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1. VÉLEMÉNYEK – VÁLASZOK

I. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

1. vélemény

Tervezői válasz: A módosítással érintett területet egy főút és egy vasút fogja közre, itt nehezen
értelmezhető a pihenő-, üdülőfunkció. Nem cél a vendégek teljeskörű kiszolgálásának megvalósítása,
és nem is lehet elérni, hiszen az igények idővel folyamatosan változnak. Közel 14 km-en belül nincs a
71. sz. főút mentén benzinkút, a vadtelepen alig van bármiféle helyi ellátást biztosító szolgáltatás.

A már korábban megbolygatott területen lévő növényzet egy közbenső szukcessziós állapotot mutat,
nehezen tekinthető beálltnak és emiatt, továbbá pozícióját tekintve (vasút és közút között) túlzás
természeti környezetnek tekinteni.
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2. vélemény



4

Tervezői válasz: A fejlesztő felmérette a terület fás állományát és átdolgozta a tervet úgy, hogy csak a
legszükségesebb mértékű burkolt felület kerüljön kialakításra és minél kevesebb spontán fejlődött
akác/jegenye/juharfát kelljen kivágni. A telek be nem építhető részén épület nem, csak műtárgy (pl.
útterület) és zöldfelület helyezhető el. Az értékelésben szereplő „zöld benzinkút” megvalósítására
további előírásokat fogunk javasolni.

3. vélemény
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Tervezői válasz: Az önkormányzat és a fejlesztő között szoros az együttműködés, amely biztosítja a
településképi előírások teljesülését. Az idézett jogszabályhelyek alapján nem egyértelmű, hogy azok
kifejezetten tiltanák a településképi eljárás lefolytatását. Ugyanakkor, ha így van, akkor továbbra is
marad jogi eszköz az önkormányzat kezében a településképi előírások érvényesítésére, a településképi
kötelezés keretén belül.

4.vélemény

Tervezői válasz: Paloznak belterülete mintegy 700 méterre kezdődik a vizsgált helyszíntől, vizuálisan
egy főúti kanyar és egy vasúti felüljáró is elválasztja egymástól. Így annak településképére nincs
hatással. A területtel közvetlenül határos paloznaki telkek hasonlóan bolygatottak, elhagyatottak,
aszfaltmaradványokkal borítottak. A terület tágabb környezetében egyedül a Vadtelep, többségében
1960-as 70-es években, és akkori ízlésvilággal épült hétvégiházak jelentik az „építészeti egységet”,
melyen nem feltétlenül ront a zöld benzinkút.

5.vélemény

Tervezői válasz: Nincs összefüggés a környezeti értékelés tartalma és a kizárólag jogtechnikai
kérdésként értelmezhető régi/új OTÉK jelkulcsi alkalmazása között. Attól, hogy egy jelkulcsi ábrázolás
nem megfelelő, túlzásnak hat a környezeti értékelés felülvizsgálata. Az értékelés lényege, hogy annak
megállapítási beépüljenek a HÉSZ-be.
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6. vélemény

Tervezői válasz: Köszönjük, a Budapest Főváros Kormányhivatal véleményét is megkérte az
önkormányzat, amely nem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.
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II. LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

A véleményezés során 10 lakossági vélemény érkezett, az egyik véleményező ökológiai igazságügyi
szakértői állásfoglalást csatolt véleményéhez. Az észrevételek több esetben ugyanazon témára
vonatkoznak, ezekre összefoglaló módon készültek el a válaszok, más esetben tételes válaszadás
történt. Dr. Lánszki Imre D. Sc. ökológus igazságügyi szakértői állásfoglalása a partnerségi egyeztetés
mellékletét képezi a könnyebb kereshetőség érdekében, amire a partnerségi egyeztetés során
többször hivatkozik véleményező és tervező.

1. Bartha Ferenc és Bartha Ferencné véleménye

Mint nyugalmazott szakértő főmérnök az alábbiakra hívom fel a figyelmét a benzinkút létesítéssel
kapcsolatban.

1. Az Alsóörs honlapján eddig megismerhető tervdokumentációk (Partnerségi anyag, Környezeti
értékelés) nem tartalmazzák a véleményem és a törvény szerint elengedhetetlen közúti
csatlakozással/forgalomtechnikával kapcsolatos megoldásokat, elképzeléseket (gyorsító sáv,
kanyarodó sáv, táblák, gyalogos átkelő stb.), kicsinyítik azok közlekedésbiztonsági jelentőségét és
elodázzák azok tisztázását. Nincsenek a jelenlegi helyszínre vonatkozó – legalább vázlatszintű –
forgalomtechnikai /útügyi tervek, amelyek a jelenlegi szabályoknak megfelelően a közlekedés
biztonságát garantálnák.

Mint érintett vadtelepi nyaralótulajdonosok ismerjük a forgalmi adatokat, a 71es út geometriáját (T
csomópont, íves nyomvonal, a Balaton utca közelsége). Fent említett kiegészítések nélkül a helyszín
balesetveszélyes és szabálytalan.

Mindezek tervezését és engedélyeztetését viszont nem lehet a HÉSZ módosítása és a későbbi
használatbavételi engedély kiadása utánra hagyni, elodázni, mert ha az útügyi tervek a jelenleg
érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően készülnek el, és a Magyar Közút mint
hatóság ezeket engedélyezi, akkor elkerülhetetlenül további ingatlanokat kell majd bevonni a
létesítménybe, elidegeníteni, a zöld felület kárára leaszfaltozni, stb. hogy az építési engedély kiadható
legyen. Mindezek miatt újra kell módosítani a HÉSZ-t is, és mindezzel a zöld felületek csökkenése a
számítottnál jóval nagyobb lenne.

Tervezői válasz: A településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja a
településrendezés szintjének megfelelő részletezettséggel került kidolgozásra. Mint korábbi
válaszunkban leírtuk: „A csomópont pontos műszaki kialakításának paramétereit végül a Magyar
Közút fogja előírni, aki az előzetes vázlatterv ellen nem emelt kifogást, azt támogatta.”

2. Az új épületeket a rendeltetés és a helyi építészeti és táji adottságokhoz igazodva kell megtervezni.
A benzinkút 2 emelet magas, színesen világító műanyag oszlopa, a lábakon álló töltőoszlop méretében
és anyagában teljesen idegen a település táji és építészeti adottságaitól, összképétől. Nemhogy javítja,
hanem kifejezetten rontja az Alsóörsre érkezők hangulatát, bántja a stílusérzéket. Ezen túl az okozott
fényszennyezés sem kívánatos.



8

Tervezői válasz: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Alsóörs Község településkép
védelmének helyi szabályairól szóló 4/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendeletében kitér az önálló
reklámépítmények elhelyezésére. A 29. § alapján nem létesíthető ilyen építmény:

a) országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken,
b) az ökológiai hálózat magterületen,
c) a közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeken (Natura 2000 területek),

és
d) erdőterületeken

Az érintett terület egyik kategóriába sem tartozik bele, így reklámhordozó a reklámok,
reklámhordozók elhelyezéséről szóló 16/2017. (XII.01). önkormányzati rendelet (továbbiakban
Reklámrendelet) figyelembevételével elhelyezhetők.

3. A beépítendő terület jelenleg akkor is zöld terület és akkor is véderdő, (és nem bozótos!) ha spontán
erdősült, és nem szerepel az országos erdőkataszterben. Nagy szükség van rá, mert hasznos, nem
megszüntetni kell, hanem örülni neki és célszerű a rekultiválása! Ezzel szemben a benzinkút nem
szükséges, munkahelyeket alig teremt, ellenben többféle környezetszennyezést (zaj, fény, benzinszag,
talajvíz, levegő) annál inkább.

