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1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS A TÁJ-, A TERMÉSZET-, ÉS A 
KÖRNYEZET VÉDELME TEKINTETÉBEN 

A  környezeti  értékelés  Alsóörs  Község  egyszerűsített  eljárás  keretében  végzett 

településrendezési tervének módosításához készült a Szerdahelyi dűlő II. és VII.‐es tömbjére 

vonatkozóan. 

A  környezeti értékelés  során  felhasználható minden  rendelkezésre  álló, az  adott  település 

környezeti  állapotára  vonatkozó  korábbi,  vagy  folyamatban  lévő  munkákból  származó 

információ. 

 

 

 
Hatályos Szabályozási terv kivágata 
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2. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

2.1. ELŐZMÉNYEK, A TEMATIKA TARTALMA 

Alsóörs  Község  megbízásából,  a  Város‐Teampannon  Kft  által  készített  2022.  évi 

tervmódosítás két May  János utca menti  terület, valamint Felső‐Máli út menti 2216 hrsz‐ú 

telek szabályozási korrekciója mellett a Szerdahelyi dűlő II. és VII. tömbjére vonatkozik. 

Alsóörs  Község Önkormányzat  Képviselő  Testülete  22/2022  (II.10.)  határozatában  döntött 

ezen  módosításokról,  amelyek  egyszerűsített  eljárás  keretében  készülnek.  A  tervezés 

megindulásakor Alsóörs Polgármestere írásban kérte a környezet védelméért felelős szervek 

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

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

vonatkozó környezeti értékelés elkészítése. 

A Polgármester kérdésére két véleményező, a VKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási  Főosztály,  illetve  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park  Igazgatóság 

tartotta szükségesnek, a Szerdahelyi‐dűlő területére környezeti értékelés készítését. 

 

A  VKH  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  – 

VE/30/05368‐2/2022/ ügyiratszámú‐, 2022. 05.30.‐án kelt  levelében úgy fogalmazott, hogy: 

„Az  1.  számmal  jelölt  módosítás  (a  Szerdahelyi‐dűlő  II.  és  VII.  tömbjének  módosítása) 

esetében a telek elhelyezkedése, országos védett és Natura 2000 területekkel való kapcsolata 

és a tervezett kikötőfejlesztést meghatározó jellege okán, a Rendelet 2. számú mellékletében 

foglalt  szempontokat  figyelembe  véve  szükségesnek  tartom  környezeti  vizsgálat 

lefolytatását, a  rendelet 4. mellékletében  foglalt általános  tartalmi  követelmények  szerint. 

Kérem  a  dokumentációhoz  a  fejlesztést  ábrázoló  beépítési  tervet  vagy  funkciótérképet 

szíveskedjenek csatolni.” 

A  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  2022.  június  1.‐i  levelében  közölte  – 

ügyiratszám:  2652‐2/2022  –,  hogy  az  „1.  módosítás  estében  a  környezeti  vizsgálat 

lefolytatását,  környezeti  értékelés  elkészítését  szükségesnek  tartjuk”.  A  levélben  az 

Igazgatóság összegezte a véleményezési anyagban szereplő módosításokat:  

„1. Alsóörs‐ Szerdahelyi dűlő kikötőhöz kapcsolódó kiszolgáló és szálláshely funkciók építése. 

A  990/96 hrsz.‐ú  ingatlanon  egy  kb.  300  vitorlás  és  elektromos hajó  fogadására alkalmas 

kikötő  építése  tervezett,  valamint  a  kikötőhöz  kapcsolódóan  kiszolgáló  helyiségek  (luxus 

színvonalú  klub,  étterem)  és  szálláshelyek  létesítése.  A  külső  területen  pihenőparkot, 

játszótereket,  sportpályákat  terveznek  létesíteni.  Az  érintett  terület  keleti  határán  a 

kiszabályozott közlekedési terület szabályozási szélessége és a módosítással érintett tömbök 

közterületi feltárása is felülvizsgálatra kerül. Módosításra kerülnek a kijelölt építési helyek, a 

40% aktív  zöldfelület  lehatárolása, a parkolók helyzete, az árok  tervezett nyomvonala és a 

beültetési kötelezettség kijelölése is.” 

