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Részletes tájékoztató a 
KÖRNYEZETI VIZSGÁLATról 

 
Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (3) 
b) pontja értelmében a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv kisebb 
módosításánál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása 
jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Jelen Tájékoztatási anyag szolgálja - a 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése értelmében a várható környezeti hatás 
jelentőségének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért felelős 
szervektől. 
 
Fentiek értelmében kérjük a környezet védelméért felelős szervek [2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. 

sz. mellékletének II. pontja szerint] szakmai véleményét a környezeti hatás jelentősége, a 

környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében, mely véleményadásra 15 nap áll 
rendelkezésre. 
 
A környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége ügyében a vélemény megalapozásához a 
további tájékoztatást adjuk: 
 
A módosítással érintett területek:  
 
1. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/1 bekezdése) A Gksz övezetben az OTÉK-nak is megfelelően 
lehetővé lesz téve szolgálati lakás létrehozása. 

A módosítás a Gksz övezet HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
2. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/2 bekezdése) A Gksz övezetben az építési hely elő-, oldal- és 
hátsó kert 10 méteres távolságát a gazdaságosabb és reálisabb beépíthetőség miatt is 4 méterre 
csökken.  

A módosítás érinti a BSZA-2 tervlapot és a Gksz övezet HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
3. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/3 bekezdése) A Gksz övezetben a meglévő telephely bővítése 
esetén az épület használatba vétele ne legyen kertészeti terv köteles, mely kikötést a felsőbb szintű 
jogszabályok miatt is törölni kell.  

A módosítás a Gksz övezet HÉSZ előírásait módosítja. 
 
4. sz. módosítás: A Gksz övezetben a nyeregtetőtől eltérő tetőformák kialakíthatóságát is lehetővé 
tesszük. 

A módosítás a Gksz övezet HÉSZ előírásait módosítja. 
 
5. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/4 bekezdése) A módosítás a 047/1-5 hrsz-ek belterülettel 
határos kb. 1,433 ha-os részének belterületbe vonása mellett falusias lakóterületi övezetbe 
szabályozza, továbbá kis családi gazdaságok (lakóházakkal és gazdasági épületekkel) kialakítását teszi 
lehetővé. Szükséges ehhez még a 049/7 Ev övezetű hrsz-ből 800 m2 út kiszabályozása, valamint a 
szintén Ev övezetű 047/1-5 hrsz-ekből 892 m2 és az 1362/7 hrsz-ből 368 m2 út kiszabályozása. Ezen 
területek erdőpótlására is bőven nyújt fedezetet a 0296 hrsz-ú újonnan erdőnek szabályozott terület. 

A módosítás érinti a BSZA-2 és KSZA tervlapot és a HÉSZ előírásait pontosítja. 
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Szükségessé válik az erdőterület pótlása, valamint a biológiai egyenérték pótlása, mely a 0296 hrsz-ú 
ingatlanon a ma hatályos Má azaz általános mezőgazdasági övezetű de már üzemtervezett erdőnek 
minősített részének erdő területfelhasználásra változtatásával valósul meg. A 2,65 ha-os új erdő 
területfelhasználású terület bőven fedezi az erdőpótlás és a biológiai egyenleg szükséges mértékét. A 
szükséges 10%-os zöldterületi részt pedig a szomszédos 1361/26 és 906/1 hrsz-ú közterületen lehet 
megvalósítani, mely szervesen csatlakozik a meglévő zöldterületi rendszerhez. 
 
6. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/5 bekezdése) Kérelmező kezdeményezi a 0100/1, /2, 0102, 
0120/1 hrsz-ek-re vonatkozó szabályozás módosítását beépítésre nem szánt öko üdülőfalu 
kialakításának lehetővé tételére. 

A módosítás az önkormányzat előírt feltételeinek nem teljesítése és az egyes államigazgatási szervek 
előzetes véleményére alapozva törlésre került. 
 
7. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/7 bekezdése) A Vtsz besorolású 667, 642/17 és 642/18 hrsz-ú 
területeken egy sportolási célra megfelelő magasságú és nagyságú csarnok építésének lehetőségét 
kezdeményezték. (Az épület 12 m belmagasságú, legalább 1200 m2 alapterületű alacsony hajlásszögű 
acél csarnokszerkezet lehessen.) A meglévő Vtsz övezet kizárólag ilyen célú építményekre teszi csak 
lehetővé a kért épülettípus építését. A módosítás a meglévő 667 hrsz-ú Vtsz övezetű területet növeli 
1350 m2-rel a 642/17 hrsz-ú közterületből. A módosítás miatt szükségessé váló 10%-nyi, azaz 135 m2-
nyi zöldterületet a ma is önkormányzati tulajdonú 906/1 hrsz-ből biztosítja. 

A módosítás érinti a BSZA-2 tervlapot és a HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
8. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/8 bekezdése) Az Önkormányzat kezdeményezi a 099 hsz-on 
napelempark kialakításának lehetőségét, beépítésre nem szánt megújuló energiapark övezet 
szabályozással 1,86 ha területen. A terület a jelenlegi Má-2 általános mezőgazdasági övezetből Kk-
muep (különleges beépítésre nem szánt megújuló energiapark) övezetbe kerül. 

A módosítás érinti a BSZA-2 tervlapot és a HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
9. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/9 bekezdése) A tulajdonos kezdeményezte a 038 hrsz-ú Gksz 
övezetű ingatlanának Különleges mezőgazdasági üzemi - Kmgü övezetre történő módosítását a 
jelenlegi használati módjának megfelelően. 

A kérelmező elállt módosítási szándékától, ezért a módosítás törlésre került. 
 
10. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/10 bekezdése) Gazdálkodói kérelem alapján a vadvédelmi 
kerítések jelenlegi 180 cm-es magasságának minimum 220 cm-re módásítása. A szarvasok ellen csak 
ekkora magasság megfelelő, amihez vagyonvédelmi, biztosítási és pályázati feltételek is kapcsolódnak. 

A kérelmező elállt módosítási szándékától, ezért a módosítás törlésre került. 
 
11. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/11 bekezdése) a 440/1 és 440/2 hrsz-ú köztemető 
övezethatárának felülvizsgálata, a jelenlegi tényleges temetési határhoz történő igazításával. A bemért 
pontos temetési térkép alapján kerül pontosításra a temető övezethatára. Ennek révén a 439 hrsz-ú 
közterület 470 + 24 m2-es része Kt (beépítésre nem szánt temető) övezetbe kerül kiszabályozásra. 

A módosítás a BSZA-1 tervlapot érinti. 
 
12. sz. módosítás: (63/2016. határozat 1/1 bekezdése) A Vt övezetben a tető anyagának bővítése 
korszerű a hagyományos cseréphez hasonló kinézetű héjazati anyagok alkalmazhatóságával. A 
módosítás fő oka, hogy a veszélyes anyagnak minősített korszerűtlen héjazatokat reálisan, 
gazdaságosan lehessen lecserélni, felújítani. 
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A módosítás érinti a HÉSZ előírásait. 
 
13. sz. módosítás: (63/2016. határozat 1/2 bekezdése) A 381 és 264 hrsz-ú ingatlanokra tervezett 
gyalogos kőhíd helyének megfelelően a szabályozási vonalak pontosítása. 46 m2-en érinti a 264 hrsz 
Z-2 övezetét. Az így megszűnő zöldterület a ma is önkormányzati tulajdonú 906/1 hrsz-re kerül. 

A módosítás érinti a BSZA-1 tervlapot. 
 

A továbbiakban csak az 5. sz., valamint a 8. sz. módosítás indokait részletezzük, mivel az 1. sz., 3. sz., 
4. sz., 7. sz., 11. sz., 12. sz., 13. sz.  módosítás a környezeti állapot szempontjából semmilyen változást 
nem eredményez, környezeti állapotuk semmiben nem változik a jelenleg hatályos településrendezési 
eszközökben hatályoshoz képest. 
 
A módosítások a HÉSZ előírásait, a BSZA-1, BSZA-2 és KSZA tervlapot érintik.  
A Balaton törvény következő övezeteit érintik a módosítások: 

1. sz. módosítás: nincs releváns 
2. sz. módosítás: nincs releváns 
3. sz. módosítás: nincs releváns 
4. sz. módosítás: nincs releváns 
5. sz. módosítás: K-1, M-1, SZ-1, T-2, U-1, 5.ep mód.rész: Á-1, E-1, K-1, SZ-1, T-2,  
7. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 
8. sz. módosítás: Á-1, K-1, M-1, SZ-1, T-2 
11. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 
12. sz. módosítás: nincs releváns 
13. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 

 
A szabályozás módosítása után is a terv az OTrT-nek, a Balaton törvénynek és a BTSZ-
nek megfelelő marad. 