Tervezői válasz: Dr. Lánszki Imre D. Sc. ökológus igazságügyi szakértői állásfoglalásában kifejtette és
megerősítette a Környezeti értékelésben is foglaltakat, mely szerint a terület spontán fásodott, rajta
természetvédelmi oltalom alá tartozó növényfajok nem ismertek. Tudatos fásítás kizárólag a 71. sz.
főút mentén történt, a fasor a beruházás során nem kerül kivágásra. Az igazságügyi szakértői
állásfoglalás alapján: „A spontán „erdősült” terület környezet higiénés szempontból erősen
elhanyagolt: kommunális, ipari szeméttel teljesen fertőzött, ráadásul a korábbi aszfaltutak
maradványaival jelentősen borított.

A terület lejtős, iránya a paloznaki öböl felé lejt. A terület közepén tájseb méretű roncsolt felszín
található, mely mások által „korábban anyagnyerőhelyként hasznosították” nevesítést nyert. A közút
felől szemlélve ez a gödör agyagnyerés célját szolgálta, benne pangó víz nyoma nem látható, tehát
abból a csapadékvíz az alant felsoroltak szerint a rétegvízbe szivárogva a Balaton felé áramlik.”

A környezeti értékelésben és az állásfoglalásban leírtak alapján tehát a terület növényállománya nem
minősül kiemelt értéknek, ezzel szemben a benzinkút gondosan megtervezett zöldfelületei esztétikus
látványt nyújtanának, javítaná a településképet és a fásítás a vasút menti területek védelmét és az
üdülőterületek védelmét egyaránt szolgálná.

A benzinkút létesítését az önkormányzat által tavasszal lefolytatott levélszavazás alapján a válaszadók
közel ¾-e támogatta, a projekt megvalósítása lakossági támogatottságot élvez.
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2. Huszár Péter véleménye

Az Alsóörs 969. hrsz ingatlan környezeti értékelésére a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet szerint, az
alábbi észrevételeket teszem.

Kérem megválaszolni (jelen e-mail címemre is megküldve) és a hatósági anyaghoz is változtatás nélkül
csatolni.

I.

A környezeti értékelésben van egy szakmaiatlan és pongyola megjegyzés (21 oldal 2. bekezdés), idézet:

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

Zajvédelmi szakértőnk véleménye szerint, az alábbiaknak megfelelően kellene a vizsgálatot
elvégezni és az értékelésben megfogalmazni az intézkedéseket.

Az üzemi és a közlekedési eredetű zajterhelés összemosása szakmailag nem megfelelő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 KvVM-EüM együttes
rendelet 2. § (2) pontja alapján az üzemi eredetű zaj megítélési ideje:

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra.

Ugyanezen rendelet 4. § (2) pontja szerint a közlekedési eredetű zaj megítélési ideje:

a) nappal (6:00-22:00): 16 óra,

b) éjjel (22:00-6:00): 8 óra.

A rendelet 1. sz. melléklete szerint üzemi eredetű zaj terhelési határértékei üdülőterületre: LAM
megítélési szintre (dB) nappal 06-22 óra: 45 dB LAM megítélési szintre (dB) éjjel 22-06 óra: 35 dB

A határértékeknek az üdülőterületeken a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok
határán kell teljesülniük. A fentiek értelmében a 2 típusú zajterhelést külön-külön szükséges értékelni.

Az üzemi eredetű zajforrásokra a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007 Korm. rendelet 10. § (1) pontja szerint az üzemeltető a tevékenység megkezdése előtt
köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a
határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Márpedig az üzemanyagtöltő állomás üzemi terület! ...így ezen jogszabály betartása és vizsgálat
elvégzése lenne a minimálisan elvárható!

Tervezői válasz: Az idézett 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint
országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, valamint a vasúti fővonaltól
származó zaj üdülőterületek esetében nappal (06-22 óra) 60 dB, míg éjjel (22-06 óra) 50 dB lehet.
Ennél az értéknél a főút túloldalán elhelyezésre kerülő benzinkút üzemeltetése nem zajosabb.
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II.

A jelen Környezeti értékelés készítésében elsősorban településmérnökök vettek részt, de egyetlen
környezetvédelmi szakember sem.

Ez a környezeti értékelésre vonatkozó jogszabállyal ellentétes!

Tervezői válasz: Települési környezeti értékelést településtervező készíthet a 266/2013. (VII. 11.)
Kormányrendelet I.2. pont előírásai alapján. A készítő településrendezési tervezési jogosultsággal
rendelkezik (TT/1 19-0384), így a környezeti értékelés készítése a jogszabályoknak megfelelően
történt.

III.

Ami a környezeti értékelésben szerepel megállapítás, hogy a 71. sz. főút elnyomja a benzinkút zaját
hibás és szakszerűtlen, és a laikust erősen félrevezető, mert a tervezett létesítménynek önállóan is
meg kell felelni a vonatkozó határértéknek a vonatkozó jogszabályok alapján.

A környezeti értékelésben ezt a vizsgálatot jogosultsággal rendelkező zajvédelmi szakértőnek el
kellett volna készítenie.

Tervezői válasz: A környezeti értékelés a településrendezési eszközök módosítási javaslatához készült,
annak megfelelő mélységgel, részletezettséggel, azaz a területfelhasználás és övezeti szabályozás
módosításának épített környezeti szempontú értékeléssel.

Ennél részletesebb követelményeket jogszabály nem határoz meg, sőt, a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2012. (XII. 25.) Kormányrendelet
szerint az üzemanyagtöltő állomás nem tartozik sem a környezeti hatásvizsgálat köteles
tevékenységek, sem az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek, sem az
előzetes vizsgálatra kötelezett tevékenységek közé.

IV.

Lásd, csatolt fotók!
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Van két, kb. 80 cm átmérőjű cső, "alagút" a 71-es út alatt, amin át lehet látni a túloldalra, egymástól
kb. 50 méterre.

Mindkettő a tervezett benzinkút vonalában.

Az első a Bartók Béla út utolsó házai előtt, a második attól a faluközpont felé.

Az épített környezet részei és nem csak a környezeti értékelésben, hanem eddig egyetlen egy
anyagban sem szerepeltek.

Mi a funkciójuk és hogy váltják ki ezt majd a jövőben?

Tervezői válasz: Ezek az „alagutak” csapadékvíz-elvezetésre szolgálnak. A településrendezési eszközök
módosításától függetlenül minden esetben meg kell oldani a terület csapadékvíz elvezetését, melyre
a konkrét beruházás tervezése és megvalósítása során ügyelni kell: a csapadékvíz elvezetésében
szerepet játszó műtárgyakat meg kell tartani, vagy ki kell váltani.

V.

Fényszennyezés

18.oldal:

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

Teljes mértékben hiányoznak a számítások az anyagból. Kérjük őket!

18.oldal:

"A környezeti értékelés ezért javasolja, hogy a korábbi telepítési tanulmányban is említett,
növényzetben gazdag, a mesterséges felületeket minimálisra csökkentő, ’zöld benzinkutat’ kell itt
megépíteni és a működését a zaj és fényhatások minimalizálására törekedve, az éjszakai
tevékenységet korlátozva kell kialakítani.   "

Egy 0-24 órásra tervezett benzinkút esetében, hogyan korlátozzák az éjszakai tevékenységet,
minimalizálják a fényhatást?

Tervezői válasz: A tervezés ezen szintjén nem állnak rendelkezésre a konkrét műszaki megvalósítás
minden részlete. A környezeti értékelés ezért kizárólag a területfelhasználásra figyelemmel
állapíthatja meg az épített környezetre gyakorolt hatásokat, ami meg is történt. Ezért nem elvárható
az értékeléstől komplex műszaki számítások készítése.

