
Környezeti vizsgálat, értékelés 
 

A környezeti értékelés a terv megvalósulása során várható környezeti következményeket 

hivatott feltárni és a tervet ennek alapján értékelni a környezeti szempontoknak a 

döntéshozási folyamat minél korábbi fázisában történő integrálása és a környezetvédelmi 

szempontból előreláthatóan káros hatásokkal járó folyamatok kiszűrése érdekében. Az 

értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, feltételek kerüljenek 

beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet károsodásának elkerülését 

biztosítják. 

 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

Előzmények 

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet alapján, mivel az 1. sz. módosítás területe ökológiai magterületet és Natura 2000 

területet érint ezért a Nagyvázsony településrendezési eszközeinek jelen módosításai 

közül az 1. sz. módosításra a vizsgálat lefolytatjuk. 

 

A véleménykéréshez szükséges információkat az ún. Tájékoztatási, majd a 

véleménykérési anyag  tartalmazta. 

 

A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 

A terv nem alternatívák közül kijelölt javaslatok vizsgálatával, hanem konkrét 

elképzelések optimális kidolgozásával készült. A környezeti értékelés készítése révén a 

terv kidolgozása során az 1. sz. módosítás a hatások értékelése alapján módosult 

szabályozási feltételekkel, előírásokkal került végső kidolgozásra.  

 

1. módosítás: A korábbi 0263/1 és 0263/2 hrsz-ekből azóta telekalakítással kialakult 

0261/3, 0261/4 és 0263/5 hrsz-ú 4,4 ha-os Kht (különleges honvédelmi) övezeti besorolású 

ingatlanok átsorolása Kk-vad (különleges beépítésre nem szánt vadászati szolgáltató) 

övezetre annak érdekében, hogy ott a meglévő vadászház és szolgáltató ház felújítható és 

bővíthető lehessen, valamint megfelelő szabadtéri terület álljon rendelkezésre a 

vadászathoz kötődő kültéri rendezvények céljára. 

A módosítás érinti a hatályos Helyi Építési Szabályzatot, ahol az új övezet előírásai 

kerülnek szabályozásra. Ennek keretében a fenti funkciók építményei min. 3 ha-os telken 

max. 2,0 %-os beépítettséget tegyenek lehetővé. A terület a Natura 2000 terület része és az 

is marad. Hasonlóan az ökológiai magterület része most és az is marad. 

A módosítás az SZT jelű településszerkezeti tervlapot, valamint a KSZA jelű szabályozási 

tervlapot és a HÉSZ-t érinti 

A módosítás területét a BTSZ A-1, E-1, K-1, Ö-1, SZ-1 övezetei érintik. A szerkezeti 

tervlapon az erdő térség része. 

 

A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk 

adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés késztése során történő 

figyelembe vétele 

– Jelen tájékoztatási anyag, mely az államigazgatási szervek tájékoztatását, továbbá a 

környezet védelméért felelős szervek vélemények kikérését szolgálta a környezeti 

értékeléssel kapcsolatban.  

A környezet védelméért felelős szervektől és a terv véleményezésében részt vevő további 

államigazgatási szervektől ás partnerektől beérkező vélemények a terv és a környezeti 

értékelés készítése során egyaránt figyelembe vételre kerülnek. 



Az érintett partnerek a jogszabályban megadott módon értesülhetnek a tervezés 

megkezdéséről, melyre vonatkozóan részükről eddig érdemi észrevétel nem érkezett. Itt 

kívánjuk megjegyezni azonban, hogy a településrendezési tervek megalapozásaként 

készült településfejlesztési koncepciók a lakossági véleményeken, elvárásokon alapulnak.  

 

A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat adatszolgáltatása, 

valamint a területre készült tervek és egyéb szakirodalmi adatok felhasználásával készült.  