A  314/2012  (XI.8.)  Kr.  9.  melléklete  meghatározza  az  egyes  államigazgatási  szervek 

egyeztetési  szakterületét.  A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatáskörben  eljáró 
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megyei  Kormányhivatal  egyeztetési  szakterülete,  a  környezetvédelem,  természet‐  és 

tájvédelem. A Nemzeti Parkok egyeztetési szakterülete a természet‐ és tájvédelem. 

A  2022.  július  2.‐tól  hatályos  419/2021  (VII.15.)  Kr.  teljesen  hasonlóan  állapítja  meg  az 

említett két szerv egyeztetési szakterületét. 

Sajátos  jogi helyzetben van a környezeti értékelés készítője, hiszen az utóbb említett,  július 

2.‐tól  hatályos  kormányrendelet  2.  melléklete  tartalmazza  a  településterv  alátámasztó 

javaslatának tematikáját és a 2. bekezdésben meghatározza a települési környezeti értékelés 

tartalmát is. 

Az itt meghatározott tartalom eltér a 2/2005 (I.1.) Kr. tematikájától. Tekintettel arra, hogy ez 

a friss, 419/2021 (VII.15.) Kr. konkrétan a településtervezéshez kapcsolódó, abba szervesen 

beépülő  települési  környezeti  értékelést  tartalmaz,  ellentétben  a  sokféle  tervfajtára 

’ráhúzható’  2/2005  (I.1.)  Kr.‐el,  a  környezeti  értékelést  készítő meggyőződése,  hogy  ezt  a 

hatályos  jogszabályt  célszerű  alkalmazni  a  településtervek  környezeti  értékelésének 

készítésekor. 

 
Javasolt Szabályozási terv kivágata 
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2.2. A  TELEPÜLÉSI  KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS  FOLYAMATÁNAK,  FŐ  CÉLJÁNAK  MÁS 

TERVEKHEZ VALÓ VISZONYÁNAK BEMUTATÁSA 

A  települési  környezeti  értékelés  fő  célja  Alsóörs  településrendezési  eszközeinek  a 

Szerdahelyi  dűlő  II.  és  VII.  tömbjére  javasolt  módosításai  környezeti  hatásainak, 

következményeinek  értékelése.  Az  értékelés  be  kell,  hogy mutassa  a  tervmódosítás más 

tervekkel való kapcsolatát, viszonyát.  

Legelőször a hatályos tervvel célszerű a módosított tervet összevetni, és ezen összevetésből 

megállapítható,  hogy  a  hatályos  tervhez  képest  a módosított  terv  nem  tartalmaz  övezeti 

változtatást, sőt még az övezetre jellemző beépítési, zöldfelületi paraméterek sem változnak. 

Azaz  a  tervmódosítás  a  beépítésre  szánt  övezet  alsó  beépíthetőségi  határát,  a minimális 

10 %‐os  beépíthetőséget  tartalmazza  változatlanul,  és  ugyancsak  változatlan  az  aktív 

zöldfelület nagysága is, amely 40 %!  

A  hatályos  tervhez  képest  változást  az  építési  helyek,  a  fásított  parkolók  kijelölésének 

törlése,  a  telek  nem  beépíthető  részének  kijelölése  és  a  kialakítandó  aktív  zöldfelületek 

helyének  módosítása  jelenti.  Változás  még  az  árok  kiszabályozása  vízgazdálkodási 
területként  a  teljes  tervezési  területen,  az eredeti helyén,  valamint hajók  szállítására és  a 

szállások megközelítésére magánút kijelölése, illetve a beültetési kötelezettség törlése. 

Mindenképp  rögzítenünk  kell,  hogy  a  módosítás,  akárcsak  a  hatályos  terv  kizárólag 

belterületre vonatkozik, azaz nem terjed ki külterületre! 