Az üzemeltetés korlátozása nem településrendezési kérdés, azt más jogszabályok írják elő.
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3. Tarróné Gyarmathy Andrea véleménye

A 969. hrsz-ú ingatlan környezeti értékelésére a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet szerint az alábbi
véleményt adom, melyet kérek megválaszolni és a hatósági anyaghoz csatolni.

A vélemény tájvédemi és élővilág szakértői engedéllyel jogosultaktól kapott észrevételek alapján
készült.

1. jogosultság

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 8. § (1) * A
környezeti értékelés a terv-, illetve programdokumentáció önálló része, illetve munkarésze. A
környezeti értékelés egyes részeit a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői
tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

A tervet készítő dr. Laposa József Táj- és kertépítész vezető tervező, Okl. kertészmérnök, Okl.
városépítési-városgazdasági szakmérnök TK/1 19-0384 e követelménynek nem felel meg, nem
szerepel az Agrár Minisztérium szakértői névsorában.

Így a dokumentáció, mivel azt jogosultsággal nem rendelkező készítette, nem hiteles, nem a
jogszabálynak megfelelően készült.

Tervezői válasz:

Települési környezeti értékelést településtervező készíthet a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet I.2.
pont előírásai alapján. A készítő településrendezési tervezési jogosultsággal rendelkezik (TT/1 19-
0384), így a környezeti értékelés készítése a jogszabályoknak megfelelően történt. A 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet szerinti tervekhez, programokhoz kapcsolódó környezeti értékelés nem
összetévesztendő a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet szerinti tevékenységekhez kapcsolódó
környezeti hatásvizsgálattal!

2. csereterület

A benzinkút telepítésére kijelölt terület közvetlen összeköttetésben van egyéb zöldterületekkel
Paloznak irányába, ami a tervekben természetközeli élőhelyként szereplő területhez kapcsolódóan az
esetlegesen előforduló értékes fajok számára vonulási lehetőséget biztosít. A 2018. évi CXXXIX.
törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 66.§ (2)B bekezdésében
"az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva (ideértve az
elhelyezkedését, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolatát) az átsorolni kívánt
zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi rendszerében;"

A tervekben kijelölt 3 csereterület erősen fragmentált, összeköttetése más zöldfelületekkel nincs.
Ez azt jelenti, hogy a javasolt csere nem felel meg a szereplő előírásnak.

Tervezői válasz: Mivel a terület magántulajdonban van, ezért nem kell a 66. § előírásait alkalmazni
(Lásd: 51. § (4) bek.). Az érintett terület az ingatlan-nyilvántartás szerint nem közpark, nem
közhasználatú zöldterület, továbbá a lakosság számára elérhetetlenek az ökológiai szolgáltatásai.
Ugyanakkor a zöldterületként javasolt területek pozíciójuknál fogva is előnyösebb funkciót tudnak
betölteni a település zöldfelületi hálózatában.
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3. barnamezős terület

Az érvényes jogszabályok szerint gazdasági terület kijelölésére zöld területen akkor van lehetőség ha
nincsenek un. barnamezős területek a települési térségen belül. Ennek a vizsgálata teljes mértékben
hiányzik a környezeti értékelésből, amit mindenképpen pótolni szükséges.

Tervezői válasz: a tervezésnek nem volt feladata a község barnamezős területeinek feltérképezése.
Ugyanakkor a korábbi nyersanyag-kitermelés okozta roncsolt felszín miatt barnamezősnek tekinthető.
Jogszabály nem tiltja gazdasági terület kijelölését a 969 hrsz-ú telken.

4. biológiai aktivitás érték

A biológiai aktivitás érték számításával kapcsolatban - a közérdekű adatigénylésre sem közre nem
adott számítás ellenőrizhetetlenségén felül - az alábbiak merülnek fel.

Előírás az, hogy a biológiai aktivitás értéke nem csökkenhet a településen, illetve a biológiai aktivitás
érték számításánál figyelembe vett zöldterületek önkormányzati tulajdonban kell legyenek

- az 2018. évi CXXXIX. törvény 62. § (2) b szerinti az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan a
települési önkormányzat tulajdonában van; az önkormányzati tulajdonlást a kijelölt 3 csere terület
esetében tulajdonalappal nem igazolta a dokumentum,

- a fenti szerint a MÁV tulajdonú ingatlan nem felel meg csereterületként,

- az Alsóörs 864/4, művelési ága park, gyakorlatban is zöldterületként funkcionál, parkosított,
virágágyás, kisebb fák, bokrok borítják. Ha ennek az értékét figyelembe vesszük a Környezeti Értékelés
Tervi Mellékletének 15. oldalán szereplő táblázatban, akkor a Biológiai Aktivitás Érték bizonyíthatóan
csökken.

- A zöldterület eladása a Mobil Petrol Kft-nek nem felelt meg a jogszabályoknak, hiszen az adásvétel
miatt a település biológia aktivitás értéke automatikusan csökkent, mert magánkézben nem lehet
települési zöldterület.

Tervezői válasz: A biológiai aktivitás-érték számítása a területek biológiai aktivitásértékének
számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet előírásai alapján történtek (új rendelet: 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet). A biológiai aktivitás érték csereterület esetében nem jogszabályi elvárás az
önkormányzati tulajdon, csak javasolt.

Az idézett 62. § előírásai a partinak és partközelinek nem minősülő település esetén kell alkalmazni.
Alsóörs nem tartozik ebbe a kategóriába, ezért jelen esetben nem alkalmazhatók a 62. § szabályai.

A 864/4 hrsz-ú terület közúti közlekedési területként került kijelölésre 2004-ben vasútállomás
környezete rendezésének megkönnyítése érdekében (pl. parkolók elhelyezése). Mivel a megismert
vasútfejlesztések alapján a terület nagyrészt zöldterületi, közparki funkciójú marad (a tervek szerint
egy 18 állásos P+R parkoló valósul meg), ezért ennek ismeretében zöldterület kijelölésére kerül sor,
amely jogszerű és beszámítható a biológiai aktivitás-érték visszapótlásába.
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Egy telek eladásától még nem csökken a biológiai aktivitás-érték. Jogszabályok szerint kizárólag 1 ha-
nál nagyobb új beépítésre szánt terület kijelölése esetén kell igazolni, hogy nem csökken a biológiai
aktivitás-érték.

5. közterület alakítási terv

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

Mivel a Vasút utca melletti vasútállomás használaton kívüli területre kívánja a zöldterületet
áthelyezni, így közterület átalakítási terv készítése szükséges, annak elkészültéig a területrendezés
nem folytatható.

Tervezői válasz: A településrendezési eszközök módosításának nem feltétele a közterület-alakítási
terv elkészítése. Az idézett helyszínen megfelelő színvonalú közterület kialakításának, építésének
feltétele ugyanakkor a közterület-alakítási terv elkészítése.

4. Dr. Kádár Zsófia véleménye

Az Alsóörs 969. hrsz ingatlan környezeti értékelésére, az alábbi észrevételt teszem. Észrevételeimet
kérem mindenféle módosítás nélkül a hatósági anyaghoz csatolni, kérem továbbá válaszait részemre
megküldeni.

Környezetvédelmi, tájvédelmi, szakértők véleménye szerint, ha az eljárások során a főépítész kérte a
Környezeti értékelést és annak alapján az SKV folyamat lefolytatását, akkor azt jogszabály alapján kell
elkészíteni. Vagyis, igaz, hogy a környezeti értékelési dokumentáció nem kell, hogy mindenre
kiterjedjen, DE minden döntést és eltérést az érintett hatóságokkal és a nyilvánossággal is egyeztetni
kell, vagyis, ha a folyamat elindul, akkor, ha észrevétel van, minden esetben szükséges és kell
indokolni, hogy egy véleményt miért nem vesz figyelembe a készítő és az anyag bizonyos részek
tekintetében miért hiányos. Nem elég azzal elintézni, hogy az "nem releváns", indokolni kell szakértői
közreműködéssel és vizsgálattal, hogy miért nem releváns valamely hatás. Ez sajnos nem olvasható ki
az anyagból semmilyen módon!