 
A környezeti és természeti tényezőket relevánsan nem érintik a következő számú módosítások: 1., 2., 
3., 4., 7., 11., 12., 13. A 6., 9., 10. sz. módosítások pedig törlésre kerültek. Az előző módosításokkal a 
részletes indoklásban ezért nem foglalkozunk. 
 
Környezeti és természeti szempontból az 5. és 8.sz módosítások részletes indoklását írjuk le. 
 
Nagyvázsony térségében értékes, sérülékeny tájalkotó elemként a természetközeli állapotokat tükröző 
erdő- és gyepterületek emelhetők ki. Ezen értékes területek országos ökológiai hálózat mag illetve 
pufferterületébe, valamint Natura 2000 és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területei közé tartoznak. E 
mellett a nagyparcellás szántó területek jellemzők. 
A tervezett 5. és 8. sz. módosítások területét nem érintik ezek a védelmi kategóriák, a program 
nem ütközik a nemzetközi, országos és helyi szintű természetvédelmi célokkal. A módosítás a 
település térszerkezeti rendszerét relevánsan nem érinti. 
 
A módosítások célja: 
 
Az 5. sz. módosítás célja a 047/1-5 hrsz-ek belterülettel határos kb. 1,433 ha-os részének belterületbe 
vonása mellett falusias lakóterületi övezetbe szabályozza, továbbá kis családi gazdaságok 
(lakóházakkal és gazdasági épületekkel) kialakítása. Szükséges ehhez még a 049/7 Ev övezetű hrsz-
ből 800 m2 út kiszabályozása, valamint a szintén Ev övezetű 047/1-5 hrsz-ekből 892 m2 és az 1362/7 
hrsz-ből 368 m2 út kiszabályozása. Ezen területek erdőpótlására is bőven nyújt fedezetet a 0296 hrsz-ú 
újonnan erdőnek szabályozott terület. 
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Szükségessé válik az erdőterület pótlása, valamint a biológiai egyenérték pótlása, mely a 0296 hrsz-ú 
ingatlanon a ma hatályos Má azaz általános mezőgazdasági övezetű de már üzemtervezett erdőnek 
minősített részének erdő területfelhasználásra változtatásával valósul meg. A 2,65 ha-os új erdő 
területfelhasználású terület bőven fedezi az erdőpótlás és a biológiai egyenleg szükséges mértékét. A 
szükséges 10%-os zöldterületi részt pedig a szomszédos 1361/26 és 906/1 hrsz-ú közterületen lehet 
megvalósítani, mely szervesen csatlakozik a meglévő zöldterületirendszerhez. 
 
A 8. sz. módosítás célja a 099 hsz-on napelempark kialakításának lehetőségét, beépítésre nem szánt 
megújuló energiapark övezet szabályozással 1,86 ha területen. A terület a jelenlegi Má-2 általános 
mezőgazdasági övezetből Kk-muep (különleges beépítésre nem szánt megújuló energiapark) övezetbe 
kerül. Erre egy az önkormányzat kezdeményezésére történő, pályázati úton megvalósuló napenergia 
park megvalósíthatósága miatt van szükség, mely minden önkormányzati épület energia ellátását 
célozza, ezzel jelentős emisszió csökkenést elérve .  
 
A módosítások várható hatása: 
 
A módosítások nem eredményeznek olyan változásokat melyek jelentős hatással lesznek a teljes 
településszerkezetre, vagy nagyobb területi egységre. Nem gyakorol az emberi egészségre, 
környezetre káros hatást, nem idéz elő baleset veszélyt. Nem erősít fel más káros környezeti hatást. 
Nem befolyásolja jelentősen a vízgazdálkodást, a hulladékgazdálkodást. A módosításokkal nem 
változnak a funkciókhoz tartozó kibocsátási normák.  
 