A környezeti elemek jelen állapotára vonatkozó környezetvédelmi adatbázis nem állt 

rendelkezésre, ill. nehezen hozzáférhető, ezáltal a jelen állapot leírása és az abból 

következő későbbi összehasonlítások válnak nehezebben megfoghatóvá.  

 

2. A terv rövid ismertetése 

A terv összefüggése más releváns tervekkel 

A tervet érintő, figyelembe veendő tervek, programok: 

– Országos Területrendezési Terv  

– Balaton törvény és BTSZ övezeti tervlapjai 

Egyéb környezeti vonatkozásaiban releváns tervek, programok: 

– Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program (Környezetgazdálkodási Intézet 

Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda, Budapest) 

 

A terv célja, tartalma, környezeti vonatkozásainak ismertetése 

A Településrendezési tervek az alábbi célok elérése érdekében készültek: 

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek, és a 314/2012.(XI.8.) 

sz. Korm. rendeletnek és az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletnek megfelelő településrendezési 

eszközök elkészítése, 

– a fejlesztési lehetőségek kihasználása feltételeinek - fejlesztési koncepció, valamint 

erre épülő rendezési tervek rendelkezésre állása – biztosítása, 

– a területek felhasználásának, illetve fejlesztési lehetőségeinek meghatározása, 

– az építés helyi rendjének, a beépítés feltételeinek, az építési követelményeknek, 

jogoknak és kötelezettségeknek a megállapítsa, továbbá a terület 

működőképességének az elősegítse, 

– a természeti, táji és építészeti értékek védelmének biztosítása. 

 

3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

3.1. Összefoglaló települési értékelés1  

3.1.1. A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek – 

különösen azok környezetvédelmi céljainak - való megfelelés értékelése 

A térségi elképzeléseket és a térségi területfelhasználás rendjét a Balatoni Üdülőkörzet 

TrT  BTSZ térségi területfelhasználásai és övezetei közül Nagyvázsony 1. sz. módosítás 

területét az alábbiak érintik: 

Erdőgazdasági térség, valamint az 

A-1, E-1, K-1, Ö-1, SZ-1 övezetek. 

A módosítás figyelembe veszi a térségi és övezeti előírásokat, azoknak megfelel. 

 

A településrendezési eszközök készítése során a BTSZ térségi és övezeti szabályai 

beépítésre kerültek. 

                                                
1 Az 1. s. módosításra vonatkozó, általános érvényű leíró jellegű értékelés 



Az 1. sz. módosítás területe az OTrT ökológiai hálózatában szerepel, és a BTSZ Ö-1 

övezeti tervlapja hasonló képpen tartalmazza.  

 

3.1.2. A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata  

A környezetpolitikai célokat magasabb szinten az ország területére, valamint 1-1 megyére, 

térségre készülő környezetvédelmi programok, helyi szinten a települési 

környezetvédelmi programok határozzák meg.  

Ezen belül a védett természeti területek megőrzése, védelme említhető jelen módosítás 

kapcsán. A Natura 2000 terület és az ökológiai magterület további védelme megoldott 

marad, mivel az eddig le nem szabályozott építési hely miatt elvileg nagyobb területen 

lehetett volna épület megjelenése, veszélyeztetve a védett természeti területet. Ez 

szigorítást jelent a hatályoshoz képest. 

Az elhelyezhető funkciók pedig megfelelnek a BTSZ Ö-1 övezetére előírtakkal, azaz új 

épület kizárólag a természetvédelmi bemutatás, oktatás építményeit tartalmazhatja. A 

módosítás éppen ilyen természetvédelmi bemutató és a vadászattal, vadgazdálkodással 

összefüggő épületeket engedélyez.  

Így a környezetvédelmi célok és szempontok összhangban a jogszabályi előírásokkal 

érvényesülnek. 

 

3.1.3. A környezeti konfliktusok kezelésének értékelése 

Környezeti konfliktus a fent leírt szempontok betartása esetén nem várható. 