Környezeti értékelést és egyéb környezetvédelmi anyagot arra engedéllyel rendelkező szakértő
készíthet, ezt a 2/2005 8§-a elő is írja, a településtervező vagy tájépítész pedig nem az. A készítők közül
egyedül Tábori Attilának van tájvédelmi szakértői jogosultsága, a többi készítőnek egyetlen szakértői
jogosultsága sincs. Vagyis az általuk készített dokumentáció, mivel nem kamarai jogosultsággal
rendelkező környezetvédelmi szakértők készítették nem hiteles, nem a jogszabálynak megfelelően
készült. A készítők a dokumentáció jegyzésére nem jogosultak. A dokumentum készítésére csak
szakértők jogosultak, ha részterületek kidolgozására nem kerül sor még akkor is szakértői döntés kell,
hogy releváns-e egy terület vizsgálata vagy sem.

Itt jegyezném meg, hogy a „tervezett benzinkút” partnerségi egyeztetéshez benyújtott igazságügyi
szakértői állásfoglalást mi valóban egy igazságügyi szakértővel (Dr. Lánszki Imre D. Sc. ökológus a
„környezet-, víz-, és erdővédelem szakértői minősítés alapján (nyilvántartási és szakmai szám: 008467,
igazságügyi szám: 280978) végeztettünk el. Az állásfoglalást mellékelten megtalálja, amelyet szintén
kérem levelemmel együtt a hatósági anyaghoz csatolni.

A véleményhez csatolt igazságügyi szakértői véleményt jelen dokumentum melléklete tartalmazza.
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Tervezői válasz:

Települési környezeti értékelést településtervező készíthet a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet I.2.
pont előírásai alapján. A készítő településrendezési tervezési jogosultsággal rendelkezik (TT/1 19-
0384), így a környezeti értékelés készítése a jogszabályoknak megfelelően történt. A 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet szerinti tervekhez, programokhoz kapcsolódó környezeti értékelés nem
összetévesztendő a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet szerinti tevékenységekhez kapcsolódó
környezeti hatásvizsgálattal!

Köszönjük Dr. Lánszki Imre D. Sc. ökológus szakértői állásfoglalását, amely nagyrészt megerősítette a
terv megállapításait. A tevékenységek elhelyezésére, így az üzemanyag-töltőállomás létesítésére
szigorú környezetvédelmi előírások vonatkoznak, amelyek biztosítják a felszíni és felszín alatti vizek
védelmét. Az állásfoglalás szerint „A spontán „erdősült” terület környezet higiénés szempontból erősen
elhanyagolt: kommunális, ipari szeméttel teljesen fertőzött, ráadásul a korábbi aszfaltutak
maradványaival jelentősen borított.” Ugyanakkor mégis: „Ez a terület tájesztétikai szempontból
tájképvédelmi kategóriába sorolható, s ilyen szempontból sem kívánatos a viszonylag ép múltat idéző
épített környezetbe, közvetlenül a vízpart közelébe benzinkutat telepíteni (…)”
5. Dr. Kádár Aurél véleménye:

Az Alsóörs 969. hrsz ingatlan környezeti értékelésére az alábbi észrevételeket teszem. Kérem
megválaszolni (jelen e-mail címre is megküldve) és a hatósági anyaghoz is csatolni.

A környezeti értékelés foglalkozik a zajhatás növekedésével, így fogalmaz: "A benzinkút megépültével
kismértékben növekszik a környezetterhelés a nagyobb forgalom következtében, és a zajhatáson túl,
a légszennyezés is egy kisebb területen kismértékben megnövekedhet."

Az üzemi és a közlekedési eredetű zajterhelés összemosása szakmailag nem elfogadható. A környezeti
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 KvVM-EüM együttes rendelet
tartalmazza, hogy hogyan kell a vizsgálatot elvégezni. A rendelet 1. sz. melléklete szerint üzemi
eredetű zaj terhelési határértékei üdülőterületre nappal: 45 dB éjjel 35 dB, amelynek
üdülőterületeken a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok határán kell
teljesülniük.

A jelenlegi, közlekedésből fakadó zajhatást sem vizsgálták, ami „kismértékben” még növekedni fog. A
jogszabályban megfogalmazottnak megfelelően kellett volna a vizsgálatot elvégezni és az
értékelésben hatásos, és teljesíthető javaslatokat megfogalmazni.

Mivel a zajhatás a közúton haladó gépjárművek lassításából és gyorsításából fakadhat, valamint a
kiirtott növényzet zajvédő hatása is megszűnik, valós megoldásra van szükség mind a Vadtelep, mind
a Vörösparti sor esetében. A környezeti értékelés és benzinkút telepítési tanulmánya szerint is
várhatóak negatív környezeti hatások. Ezek mért és számításokkal igazolt mértékének megismerése
nélkül elfogadhatatlan a "jelentéktelen, csekély, kismértékű" és hasonló kifejezések használata.
Készüljön valódi zajvizsgálat, s ha annak eredménye megalapozza, a településfejlesztési szerződésben
kerüljön rögzítésre zajvédő fal létesítésének kötelezése.

Tervezői válasz: Az idézett 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint
országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, valamint a vasúti fővonaltól
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származó zaj üdülőterületek esetében nappal (06-22 óra) 60 dB, míg éjjel (22-06 óra) 50 dB lehet.
Ennél az értéknél a főút túloldalán elhelyezésre kerülő benzinkút üzemeltetése nem zajosabb.

A környezeti értékelés a településrendezési eszközök módosítási javaslatához készült, annak
megfelelő mélységgel, részletezettséggel, azaz a területfelhasználás és övezeti szabályozás
módosításának épített környezeti szempontú értékelésére, ugyanakkor zajvizsgálatra jelen értékelés
keretei között nincs mód.

Ennél részletesebb követelményeket jogszabály nem határoz meg, sőt, a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2012. (XII. 25.) Kormányrendelet
szerint az üzemanyagtöltő állomás nem tartozik sem a környezeti hatásvizsgálat köteles
tevékenységek, sem az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek, sem az
előzetes vizsgálatra kötelezett tevékenységek közé.

Tételes válaszokat készítették: Tábori Attila, Szekeres Petra

A következő öt észrevételre érkezett összefoglaló választ lásd a vélemények után.

6. Sebők Lászlóné véleménye

A környezeti értékelésben megfogalmazottakhoz intézkedési javaslatra az alábbi véleményt adom.

- Az anyag a megrendelő elgondolásának alátámasztására szolgál, a telepítési tanulmányból és korábbi
önkormányzati kommunikációból olyan mértékben idéz, hogy az nem független szakértői anyag

A a 4/2018 (III.28.) Önkormányzati rendelet szerint „Alsóörs területén olyan építmény létesíthető,
amely tömegképzésében, anyaghasználatában, színezésében a helyi hagyományokhoz illeszkedik”.

A 6 m-es, sárga-zöld műanyag megjelenhessen a területen, elveiben is módosítja az Arculati
kézikönyvben és a Településkép védelmi rendeletet, precedenst teremt bárminek az elhelyezésére.
Egyedi látványossággá válhat, teljesen cinikus hozzáállás, mint hogy a zöldbe ágyazott megfogalmazás
is. Az anyag is tartalmazza, hogy látványterv készítése javasolt. Miért nem készült?

