (betartatása)  esetén  a  tervmódosítás  eredményeként  nem  csökken  a 

zöldfelület nagysága, és elkerülhető az egyhangú művi környezet létrejötte és egy évtized múlva már 

jelentő fás növényzet lehet a telkeken és kedvezően alakul a természeti és a művi elemek aránya. Azt 

pedig megint csak el kell mondanunk, hogy a zömében kis méretű telkeken az Ófaluban, nem ritka a 

40 % feletti beépítés, és jóval kevesebb hely van a növényzet, a zöldfelület számára, mint a volt 560‐as 

ingatlanon most kialakított telkek esetén. 

 

6. A  VÁRHATÓ  KEDVEZŐTLEN  KÖRNYEZETI  HATÁS MEGELŐZÉSÉRE,  ELKERÜLÉSÉRE  TETT 

INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK  

Ez  a  települési  környezeti  értékelés  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  a  tervmódosítás 

véleményezési szakaszát követően készült, az Állami Főépítész írásban rögzített kérése alapján. Ezen 

oknál fogva a tervmódosítás tartalmára a környezeti értékelés nem lehetett semmilyen hatással. 

Az  Állami  Főépítész  azon  szakmai  véleményét  miszerint  a  telek  felaprózódása,  sűrű  beépítése 

következik be és egyhangú művi környezet jön létre általánosságban nem lehet kétségbe vonni. Amint 

az értékelésben  is megfogalmaztuk kevesebb telek, kevesebb rendeltetési egység esetén, kevesebb 

épület, kisebb beépítés alakulna ki, ami által kedvezőbb lenne az épített környezet és kevésbe intenzív 

lenne az Ófalu ezen részének a használata. 

A települési környezeti értékelés anyagában többször hangsúlyoztuk, hogy a tervmódosítás mindössze 

az építési helyeket módosította a befektetői igényeknek megfelelően. Ezzel a módosítással egy tisztább 

telekszerkezet jött létre, az igaz, hogy a három helyett öt építési hellyel, de az öt épületet a hatályos 

terv alapján  is meg  lehet építeni!  Jól példázza, hogy a véleményezési eljárás alatt, a hatályos  terv 

előírási lehetővé tették telek megosztását, öt lakótelek kialakítását. 

A környezeti értékelés leszűrt következtetése az az, hogy miután a beépíthetőséget, teleknagyságot, a 

zöldfelület és a burkolt  felület nagyságát a hatályos  terv, hatályos HÉSZ határozza meg, szakmailag 

kedvezőbb  állapot  csak  a  hatályos  terv,  és  a HÉSZ módosításával,  jóval  szigorúbb  szabályozásával 

érhető el. A tervmódosítás nem tartalmazza ezeket a szigorításokat két okból, egyrészt azért nem, mert 

nincs olyan magasabb rendű országos törvény, jogszabály, ami erre kötelezné, másrészt azért, mert az 

Önkormányzat  sem  kérte  a  szigorításokat  tekintettel  arra,  hogy  a  szabályozás megváltoztatásából 

eredő kártalanítási igények kifizetését nem tudja vállalni. 

Márpedig szigorítás és kártalanítás nélkül a tervező nem lát esélyt a jogszerűen kialakult telekszerkezet 

megváltoztatására és kedvezőbb környezeti állapot létrehozására. 
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7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Alsóörs  község  településrendezési  eszközök  módosítása  egyszerűsített  eljárásban  című,  a  Város‐

Teampannon  Kft.  által  2021‐ben  készített  tervmódosítás  végső  véleményezési  anyagához  kérte  a 

Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Állami  Főépítésze  –  2021.  szeptember  15.‐én  kelt  VE/05/480‐

2/2021 ügyiratszámú nyilatkozatában  ‐ a tervezett módosításokra vonatkozóan az épített környezet 

védelme tekintetében környezeti vizsgálat lefolytatását. 

Az Állami Főépítész ezt a nyilatkozatát 2021. október 21.‐én kelt levelében is megismételte, és a terület 

túlzott  elaprózódását,  az  elő‐,  és  oldalkertek  méretének  csökkenését,  a  sűrű  beépítettséget,  a 

rendeltetési egységek számának növekedését kiemelve úgy nyilatkozott, hogy a módosítás az Ófalu 

telekstruktúráját  kedvezőtlenül  befolyásolja  és  terheli  az  Ófalu  szűk  lakóutcáit,  a  szomszédos 

ingatlanokat. 