 

3.2. Részletes területi értékelés2  

Az alábbi részletes területi értékelés a területfelhasználási egység, övezetek részletes 

környezeti értékelését tartalmazza meghatározott szempontrendszer szerint, 

adatlapszerűen:  

– az értékelés tárgyát képező tervi elemek jellemzőit az 1. sz. melléklet,  

– az értékelési szempontrendszer ismertetését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

                                                
2 a Települési tervek környezeti vizsgálatának útmutatójában foglaltak alapján 



                   Értékelési szempontok 1. sz. módosítás 

Kk-vad övezet 

szerkezeti, tájszerk-i elhelyezés + 
beépítés intenzitása, sűrűsége 0 
zöldfelületi ellátottság + 
hagyományokhoz illeszkedés 0 
helyi közösségekre gyakorolt hatás + 
a környezeti terheltség változása - 
a területhasználat által kiváltott környezetterhelés - 
a területhasználat által kiváltott környezetterhelés 

hatásterülete 
0 

környezetbiztonság  0 
élővilágra, ökológiai rendszerekre, biológiai 

sokféleségre gyakorolt hatás 
0 

földtani természeti értékekre gyakorolt hatás 0 
 
ÉRTÉKRENDSZER 

+ megfelelő 

0 nincs jelentősebb pozitív vagy negatív hatása az adott értékelési szempont alapján 

- részlegesen megfelelő, illetve kisebb negatív hatást idéz elő 

- - nem megfelelő vagy jelentősebb negatív hatást idéz elő 

! a rendelkezésre álló információk alapján a hatás nem előjelezhető 

 

 

3.2.3. A részletes értékelésből levont következtetések 

 A környezeti következmények összefoglalása 

 

– azon környezeti jellemzők azonosítása, melyekre jelentős hatással 

vannak a fejlesztések 

A környezet elemei közül várhatóan kismértékben növekszik az a terület, ahol épület jelenhet 

meg, de a beépítés intenzitása az eddigi lehetőséghez képest nem lesz nagyobb. 

Ez a változás a hagyományos településképben és a helyi közösség társadalmi, gazdasági 

viszonyaiban nem okoz változást.  

A Natura 2000 és ökológiai magterületnek továbbra is része marad a terület, így a védettség 

szintje nem csökken.  

A módosítással kötelezően kijelölésre kerül építési hely, mely a leg közelebbi a meglévő 

burkolt úthoz. 

Ez szigorodás a ma hatályoshoz képest, mert ma nincs meghatározva építési hely, elvileg a 

forráshoz jóval közelebb is építhetnének. 

Az építési hely lehetővé teszi a természeti értékek bemutatását, és a vadászattal összefüggő 

tevékenységek bemutatását, oktatását és épületei a beépítésre szánt és közművesített helyhez a 

leg közelebbi, így elláthatók közművekkel, mely a környezet terhelését jelentősen csökkenti. 

A fentiek révén ugyan nő a beépíthető terület, de az intenzitása nem nő. Az építési hely 

meghatározásával és a funkciók természetközeliségével pozitív változást eredményez 

összességében a környezeti tényezők terén. 



 

A erdőgazdasági térségen belüli beépítésre nem szánt különleges vadászati területeken 

megvalósuló épületek kiépítésével a hagyományos településkarakter, hagyományokhoz való 

igazodás a tervezés jelen stádiumában rendelkezésre álló információk alapján biztosítottnak 

látszik. 

A települési képhez tartozó zöldfelületi ellátottság aránya várhatóan összességében nem 

csökken. 

A természeti környezet, az élővilág előreláthatóan nem sérül. 

A környezetterhelés, a környezeti elemek és a természeti környezet tekintetében jelentős 

negatív hatás nem, vagy igen kevés esetben valószínűsíthető. A levegő, a talaj, a felszíni és 

felszín alatti vizek nem sérülnek. A környezeti elemek tekintetében jelentős változás nem 

nevezhető jelentősnek. Környezeti zaj tekintetében az előzetes ismeretek alapján változás nem 

várható. 