- Az előírt zöldfelületeken túl, zöldbe ágyazott benzinkút létesítése indokolt, - zöldhomlokzat, extenzív
zöldtető, élő növény árnyékolók stb. -minél kisebb mesterséges felület létesítésével, írja az értékelés.
A benzinkutak típusterv szerint épülnek, franchise rendszerben működnek, megjelenésük azonos. Az
ideák jól mutatnak a papíron, de a megvalósításra ez semmilyen hatást nem tud gyakorolni. A
leggazdaságosabb módon, típusterv alapján épültek, csak színükben eltérőek, amit gyorsan cserélni is
lehet.

- A legkorszerűbb technika alkalmazása, mind az üzemanyagtárolás, mind a benzingőz kibocsátás
csökkentés, ill. benzingőz-befogás szempontjából.

A szabványok, előírások betartása az üzemeltető feladata a működési engedély kiadása és
meghosszabbítása során szakhatósági jogkör és feladat. Lehet, hogy azoknak, akik életükben nem
dolgoztak üzemi körülmények között, számukra ez újdonság, de nem indok.
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- A fényterhelés szigorú, az OTÉK előírásai szerinti, illetve ha lehetséges még annál is tudatosabb
megtervezése, úgy hogy se a Vadtelep üdülőingatlanjait, se a Szerdahelyi dűlőt ne érje fényterhelés

A Telepítési tanulmány szerint éjjel-nappali működésre tervezett üzemanyagtöltő a cél, melynek
távolból való észleltetése a cél, így ez a gondolat is szép elképzelés, ami jól mutat a papíron.

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

A zaj növekedését az üzemelés időszakában is elismeri a környezeti értékelés, annak vizsgálatára
azonban az elmúlt év során nem került sor. Az építés zajhatása ezt valószínűleg még magasabb lesz. A
növekedő zajforrás a lassító-gyorsító gépkocsiktól várhatóak, így értelmezhetetlen, hova épülne
növényzettel eltakart zajárnyékoló. Az anyag figyelmen kívül hagyja, hogy nemcsak a Vadtelepen, de
a Paloznakhoz tartozó Vöröspari soron talán még közelebb is van, lakás céljára használt ingatlan.
Megoldást csak a lakóépületek közelébe épített zajvédő falak jelentenének. Ezzel nem számolnak a
tervek, tanulmányok, ez a munkarész teljesen elfogadhatatlanul hiányos!

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

Az üzemeltetés idejére, az alkalmazott műszaki megoldásokra sem a környezeti értékelést írónak, sem
az engedélyt kiadóknak, sem az önkormányzatnak nem lesz a terület átminősítését követően
beleszólása! Elenben jó sok bosszúságot okozhat majd a sok reklamáció, komoly költséget az utólagos
zajvédelem, de már nem az építtetőnek, de a helyi közösségnek.

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

A jogszabályok pontosan megfogalmazzák a műszaki feladatokat, ez a mondat a megnyugtatásra szánt
halandzsa. Havária esetén a területről elfolyó anyagok a Balatonba szivároghatnak, erről szakértői
anyag készült, mely szerint a terület nem alkalmas az élővizek közelsége és a vízmozgások okán
benzinkút, sem más létesítmény telepítésére.

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

Jogszabályi előírások vonatkoznak rá!

- Az esztétikai megjelenés kiemelt szempontként való figyelembe vétele.

A Mobil Petrol üzemanyagtöltői országosan azonos megjelenésűek, létesítésük és kivitelezésük
gazdaságossági, hatékonysági kérdés és nem esztétikai. Az alábbi kép szerinti a tervezett benzinkút
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megjelenése. Biztosan előírták ott is a növényzetet, de az üzemi területet semmi nem takarja, mivel
az pontosan ellentétes az üzleti érdekekkel.

Véleményem, hogy a megrendelő és készíttető érdekeit szem előtt tartó, elfogult Környezeti értékelés
készült, mely a várható hatásokat nem mérte fel, az üzlettel ellentétes megoldásokat vízionál.
Független szakértői vizsgálatokat nem tartalmaz, így hiányos is. Összességében elfogadhatatlan.

7. Sebők László véleménye

A környezeti értékelésben megfogalmazottakhoz intézkedési javaslatra az alábbi véleményt adom.

Az anyag a megrendelő elgondolásának alátámasztására szolgál, a telepítési tanulmányból és korábbi
önkormányzati kommunikációból olyan mértékben idéz, hogy az nem független szakértői anyag

· A a 4/2018 (III.28.) Önkormányzati rendelet szerint „Alsóörs területén olyan építmény létesíthető,
amely tömegképzésében, anyaghasználatában, színezésében a helyi hagyományokhoz illeszkedik”.

A 6 m-es, sárga-zöld műanyag megjelenhessen a területen, elveiben is módosítja az Arculati
kézikönyvben és a Településkép védelmi rendeletet, precedenst teremt bárminek az elhelyezésére.
Egyedi látványossággá válhat, teljesen cinikus hozzáállás, mint hogy a zöldbe ágyazott megfogalmazás
is. Az anyag is tartalmazza, hogy látványterv készítése javasolt. Miért nem készült?

· Az előírt zöldfelületeken túl, zöldbe ágyazott benzinkút létesítése indokolt, - zöldhomlokzat, extenzív
zöldtető, élő növény árnyékolók stb. -minél kisebb mesterséges felület létesítésével, írja az értékelés.
A benzinkutak típusterv szerint épülnek, franchise rendszerben működnek, megjelenésük azonos. Az
ideák jól mutatnak a papíron, de a megvalósításra ez semmilyen hatást nem tud gyakorolni. A
leggazdaságosabb módon, típusterv alapján épültek, csak színükben eltérőek, amit gyorsan cserélni is
lehet.

· A legkorszerűbb technika alkalmazása, mind az üzemanyagtárolás, mind a benzingőz kibocsátás
csökkentés, ill. benzingőz-befogás szempontjából.

A szabványok, előírások betartása az üzemeltető feladata a működési engedély kiadása és
meghosszabbítása során szakhatósági jogkör és feladat. Lehet, hogy azoknak, akik életükben nem
dolgoztak üzemi körülmények között, számukra ez újdonság, de nem indok.

· A fényterhelés szigorú, az OTÉK előírásai szerinti, illetve ha lehetséges még annál is tudatosabb
megtervezése, úgy hogy se a Vadtelep üdülőingatlanjait, se a Szerdahelyi dűlőt ne érje fényterhelés

A Telepítési tanulmány szerint éjjel-nappali működésre tervezett üzemanyagtöltő a cél, melynek
távolból való észleltetése a cél, így ez a gondolat is szép elképzelés, ami jól mutat a papíron.

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

A zaj növekedését az üzemelés időszakában is elismeri a környezeti értékelés, annak vizsgálatára
azonban az elmúlt év során nem került sor. Az építés zajhatása ezt valószínűleg még magasabb lesz. A
növekedő zajforrás a lassító-gyorsító gépkocsiktól várhatóak, így értelmezhetetlen, hova épülne
növényzettel eltakart zajárnyékoló. Az anyag figyelmen kívül hagyja, hogy nemcsak a Vadtelepen, de
a Paloznakhoz tartozó Vöröspari soron talán még közelebb is van, lakás céljára használt ingatlan.
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Megoldást csak a lakóépületek közelébe épített zajvédő falak jelentenének. Ezzel nem számolnak a
tervek, tanulmányok, ez a munkarész teljesen elfogadhatatlanul hiányos!

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

Az üzemeltetés idejére, az alkalmazott műszaki megoldásokra sem a környezeti értékelést írónak, sem
az engedélyt kiadóknak, sem az önkormányzatnak nem lesz a terület átminősítését követően
beleszólása! Elenben jó sok bosszúságot okozhat majd a sok reklamáció, komoly költséget az utólagos
zajvédelem, de már nem az építtetőnek, de a helyi közösségnek.