Az épített környezet védelme tekintetében készítendő települési környezeti értékelés  tematikáját a 

2/2005.  (I.11.)  ‐es,  illetve az  idén nyáron elfogadott 419/2021.  (VII.15.) Kormányrendeletek alapján 

állítottuk össze. 

Az  Alsóörs  560‐as  hrsz.‐ú  belterületi  ingatlanra  készült  településrendezési  eszközök  módosítása 

egyszerűsített eljárásban  történt. Az egyszerűsített eljárás  lényege, hogy a  tervezés a polgármester 

kezdeményezésére, a véleményezési anyag készítésével indul. 

Az  egy  telket  érintő  szabályozási  tervi  változtatásokat  –  építési  hely,  építési  vonal módosítás‐  az 

Önkormányzat úgy  ítélte meg, hogy azok nem gyakorolnak  jelentős hatást a környezetre és ezért a 

tervmódosításhoz nem kell környezeti értékelést készíteni. 

A  környezet  védelméért  felelő  szervek  közül  tizenegyen,  köztük  a  környezet‐ és  természetvédelmi 

hatóság, az örökségvédelmi hatóság, a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság úgy  ítélte meg, a 

tervezett  módosítások  jelentős  környezeti  hatást  nem  okoznak,  és  környezet‐,  táj‐,  és 

természetvédelmi, illetve örökségvédelmi érdekeket nem sértenek. 

Egyedül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze  kérte az épített  környezet védelme 

tekintetében a környezeti értékelés elkészítését. 

A tervezett módosítás,  ‐ az építési helyek és építési vonalak megváltoztatása – a beruházó számára 

kedvezőbb telekszerkezetet, épület elhelyezést eredményez. 

Ugyanakkor a tervmódosítás a HÉSZ‐t nem érinti, nem változik a beépítés mértéke, a burkolt felület 

nagysága és a kötelezően kialakítandó zöldfelület nagysága sem. 

Az ellentét ott jött létre az Állami Főépítész és az Önkormányzat között, hogy a Főépítész úgy vélte, 

hogy a három helyett öt építési hely kialakítása az Ófalu telekstruktúráját kedvezőtlenül befolyásolja, 

és a hatályos terven jelölt, azaz a „tárgyi ingatlanon a szabályozás terven jelölt építési helyekkel nem 

teszi lehetővé 5 telek kialakítását és beépítését”. 

Az  Állami  Főépítész  ezen megállapítását  eltérő módon  ítélték meg  a  telek megosztására  hivatott 

szervek és véleményezés időszaka alatt az 560‐as hrsz.‐ú telket megosztották és öt önálló építési telek 

jött létre. 

Azáltal, hogy az 560‐as hrsz.‐ú telek felosztása megtörtént és a hiteles alaptérképen immár az 506/1, 

560/2, 560/3, 560/4, és az 560/5‐ös hrsz.‐ú önálló telkek szerepelnek, tulajdonképp az 560‐as telek 

megszűnt  és  az  a  főépítészi  javaslat, miszerint  két  önálló  rendeltetésű  egység  esetén  a  legkisebb 

telekméretet legalább 1000 m2‐ben kell meghatározni, idejét múlttá vált. 

A tervmódosításban szereplő javaslat az új telekstruktúra ésszerű hasznosítását szolgálja ki. 



19 

Megismételjük,  hogy  az  alapvető  ellentét  az  az,  hogy  a  telekosztást,  a  beépíthetőséget,  a  több 

rendeltetés  egy  telken  való  elhelyezhetőségét  a  hatályos  terv,  a  hatályos  HÉSZ,  nem  pedig  a 

tervmódosítás szabályozza, tartalmazza! 

Az a tervmódosítás, amelyhez ez a települési környezeti értékelés készül, felhatalmazás hiányában sem 

megváltoztatni,  sem  megakadályozni  nem  tudja  a  hatályos  terv  szerint  lehetséges  fejlesztési 

folyamatokat. 