A kikötő létesítés és a kikötő megépítésével járó környezeti hatások vizsgálata, a BfNP‐ba, az 

ökológiai  hálózat magterületébe  tartozó  területek,  a Natura  2000‐es  területek  értékelése 

nem  képezik  ezen  környezeti  értékelés  feladatát,  hanem  csak  a  hatályos  belterületre 

vonatkozó tervtől eltérő változások értékelése. 

A  hatályos  terv  Szerdahelyi‐dűlőre  vonatkozó  szabályozási  tervlapja mellett  a módosítás 

összhangban van Alsóörs teljes közigazgatási területére készült településszerkezeti tervével 

is. 

A  Balaton  Kiemelt  üdülőkörzet  területén  lévő  települések  településrendezési  terveinek 

készítésekor  döntő  mértékben  a  2018.  évi  CXXXIX.‐es,  Magyarország  és  egyes  kiemelt 

térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  törvényt  kell  alapul  venni.  Ez  a  törvény  a 

Szerdahelyi‐dűlő területét települési térségként tartalmazza, ugyanúgy, mint ezt a törvényt 

megelőző 2000. évi CXII.‐es, az un. Balaton  törvény. Azaz a  tervezési terület  több mint két 

évtizede települési terület, belterület. A 2018. évi CXXXIX. tv. 11.§ d) pontja kimondja, hogy 

„a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető”. A tervmódosítás így 

ezzel a törvénnyel összhangban van. 

Fontos  rögzíteni,  hogy  a  Balaton  törvény  felhatalmazása  alapján  készült  Alsóörs 

vízpartrehabilitációs  tervében  –3/2005  (III.10.)  TNM  rendelet  –  a  tervezési  terület  kikötő 

területként  szerepel,  azaz  a  tervmódosítás  ezzel  a  tervvel  is  összhangban  van,  ugyanis  a 

tervmódosítás  tartalmazza  a  vízpartrehabilitációs  tervben  meghatározott,  beépítetlenül 

hagyandó  30 méter  széles  vízpari  területsávot,  és  az  ott  előírt,  maximum  10 %‐os 

beépíthetőséget tartalmazza. 
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2.3. A  SZABÁLYOZÁSI  TERV  KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉST  IGÉNYLŐ  VÁLTOZÁSAINAK 

AZONOSÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

A  7/2005(XI.11.)  Önkormányzati  rendelet mellékletét  képező  hatályos  SZT‐4‐es  tervlap  a 

tervezési területet két tömbre, és ennek megfelelően két övezetre osztja. 

2.3.1. A II. tömb 

A hatályos tervlap a  II. tömb területét K‐Ki‐1  jellel, vízi közlekedési, sport és turisztikai célú 

övezet területeként szabályozza. Az övezeti szabályozás szerint az épületeket max. 10 %‐os 

beépíthetőséggel  szabadon  állóan  lehet  elhelyezni,  legalább  40 %‐nyi  aktív  zöldfelület 

kialakítása estén. Az épület magasság legfeljebb 7,5 méter lehet. 

A vízparton, a ki‐ és behajózó csatorna kivételével 30 méter széles zöldfelületet jelöl a terv, 

majd ezen zöldsáv  felett, a belső kikötő medencét  is magában  foglaló építési helyet  jelöl a 

telek csaknem kétharmadán. Az építési hely  felett  jelöli ki a  fásított parkolót, majd a  telek 

elkeskenyedő részén ismét aktív zöldfelületet szabályoz. 

A nyugati telekhatáron a vízparthoz közel fasort jelöl a terv mintegy 90 méter hosszúságban, 

majd  észak  felé  a  telekhatáron  egy  kb.  10  méter  széles  aktív  zöldfelületet  tartalmaz, 

beültetési kötelezettséggel. 