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

A jogszabályok pontosan megfogalmazzák a műszaki feladatokat, ez a mondat a megnyugtatásra szánt
halandzsa. Havária esetén a területről elfolyó anyagok a Balatonba szivároghatnak, erről szakértői
anyag készült, mely szerint a terület nem alkalmas az élővizek közelsége és a vízmozgások okán
benzinkút, sem más létesítmény telepítésére.

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

Jogszabályi előírások vonatkoznak rá!

· Az esztétikai megjelenés kiemelt szempontként való figyelembe vétele.

A Mobil Petrol üzemanyagtöltői országosan azonos megjelenésűek, létesítésük és kivitelezésük
gazdaságossági, hatékonysági kérdés és nem esztétikai. Az alábbi kép szerinti a tervezett benzinkút
megjelenése. Biztosan előírták ott is a növényzetet, de az üzemi területet semmi nem takarja, mivel
az pontosan ellentétes az üzleti érdekekkel.

Mobil Petrol benzinkút megjelenése



20

Véleményem, hogy a megrendelő és készíttető érdekeit szem előtt tartó, elfogult Környezeti értékelés
készült, mely a várható hatásokat nem mérte fel, az üzlettel ellentétes megoldásokat vízionál.
Független szakértői vizsgálatokat nem tartalmaz, így hiányos is. Összességében elfogadhatatlan.

Alsóörs, 2021. 09. 04.

8. Szente András véleménye

Az alábbiakban kitérnék néhány pontra, melyek a 969 hrsz. ingatlanon tervezett töltőállomás
környezeti értékelésében találtatnak. Jómagam és a családom igen tekintélyes összeget költünk a
faluban minden nyáron immár 35 éve, így kérem fontolja meg az alulírottakat, mivel önt, ahogyan a
képviselőtestület többi tagját is, mi a polgárok fizetjük és tartjuk el, hogy cserébe képviseljék a köz
érdekét.

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

A tervezett benzinkúthoz a 71.-es számú közútról kanyarodósáv a tervezet szerint nem létesül. Ezen a
szakaszon a megengedett sebesség 70 km/h, valamint a nevezett 969 hrsz terület egy a 71.-es főútban
lévő kanyar mentén fekszik. A kanyar egyik irányban teljesen beláthatatlan a Lovasi Séd felett átvezető
híd miatt. A töltőállomás elhelyezése ezen a ponton nyilvánvalóan balesetveszélyes.

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

Felfoghatatlan számomra, hogy Laposa úr tájépítészi diplomával hogyan képes leírni egy ilyen
mondatot. A fejlesztések nem feltétlenül okozzák a zöld területek megsemmisülését, javaslom Laposa
és Polgármester uraknak a nyugateurópai zöld fejlesztések tanulmányozását, mielőtt nevüket adják
egy ilyen mondathoz. Egy park építése fejlesztés, még ha azon pl. büfé is épül. Egy benzinkút a zöld
terület tökéletes ellentéte – zajos, büdös, szennyez és káros mindenre, ami él.

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

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

Mi az, hogy kissé átformálja? A tervezet nem tér ki a világítás milyenségére, a tervezett fényszennyezés
mértékére lumenben, a fényhőmérsékletre, a kék fény terhelésre éjjel, mely a hormonháztartás erős
megborulását eredményezi. A zajszennyezés mértékére sem utal, pongyolán fogalmaz. Érdeklődnék,
hogy mennyi lesz a zajszint db emelkedésben?
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„Egy korszerű, zöldbe ágyazott benzinkút, azonban nemcsak mint a környezetet terhelő elem jöhet
szóba, hanem a minőségi és egyedi fejlesztés révén az ellátási, szolgáltatási színvonal emelése mellett
akár egyedi látványossággá is válhat, a jelenlegi rendezetlen településkapu településképét jelentősen
javíthatja.”

Egy benzinkút nem egyedi látványosság. Senki szerint sem az. A településkapu rendezetlensége az
önkormányzat nemtörődömségéből adódik, nem inherens tulajdonsága a zöld területnek.
Nyilvánvalóan senki sem örül egy töltőállomásnak (a tanulmányban, mint „zöld benzinkút” szerepel,
ez nyilvánvalóan fából vaskarika, egy nevetséges gyermeki érvelés) a háza előtt. Még ha tudatosan
örülni is akar, az állandó benzingőz, zaj-és fényszennyezés maradandó károsodásokat okoz az emberi
testben és szellemben.

„A környezeti értékelés ezért javasolja, hogy a korábbi telepítési tanulmányban is említett,
növényzetben gazdag, a mesterséges felületeket minimálisra csökkentő, ’zöld benzinkutat’ kell itt
megépíteni és a működését a zaj és fényhatások minimalizálására törekedve, az éjszakai
tevékenységet korlátozva kell kialakítani. „

Minimálisra törekedni igen szubjektív, érdeklődnék, hogy milyen követelményeket támaszt az
önkormányzat a töltőállomás üzemeltetője felé ezen célok elérése érdekében, valamint hogyan
kívánják mérlegelni, hogy a fény-és zajhatások minimalizálása sikeres-e, vagy sem? Amennyiben nem
azok, milyen szankciók szabhatók ki? Egy benzinkút nem zöld. Legfeljebb az a festék, amivel lefestik.

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

Az, hogy a környezeti tanulmány a fák kivágását pozitív színben tünteti fel, végleg rávilágít ennek a
dokumentumnak komolytalanságára. A tényszerűségtől távol álló iromány számos helyen szubjektív
jelzőket használ, hogy a környezeti károkat elbagatelizálja, mint a „néhány”, „kis mértékben”,
„viszonylag”.

A tényszerűséget ezekben a fontos kérdésekben mellőzni tudománytalan, nevetséges és felháborító.
Az, hogy a megígért gyalogátkelő a tervek között nem szerepel, rávilágít ennek az egész folyamatnak
a nemtörődömségére, a hatalommal összefonódó gazdasági érdek urizálására, a polgárok
semmibevételére. A benzinkút tervezete a szovjet időket idézi, ahol a fejlődés betont jelentett,
uralmat a természet fölött, nem pedig összhangot azzal. Ez a dokumentum a demagógia
csimborasszója. Egy olyan írás, melyet egy elitista kávéval a kézben tollba mond a beosztottjának, hogy
majd oda tudja vetni mint a csontot az ebnek. Az, hogy valaki ezért pénzt kapott, tragikomikus.

9. Szente Márk véleménye

Elküldöm néhány gondolatomat a környezeti értékeléssel kapcsolatban. Általánosságban jegyzem
meg, hogy szerény véleményem szerint az értékelés példátlan cinizmussal, csúsztatással és
semmismondással próbálja védeni a tervezett benzinkutat; a valós aggályokra nem, vagy csak
feltételes módban ad bárminemű választ.
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Részletesen:

1. Közeli lakó- és nyaralóépületek: a megnövekedett fény- és zajszennyezés, terhelés, levegő
minőségének romlása, intimitásvesztés miatti értékcsökkenés miatti, magánjogi úton, közigazgatási
jogkörben okozott kár címén indított esetleges perek az önkormányzatot is érinthetik, így az egész
közösség veszít.

2. Táj- és településszerkezet: az értékelés e szakaszban többszörösen is hajtogatja, hogy tervezett
benzinkút kiemelkedő, kivételesen jó helyen van, ám ezt teljesen irreleváns dolgokkal próbálja
alátámasztani, a hátrányokat előnyként feltüntetni. A szakasz semennyire nem tér ki arra, hogy a
tájszerkezetnek mégis hogyan tenne jót egy ilyen benzinkút.