– azon tényezők azonosítása, melyek környezeti szempontból negatív 

hatást gyakorolnak, ill. valamilyen intézkedést igényel a negatív hatás 

csökkentése 

Negatív hatást okozó változás az épületek megjelenése. Ennek negatív hatását csökkenti, hogy 

az épületeket koncentráltan, a közlekedési úthoz közel lehet csak elhelyezni, mely lehetőséget 

ad a közművek, így a szennyvízcsatorna bekötésére is. Ez kedvezőbb a jelenleg hatályos 

helyzetnél, ahol nincs szabályozva az építmények helye és közműellátottsága.  

Negatív a tervezett magterületre az épületek megjelenése. Ennek negatív hatását az épületek 

fent leírt hely meghatározása és funkciója jelenti. Az övezetben az építési helyen belül 

kizárólag a BTSZ Ö-1 övezetére előírt funkciójú épületek helyezhetők el. Így a 

természetvédelmi bemutatást és a vadászatot, vadgazdálkodást bemutató és oktatási épületek, 

valamint a terület fenntartását végzők szolgálati lakása. 

Egyéb negatív hatást okozó tényező nem várható. 

 

 A környezeti következmények alapján a terv értékelése – különös tekintettel az 

emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében, 

életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben 

várhatóan fellépő változásokra 

A településrendezési eszközökben szereplő módosítás negatív hatást nem gyakorol a 

társadalmi-gazdasági viszonyokra, az emberek egészségére. A módosítás okozta változások a 

helyi munkalehetőség, és a hagyományos vadgazdálkodás bemutatása és oktatása tekintetében 

pozitív változásokat is elindíthatnak.  

A megjelenő épületek építészeti arculatát pedig a hatályos településképi arculati rendelet 

szabályozza, mely a hagyományőrző kinézetet írja elő e területre is. 

 

4. A hatások elkerülésére vagy csökkentésére vonatkozó, a tervben szereplő 

intézkedések hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 

 

A fent leírt kismértékű negatív hatások csökkentésére vonatkozó előírások betartása 

mellett egyéb intézkedés nem szükséges. 

A vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartásával, a terv alátámasztó 

munkarészeiben megfogalmazásra kerülő a környezetminőség javítását célzó javaslatok, 

feltételek megvalósításával a településrendezési terv várható hatásai elhanyagolhatóak 

lesznek, a tervek megvalósulása a környezetminőség jelentős romlásához, a környezeti 

elemek jelentős károsodásához nem vezet.  

 



5. A terv megvalósulása következtében fellépő környezeti hatásokra vonatkozó 

monitorozási javaslatok 

 

A monitorozás célja a környezeti elemek állapotában történő időbeni változások 

kimutatása. Az állapotváltozások kimutatásához, a környezeti hatások számszerű, pontos 

meghatározásához a terv készítésekor kevés adat állt rendelkezésre. 

A jelen állapotban meglévő környezeti viszonyok a módosítás megengedte fejlesztés miatt 

nem változik várhatóan. 

Jelentős forgalmat nem vonz a fejlesztés, így e tekintetben sem látszik szükségesnek a 

folyamatos monitorozás. 

 

6. Közérthető összefoglaló 

 

A környezeti értékelés az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. §. (2) a) pontja, illetve 1. sz. 

melléklete értelmében készült. A környezeti értékelés célja a terv által megfogalmazott 

területhasználatok, előírások, fejlesztések megvalósulása során várható környezeti hatások 

várható mértékének meghatározása, illetve a terv hatásokra vonatkozó intézkedéseinek 

értékelése. 