 
 
 
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése. 
1.1. A tervezési terület a településrendezési tervekben az 5. számú módosítás területe Ev volt és Lf 
(falusias lakóterület) övezet lesz és erdő kompenzációja miatt egy 2,65 ha-os mezőgazdasági terület 
(mely már ma is erdőtervezett erdő) erdő területfelhasználásba kerül. valamint a 8. számú módosítás  
területe Má volt és Kk-muep (különleges beépítésre nem szánt megújuló energiapark) övezet lesz. 
1.2. A felsőbbrendű jogszabályokkal összhangban készült településrendezési eszközöknek megfelelően 
területfelhasználási kategória váltás a fentieknek megfelelően történne. A módosítások releváns 
környezeti változással azért nem bírnak, mert az 5 új lakótelek minimális kibocsájtási értékkel bír, a 
megújuló energia park pedig zéró kibocsájtású. 
1.3. Az 5. számú módosítás erdő területfelhasználású, mely beépítésre szánt falusias lakóterületre 
területre módosul, jelentős zöldfelületi fejlesztéssel. A 8. sz. módosítás pedig általános mezőgazdasági 
területről beépítésre nem szánt különleges megújuló energiapark övezetre, mely döntően továbbra is 
zöldfelület marad az ápolt gyep miatt. Kibocsájtási értéke pedig zéró. 
1.4. Az 5. számú módosítással pontosításra kerülnek a beépítési, építészeti paraméterek, részletes 
kötelező zöldfelületek és erdőterületek lettek kiszabályozva. A 8. sz. módosításnál pedig az irányító 
épület jelenhet csak meg. A napelem táblák csillogását pedig a kerítés elé kötelező jelleggel ültetendő 
cserjesáv véd. 
1.5. A tervezés folyamán nem merültek fel bizonytalansági tényezők, minden szükséges adat és ismeret 
meg volt a döntés előkészítéséhez és a vizsgálathoz. 
 
2. Változatok vizsgálata: 
2.1. A módosítások jellege miatt változatok nem merültek föl. 
2.2. A módosítások illeszkednek a hatályos felsőbbrendű tervekhez. 
 