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

Egyfelől itt láthatólag az értékelést készítő úr megragadt a XX. század szovjet felfogásában. A fejlődés
a modern gazdaságban nem egyenlő a zöldterületek beépítésével, sőt. Tudják, hogy mi lenne fejlődés?
Ha nem 10mbit/s lenne a maximális letöltési sebesség a községben. A modern gazdaság digitális, és
nem a környezetpusztításra épül. Másfelől viszont valótlanságot állít: gazdaságilag tökéletesen is
elképzelhető, hogy ne épüljön meg egy olyan benzinkút, amely a falu központjától alig 2 kilométerrel
van közelebb, mint a már meglévő.

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

A terület tökéletesen alkalmas a jelenlegi céljára: véderdő, mely kifejezést a szerző kerülni látszik,
otthon a kisállatoknak, oxigén termelése mindenkinek.

5. Az értékelés nem tér ki továbbá arra, hogy a kanyarodó és egyéb sávok hol lesznek (a 71-es út ott
kanyarodik), a beígért, évtizedek óta esedékes gyalogátkelőre. Kérdéses továbbá, hogy a
magasfeszültségű árammal működő vasút és az út közötti szűk területen a józan ész szabályai szerint
érdemes-e egy benzinkutat felépíteni… Segítek: nem.

6. Elfogadhatatlan továbbá, hogy az értékelés szerint pl. “kissé” fogja majd az eddig fénymentes
éjszakákat elrontani a benzinkút. A zajhatás, terhelés, légszennyezettség növekedése is
“kismértékben” megnövekedett. Mit takar, hogy kismértékben? Mihez képest kicsi? Milyen kutatás
támasztja alá ezt a jelzőt?

Egészen elképesztő, hogy az -- elismerten -- jelentős látványbeli változást kétirányúnak tünteti fel,
azzal, hogy a régebbi, magas fák kivágása POZITÍV hatású!

7. Idézet: “A benzinkút építése nem igényel külön új útépítést és minimális mértékre szorítkozik a
mesterséges felület kialakítás.”

Mihez képest minimális, egy nemzetközi repülőtér kifutópályájához?

8. A “zöld benzinkút” megnevezés pedig egészen cinikus; a 6 méter magas világító oszlop maximum a
színében zöld, semmi másban.
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10. Tarró Balázs véleménye

A környezeti értékelésben megfogalmazott intézkedési javaslatra az alábbi véleményemet
szíveskedjenek jegyzőkönyvezni és a hatósági eljárás anyagához csatolni.

Mint az anyag is fogalmazza, s ez minden építkezésre is vonatkozik, jogszabályok rögzítik. Az, hogy „itt
egybegyűjtve fontosak az előbb említett hatások mérséklése céljából”, megtévesztő. Amennyiben a
terület átminősítése megtörténik, arra a továbbiakban kizárólag a jogszabályokban előírtak
vonatkoznak, azok betartását lehet számonkérni, de semmivel többet nem!

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

A benzinkút megjelenése teljesen ellentétes a Településképi rendelet előírásával, miszerint a parti
sávban

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

Ezt a rendeletet is módosítania kell ahhoz, hogy a 6 m-es, sárga-zöld műanyag megjelenhessen a
területen. Hogy ez egyedi látványossággá válhat, vagy teljesen szakmaiatlan, vagy teljesen cinikus
hozzáállás egy a legmagasabb díjjal kitüntetett részéről. A 71-es út mentén Balatonalmádiban és
Füreden is 2-2 benzinkút van, egyforma oszlopokkal, amelyek csak színükben különböznek.

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

A benzinkutak típusterv alapján, franchise rendszerben működnek, megjelenésük és elrendezésük
azonos. A környezeti értékelés papírja elbír ilyen elképzeléseket, de a megvalósításra ez semmilyen
hatással nem lesz, a leggazdaságosabb módon, típusterv alapján valósulnak meg a benzinkutak.

· A legkorszerűbb technika alkalmazása, mind az üzemanyagtárolás, mind a benzingőz kibocsátás
csökkentés, ill. benzingőz-befogás szempontjából.

Remek, de miért is írta ide? Erre vannak szabványok, azok betartása az üzemeltető feladata a
működési engedély kiadása és meghosszabbítása során szakhatósági jogkör és feladat.

· A fényterhelés szigorú, az OTÉK előírásai szerinti, illetve ha lehetséges még annál is tudatosabb
megtervezése, úgy hogy se a Vadtelep üdülőingatlanjait, se a Szerdahelyi dűlőt ne érje fényterhelés

Egy éjjel-nappali működésre tervezett üzemanyagtöltő esetén annak észlelése a lehetséges vásárlók
vonzása a cél, az annál is tudatosabb gondolat ismét csak tervezői fikció.

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

Ismételni tudom magam, a papír elbírja a zöldterveket, az extra elképzeléseket, de a benzinkút
létesítése és üzemeltetése gazdasági és hatékonysági kérdés.

· A benzinkút legfőbb zajkeltő tevékenységeinek esti, éjszakai korlátozása, pl.: a mosó kizárólag csak
zárt ajtókkal és csak nappal reggel 8 és este 20 óra közötti működtetése, alacsony zajú porszívó, tisztító
berendezések alkalmazása, ezek belső zajárnyékolása és szintén csak nappali üzemeltetése, a
vendégek kulturált viselkedését biztosító házirend kifüggesztése
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A működés idejére, az alkalmazott műszaki megoldásokra sem a környezeti értékelést írónak, sem az
engedélyt kiadóknak, sem az önkormányzatnak nem lesz a terület átminősítését követően
beleszólása!

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

Ez olyan pont, amivel csak teljesen laikusokat lehet bólogatásra bírni. Pontosan szabályozott kérdés.
Havária esetén a területről elfolyó anyagok a Balatonba szivároghatnak, erről szakértői anyag készült.

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

Jogszabályi előírások vonatkoznak rá, teljesen felesleges pont.

· Az esztétikai megjelenés kiemelt szempontként való figyelembe vétele.

A Mobil Petrol üzemanyagtöltői országosan azonos megjelenésűek, létesítésük és kivitelezésük
gazdaságossági, hatékonysági kérdés és nem esztétikai. Annak, akinek a zöld-sárga világító műanyag
felületek esztétikusak a Balaton partján, zöldbe ágyazva, nem kellene ilyen anyagokat aláírni.

Mobil Petrol benzinkút megjelenése

Összefoglaló véleményem, hogy a megrendelő és készíttető érdekeit szem előtt tartó, elfogult
Környezeti értékelés nem fogadható el, mert bagatellizálja a várható hatásokat, teljesíthetetlen
megoldásokat vízionál.
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Összefoglaló tervezői válaszok:

Alulírott dr. Laposa József az alábbiakban válaszolok az Alsóörs településrendezési eszközök
módosításához készített környezeti értékelésre érkezett véleményekre.

A véleményekből az derül ki, hogy alapvető félreértés van a környezeti értékelés tartalmát illetően.
Ez az értékelés kizárólag az épített környezet védelme szempontjából készült, a hatóságok közül
ugyanis egyedül az állami főépítész kérte a környezeti értékelés elkészítését és az Ő szakmai
kompetenciája az épített környezet védelmére vonatkozik. A környezeti értékelés elkészítését nem
tartotta szükségesnek többek között a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (vízvédelem) és a Nemzeti Népegészségügyi Központ sem.

Így az elkészített anyag annak ellenére, hogy érinti a különböző szakterületeket, nem vonatkozik a
környezetvédelemre, a természet és tájvédelemre, a környezet és település-egészségügyre, a felszíni
és felszín alatti vizek védelmére, a talajvédelemre, a termőföld védelmére, népegészségügyre stb.

Ezért azok a véleményezők, akik különböző egyéb szakmai kérdéseket pl.: zajszámítást kérnek számon
ettől a környezeti értékeléstől, illetve a tervezőtől illetve a jogosultságot is megkérdőjelezik, sajnos
bizonyos ismerethiánnyal rendelkeznek. A környezeti értékelés a jogszabályi előírásoknak
megfelelően került kidolgozásra.