Nagyvázsony településrendezési eszköz módosítása 1. sz. módosítás készítése során tett 

előírások, javaslatok a környezeti elemeket érő hatások lehetőség szerinti csökkentését, a 

táji, természeti értékek védelmét, a Balaton törvénnyel való összhangot hivatottak 

biztosítani. Az értékelés során a tervezett fejlesztés megvalósításából származó környezeti 

konfliktusok közül nincs jelentős hatással bíró. 

A környezeti konfliktusok elkerülése érdekében a HÉSZ-be a környezeti és 

természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő szabályok, környezeti feltételek kerültek 

beépítésre. A vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartásával, a terv 

alátámasztó munkarészeiben megfogalmazásra kerülő a környezetminőség javítását célzó 

javaslatok, feltételek megvalósításával a településrendezési terv várható hatásai 

elhanyagolhatóak lesznek, a tervek megvalósulása nem vezet a környezetminőség jelentős 

romlásához, a környezeti elemek jelentős károsodásához. 



1. sz. melléklet — Az értékelés tárgyát képező tervi elemek jellemzői 

Az értékelés tárgyát képező tervi elemek  Hatályos 

területfelhasználás 

Módosítás utáni 

területfelhasználás 

 

 

1. sz. módosítás 

 

 Erdő terület Különleges 

honvédségi 

terület Kht 

Beépítésre nem 

szánt különleges 

vadászati terület 

Kk-vad 

 

 

2. sz. melléklet 

Az értékelési szempontrendszer ismertetése 
 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE 
  

 

Területfelhasználás szerkezeti, tájszerkezeti elhelyezésének értékelése 

+ Az adott területhasználat a településszerkezetbe, tájszerkezetbe illeszkedik, és funkcionálisan 

összhangban van a szomszédos területhasználatokkal.  
  

 
Beépítés intenzitásának, sűrűségének értékelése 

+ Az adott területhasználat beépítési intenzitása összhangban van a településrész jellegével, a 

területhasználat funkciójával, illetve a tájhasználat jellegének megfelelő. 
  

 
Zöldfelületi ellátottság 

+ A területhasználat jellegéhez igazodó zöldfelületi arány. Területhasználattól függően megfelelő 

zöldterületi ellátottság. 
  

 
Hagyományokhoz illeszkedés 

+ A települési, térségi hagyományokat őrző településkép, utcakép, karakter kialakítás, a települési és 

térségi hagyományokat őrző területhasználat és gazdálkodási forma. 
  

 
Helyi közösségekre gyakorolt hatás 

+ A fejlesztés a helyi közösségek javát szolgálja, a helyi társadalom számára közel egyformán előnyös. 

 
KÖRNYEZETTERHELÉSHEZ VALÓ VISZONY, A KÖRNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT 

HATÁS VIZSGÁLATA 
  

 A környezeti terheltség változása 

+ Az adott területhasználat környezeti terheltsége (a jellemző környezeti terhelések tekintetében) 

számottevően nem növekszik. 

 A területhasználat által kiváltott környezetterhelés 

+ Az adott területhasználat számottevő környezetterhelés növekedést nem vált ki. 

  

 A területhasználat által kiváltott környezetterhelés hatásterülete 

+ A területhasználat jellemzően csak a saját környezetében okoz kis mértékű lokális terhelést. 

  

 
Környezetbiztonság értékelése 

+ Az adott területhasználat környezetbiztonsága megfelelő/vagy havária esetén, potenciálisan jelentős 

környezetterhelést nem válthat ki. 
  



 
TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME BIZTOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

  

 Élővilágra, ökológiai rendszerekre, biológiai sokféleségre gyakorolt hatás 

+ Az elsődleges területhasználat, vagy az általa okozott esetleges terhelés, az értékes természeti 

környezet állapotára nem zavaró hatású. 
  

 Földtani természeti értékekre gyakorolt hatás 

+ A földtani értékek, geomorfológiai formák, ásványi nyersanyagok megmaradnak, védelmük és a talaj 

szennyeződésmentes használata teljesül. 

 