Amint a környezeti értékelés előző fejezeteiben is leírtuk, az vitathatatlan tény, hogy telkenként két 

rendeltetési  egység  létesítése  sűrűbb  beépítést,  nagyobb  környezeti  terhelést,  intenzívebb 

területhasználatot  eredményez  mintha  csak  egy  rendeltetési  egység  lenne  építhető,  de  azt  is 

kihangsúlyoztuk, hogy ez nem a jelenlegi tervmódosítás eredménye! 

Ezen a helyzeten változtatni csak a hatályos terv módosításával, a telkek újra osztásával, a jelenleginél 

szigorúbb szabályozással lehet változtatni, amennyiben a felmerülő kártalanítási költségeket van, aki 

felvállalja. 

Ebben  az  összefoglalóban  a  települési  környezeti  értékelést  készítő  tervező  szakmailag  teljesen 

egyetért az Állami Főépítész azon véleményével, hogy a telkek túlzó felosztása, a sűrű beépítés az adott 

település,  településrész  jellegzetességeinek  megszűnéséhez  és  egy  sivárabb  épített  környezet 

kialakulásához vezet. Amikor azonban a hatályos terveknek, jogszabályoknak megfelelően történik a 

fejlesztés, akkor nincsenek sem szakmai sem anyagi eszközök a beépítési folyamat fékezésére. 

A jelen történelmi helyzet, amikor a világjárvány következtében egyre többen szeretnének a nagyobb 

városokból a kevésbé terhelt vidéki környezetbe költözni, ez a Balaton üdülőkörzetben az eddigieknél 

is erőteljesebb  ingatlan keresletet generál.  Igen  fontos  lenne, hogy a kivételes értékű  területek ne 

osztódjanak tovább és NE A MINIMÁLIS MÉRETŰ TELKEKEN MEGVALÓSULÓ MAXIMÁLIS BEÉPÍTETTSÉG 

JELENTSE A MINŐSÉGET!  

Immár negyvenöt éve keresem a balatoni üdülőkörzet, a Balaton‐felvidéki  szőlőhegyek beépülését 

fékező, megakadályozó csodaszert, de be kell vallanom, hogy nem találtam meg. Annyit tudok, hogy 

minden évben kevesebb a szőlő, és minden évben egyre több a ház. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacsony. 2021. december 13.  dr. Laposa József  

  tájrendező mérnök, városépítési‐városgazdasági szakmérnök 

  Kamarai tagszám: TT/1 19‐0384 vezető tervező 
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8. MELLÉKLETEK 

1. melléklet: Az Államigazgatási szervek véleményei 

SOR‐
SZÁM 

314/2012 (XI. 8.) KORM. R. SZERINTI  
VÉLEMÉNYEZŐ SZERV 

VÉLEMÉNYADÁS 
KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKELÉS 

1.  VMKH Állami Főépítészi Iroda  észrevételt tett  szükségesnek tartja 

2. 
VMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

kifogást nem emelt  nem szükséges 

3.  Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  kifogást nem emelt  nem szükséges 

4.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  kifogást nem emelt  nem szükséges 

5.  Országos Vízügyi Főigazgatóság     

6.  Közép‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság  kifogást nem emelt  nem szükséges 

7.  VMKH Népegészségügyi Főosztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 

8.  BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály  nincs érintettség  Nem illetékes 

9.  ITM Légügyi Hivatal     

10.  ITM Hajózási Hatósági Főosztály     

11.  ITM Vasúti Hatósági Főosztály     

12.  Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály  kifogást nem emelt  nem illetékes 

13. 
VMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

   

14.  VMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály     

15.  VMKH Földhivatali Főosztály     

16.  VMKH Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 

17.  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  kifogást nem emelt  nem illetékes 

18.  Balatonfüredi Rendőrkapitányság  kifogást nem emelt  nem szükséges 

19.  VMKH Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 

20.  Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság  kifogást nem emelt  nem illetékes 

21.  Országos Atomenergia Hivatal     

22.  VMKH Agrárügyi Főosztály, Növény‐ és Talajvédelmi Osztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 

23.  BFKH Népegészségügyi Főosztály  nincs érintettség  ‐ 

24.  Nemzeti Népegészségügyi Központ  kifogást nem emelt  nem szükséges 

25.  BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 
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2. melléklet: A változási vázrajzot 
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3. melléklet: A hatályos és a javasolt szabályozás 

Hatályos Szabályozási Terv kivágata 

 

 

Javasolt Szabályozási Terv kivágata 

 