Igen tanulságos Dr. Lánszki Imre ökológus szakértői állásfoglalása, aki a benzinkút tervezett helyéről
megállapítja, hogy ’higiénés szempontból erősen elhanyagolt, kommunális, ipari szeméttel teljesen
fertőzött, ráadásul a korábbi aszfaltutak maradványaival jelentősen borított’.

A kollégák által írt válaszokkal teljesen egyetértek, annyit fűznék hozzá, hogy aki zajvédelmi vagy egyéb
szakértő részvételét hiányolják, az épített környezet védelme szempontjából készített környezeti
értékelésből, azok nyugodtan megbízhatnak különböző szakértőket.

Huszár Péternek, dr. Kádár Aurélnak és Kádár Zsófiának csak az előzőkben leírtakat tudom válaszolni,
azzal kiegészítve, hogy a fentiek alapján a környezetvédelmi vagy természetvédelmi tartalmú
környezeti értékelés elkészítése nem volt feladat.

Sebők Lászlóné és Sebők László azonos tartalmú levelet írtak. Sajnálom, hogy másképp értelmezték,
pedig a környezeti értékelésben egyértelműen azt írtam le, hogy ne típusterv alapján épüljön itt
benzinkút, hanem egyedi tervek alapján, valóban zöldbe ágyazva.

Egyébként én inkább naivnak mondanám magam, mintsem ’teljesen cinikusnak’, egyébként, amit
írnak, az biztos úgy van, hogy a gazdaság és a pénz a meghatározó. Mindenesetre, ha ezen környezeti
értékelés alapján szabad utat kap a benzinkút és nem egyedi, zöldbe ágyazott kutat, hanem a szokásos
típustervet valósítanak meg, akkor azt a szakmai hitelességemmel történt visszaélésnek is tekintem,
aminek hangot fogok adni.

Többször említik levelükben, hogy az ideák jól mutatnak a papíron, de a megvalósításra ez semmilyen
hatást nem tud gyakorolni, akkor azonban miért kérnek annyi mindent számon ettől az anyagtól, ha a
papír amúgy sem változtat semmit a kialakult helyzeten?

Szente Andrásnak ismét csak a bevezető mondatokat ajánlom a figyelmébe, hogy ez a környezeti
értékelés kizárólag az épített környezet védelme szempontjából készült.

Én nem vagyok elkötelezett a benzinkút építés mellett, de meggyőződésem, és ebben az ökológiai
szakértő véleménye is megerősített, hogy Alsóörs területén itt, a két országos közlekedési pálya (71-
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es főút és vasút) közötti keskeny, roncsolt, szennyezett területen mindenféle bontás,
településszerkezeti módosítás nélkül helyezhető el a benzinkút.

Egyébként szakmai tevékenységem nagy részét évtizedeken keresztül a Balaton körüli beépítések
elleni küzdelem töltötte ki. Határozottan vallom ma is, amit Ön ír, hogy például a szőlő visszatelepítése,
zöldfelületek létesítése is fejlesztés! Szomorúan néztem a hatvanas évektől kezdve pl. a Vadtelep
elbirtoklását és beépítését és az Vöröspart vízparti területeinek engedély nélküli beépítését. Ha nem
történtek volna hatalmas beépítések a Balaton mentén, akkor most nem lenne gazdaságilag indokolt
benzinkút építése.

A ’pongyola’ fogalmazásért elnézést kérek, de amit Ön számonkér -fényszennyezés, zajterhelés stb.-
ahogy előbb írtam, az nagyobb részt környezetvédelmi témakör, ami a fentiek alapján nem volt
feladat.

Azt nem írtam, hogy örülünk a benzinkút létesítésnek, de amíg szükség van az autóknak tankolásra,
addig valószínű kellenek a kutak is. Én azt írtam le, hogy itt csak egy egyedi, zöldbe ágyazott kutat
tudok elképzelni, a típuskutat semmiképp sem és egy egyedi kút lehet egyfajta látnivaló, vonzerő is.
Egyáltalán nem érzem magam cinikusnak, inkább ahogy előbb írtam naiv vagyok, s az bármikor
előfordulhat, hogy visszaélnek a jóhiszeműségemmel.

Ön sok mindent összekever. Nekem semmi közöm a megígért gyalogátkelőhöz, a polgárok
semmibevételéhez. Az viszont bizonyos, hogy a beteg fákat időnként a balesetveszély miatt kivágják,
és ez esetben egyes telkekről megváltozik a kilátás, ne adj Isten feltűnhet a Balaton is.

Személyem minősítése nem szakmai kérdés, ezért ezekre nem válaszolok, csak annyit jegyzek meg,
hogy nem kávézom és nincs kutyám sem.

Szente Márk

Ön is cinizmust, csúsztatást semmitmondást említ, és hiányol dolgokat, ezért ismét ki kell jelentenem,
hogy a környezetet, természetet ért hatások értékelést nem vállaltam, az nem volt a feladatom!

A perről az a véleményem, hogy ez alapján bármelyik településen, ahol közlekedési utakat építettek,
bővítettek, benzinkutat építettek ott az Ön szempontjai szerint pereskedhetnek az emberek.

Valóban nem foglalkozom azzal, hogy a tájszerkezetnek hogyan tenne jót a benzinkút, mert szerintem
azt nem lehet állítani, hogy kedvező hatása lenne a tájszerkezetre, de ezen a helyen inkább
semlegesnek nevezhetném a hatását, hiszen két fő közlekedési pálya közötti roncsolt, szennyezett
területet foglal el.

A valótlanságokról annyit, hogy a legközelebbi benzinkút az én ismereteim szerint nem két, hanem
legalább 6 kilométerre van a helyszíntől.

A XX. századot említi, annyit hadd mondjak: az előzőkben már utaltam rá, hogy már akkor is küzdöttem
a Balaton vidéki szőlőterületek, a vízpartok beépítése ellen, s ha rajtam múlt volna, a Vadtelep ma is
vadtelep, azaz a szőlőoltvány készítéséhez szükséges alanytermelő terület lenne.

Nincsenek kész tervek, hiszen a beruházó egyelőre még a területi lehetőséget keresi. Megköszönném,
ha a józan ész szabályait megismertetné velem.

Már korábban említettem, hogy az öreg fák kivágása a közlekedési pályák közelében nem cinizmus,
hanem balesetelhárítás. Abban egyetértünk, hogy egy nemzetközi repülőtér kifutópályája jóval
nagyobb, mint egy benzinkút be- és kihajtósávja.
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Ismétlem, itt csak egyedi, zöldbe ágyazott benzinkutat tudok elképzelni, s ha ezt a környezeti
értékelést felhasználva egyszerű típuskút épül, akkor én leszek az, aki kritikus hangot fog adni a
beruházás ellen.

Tarró Balázs felvetéseire a korábbi válaszaimban már megadtam a szakmai válaszaimat. Azt, hogy
olyan dolgokat is említek, amelyeket más jogszabályok, szabványok tartalmaznak, az azért van, hogy
valóban az említett egyedi benzinkút épüljön meg, és a településrendezési terv szabályozási
előírásaiba is kerüljenek be ezek a feltételek, mert igazából azokat lehet számonkérni.

Az összefoglaló véleményére azt tudom válaszolni, hogy messze túlléptem a vállalt feladatot és
utaltam az anyagban azokra a környezeti hatásokra, amelyekkel számolni szükséges. Természetesen,
ahogy korábban írtam senki nem akadályozhatja meg, hogy Önök készíttessenek különböző
tanulmányokat, szakvéleményeket, hogy pontosabb ismereteink legyenek.

Badacsony 2021. szeptember 11.

dr. Laposa József
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Melléklet: Dr. Kádár Zsófia véleményéhez csatolt szakértői állásfoglalás
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