3. A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása: 
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3.1. A módosítások mindegyike megfelel a valós használatuknak és környezetükre így szabályozottan 
jóval kisebb veszélyt és terhet jelentenek, mintha azokat nem vennénk figyelembe. Mivel a változások 
beilleszthetők a felsőbb szintű hazai és nemzetközi közösségi célokba és jogszabályok adta keretekbe, 
ezért potenciálisan kisebb veszélyt és terhet jelentenek a későbbiekben. 
3.2. A jogszabályok által lehetővé tett változtatások révén a szabályozott és keretek közé szorított 
módosítások kisebb környezeti veszélyei miatt beilleszthetők a környezetvédelmi célok és szempontok 
rendszerébe.  
3.3. Az 5. módosítás esetén mivel meglévő lakóterület hasonló beépítettségű folytatása, zavaró 
változást nem hoz a környezetére sem. A 8. sz. módosítás pedig a csillogás kötelezően előírt védelme 
mellett semmilyen zaj, por, rezgés és egyéb kibocsájtással nem bír, így sem a környezetére, sem a tájra 
nincs befolyással..  
3.4.  
3.4.1. A változás területhasználati változással jár ugyan, de fizikai elhelyezkedése és kötelezően 
kialakítandó zöldfelületi takarása miatt környezetére káros hatással nem bír.  
3.4.2. A környezet eltartóképessége nem változik, mivel az intenzív zöldfelületi és erdő kompenzációval 
összességében az eltartóképességet nem változtatja meg. Biológiai egyenértéke kismértékben nő a 
területnek. 
3.4.3. Környezeti probléma eddig nem lépett fel, minden esetben a módosulások igyekeznek a meglévő 
környezethez igazítani a szabályozást. A környezetre gyakorolt hatásukat az ellenőrizhető előírások 
révén a leg optimálisabbra próbálja hozni. (A kötelező erdőtelepítés és kötelező kétszintű beültetési 
kötelezettség előírásával is körbe a gazdasági terület körül.) 
3.5.  
3.5.1. Természeti erőforrást (a napenergiát kivéve) a változások közvetlenül nem vesznek igénybe. A 
módosulások természeti erőforrás igénybe vétele nem változik, károsanyag kibocsájtás nem nő, 
összességében a környezet terhelése semmiben nem változik. 
3.5.2. A módosításokkal a ténylegesen használt beépíthető terület a település beépíthető területéhez 
viszonyítva csak kis mértékben változik.  
3.6. A környezetet érő hatások 
3.6.1. Jól azonosítható hatások: 
3.6.1.1. A környezeti elemeken belül a módosítások releváns változást nem okoznak. 
Az 5. és 8. sz. módosításnál a kialakult környezettel megegyező szabályozás jön létre. Az 5. sz. 
módosításnál az épületek építése kellően szabályozott és funkciójuk, kibocsájtási normájuk a 
szomszédos lakóterületi kibocsájtási normáéval megegyező lehet csak.  
3.6.1.2. A környezeti elemek rendszereire (tájra, településre, klímára, ökológiai rendszerre) a fentieken 
túl nincs további befolyással. Szabályozásuk után kedvezőbb helyzet alakulhat ki, mivel 
meghatározásra kerülnek a táji, építészeti és technológiai szabályok, melyek ezáltal betarthatók és 
ellenőrizhetők lesznek. 
3.6.1.3. Nincs közvetlen hatással a Natura 2000 területekre. 
3.6.1.4. Negatív hatása nincs az érintett emberek egészségi állapotában, társadalmi, gazdasági 
helyzetüket viszont javíthatja, mivel az életminőség javulásához hozzájárul. A kulturális örökség 
feltételiben a szabályozott és ellenőrzött építés esetén nem okoz változást. A módosítások esetében a 
hatályos szabályozás kellő védelmet nyújt a régészeti örökség védelmére. 
3.6.2. Közvetett hatások elemzése: 
3.6.2.1. Új környezeti konfliktus nem keletkezik a módosításokkal, mivel az 5. és 8. sz. módosítás 
esetén a funkció és kibocsájtási norma szigora, valamint az intenzív növényzettel való határolás és 
takarás biztosítja a környezeti konfliktus kivédését.  
3.6.2.2. A környezettudatosságot javíthatja a korszerűbb, szabályozottabb állapot. Mivel a használatra 
és ezzel összefüggésben a környezetét figyelembe vevő szabályozás alakul ki kedvezőbb állapot 
alakulhat ki a jelenleginél ahol a szabályozás nem a tényleges évtizedek óta működőt követi, ill. vette 
figyelembe.  
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3.6.2.3. A változások csak az 5. és 8. sz. módosításnál eredményez minimális térszerkezeti változást.  
3.6.2.4. A helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokat közvetlenül nem érinti. 
3.6.2.5. A természeti erőforrások megújulását nem korlátozza. 
3.6.2.6. Nem helyi természeti erőforrást a módosítások révén nem alkalmaz. 
3.7. A környezeti következmények alapján a terv jelenlegi változata minimális változást okoz.  
Az előzők miatt érzékelhető negatív környezeti következmény nem várható. 
 
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő egyéb hatások csökkentése érdekében: a 
helyi építési szabályzatban pontosított paraméterek és az 5. sz. módosítás esetén jelentős és intenzív 
kötelező zöldfelület és véderdő fejlesztés kerül beépítésre. 
 
5. A módosításokkal nem változnak a funkciókhoz tartozó kibocsátási normák. 
 
6. A tervezett változtatás csak a zöldfelület kialakításának ellenőrzését és állapotának monitorozását 
teszi szükségessé. 
 
Összefoglalva: 
A fejlesztés nem okoz a korábbinál érezhetően nagyobb környezeti terhelést, a környezeti elemekre, 
azok rendszereire, folyamataira, szerkezetére nincs kedvezőtlen hatással. Mind az itt élő lakosság, 
mind az ideiglenesen tartózkodó népesség életminőségére pozitív hatással lesznek a bővülő gazdasági 
lehetőségek és munkahelyek.  
 
Fentiek következtében a részletes környezeti vizsgálat lefolytatása véleményünk szerint nem 
indokolt. 
 
Nagyvázsony, 2016. szeptember 22. 
 

    
 ………….……………………… 
 Fábry Szabolcs János 
 Polgármester 