Összefoglalva a II. tömbben egy nagykiterjedésű építési hely mellett, a vízparti 30 méteres be 

nem építhető zöldsáv, a nyugati határon és a telek elkeskenyedő részén egy 10 méteres aktív 

zöldfelület,  valamint az építési hely  fölé  tervezett  fásított parkoló a meghatározó, a belső 

medence szárazulaton tervezett vízfelületén kívül. 

A  tervmódosítás pontosan ugyanúgy K‐Ki‐1‐es  jelű övezetet  szabályoz  teljesen hasonló, az 

előbbiekben felsorolt paraméterekkel. Az övezet nagysága is egyező 5,67 hektár. 

A tervmódosításban a 30 méter széles be nem építhető parti sáv zöldfelületként ugyanúgy 

megtalálható,  annyi  a  különbség,  hogy  a  ki‐  és  bevezető  hajózási  csatorna  mintegy 

másfélszer szélesebb, kb. 45‐46 méter. 

A  belső  kikötő  területe  is  csekély,  elhanyagolható mértékben  növekedett.  A módosított 

tervlapon  is megtalálható  a nyugati  telekhatárnál  a hatályos  terven  is  szereplő  fasor. Ami 

jelentősebb  változás  az  az,  hogy  a módosított  tervlapon  nem  található  építési  hely,  ez  a 

szabályozási elem a tömb teljes területén törlésre került, kevesebb a kijelölt aktív zöldfelület 

és új elemként a  telek be nem építhető  része került  rá a  tervlapra. Megszűnt a beültetési 

kötelezettség, ugyanakkor kötelező elemként  ’V‐B’  jellel, kiszabályozásra került a két  tömb 

szélén haladó árok, min. 6 méter szélességben vízgazdálkodási területként. A változás fontos 

eleme, hogy a II. tömbben megszűnt a hatályos tervben idetervezett fásított parkoló.  

2.3.2. A VII. tömb 

A hatályos terv a VII. tömb – tizenöt apróbb ingatlan – északi részén, a közlekedési úttal és a 

vasúttal  párhuzamosan  az  elektromos  vezeték  alatt  aktív  zöldfelületet  szabályoz.  A 

zöldfelület  alatt  a  990/32  teljes,  illetve  a  990/33‐as  hrsz.‐ú  ingatlan  egy  részén  a  nyugati 

telekvég  kivételével  fásított  parkolót  jelöl  a  terv.  A  nyugati  tömb  határ  mellett  kb.  32‐
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36 méter szélességben aktív zöldfelület van, és a 990/41‐44‐es, valamint a 990/72‐es hrsz.‐ú 

ingatlanok  is  az  aktív  zöldfelületbe  tartoznak.  A  VII.  tömb  nyugati  szélén  a  II.  tömbhöz 

hasonlóan beültetési kötelezettség található. 

Az építési hely a 990/33‐as  ingatlan egy részén, valamint a 990/34‐40‐es hrsz.‐ú  ingatlanok 

területén lelhető fel a keleti tömbhatártól 10 méter távolságban. 

A hatályos terv K‐O‐Eü‐Sp jelű övezetbe sorolja a VII. tömb területét, ahol legfeljebb 10 %‐os 

a  beépíthetőség,  7,5  méter  az  építménymagasság,  és  az  épületek  szabadon  állóan 

helyezhetők el. 

 

A tervmódosítás VII. tömbben pontosan ugyanígy szabályoz. Ugyanaz az övezet elnevezése, 

és ugyanazok az említett szabályozási paraméterek. 

Ugyanúgy  a  tömb  legfelső,  elektromos  vezetékkel  érintett  ingatlanát  zöldfelületként 

szabályozza. 

Változás a hatályos tervhez képest, hogy ebben a tömbben is megszűnt a kijelölt építési hely, 

a tömb nyugati szélén vízgazdálkodási területként itt is kiszabályozásra került a vízárok, min. 

6  méter  szélességben.  Az  építménymagasság  ugyan  változatlan,  de  az  elhelyezhető 

szintszám  korlátozásra  kerül:  legfeljebb  két  építményszint  alakítható  ki.  A  vízárok mellett 

sétány és hajó szállítására is alkalmas magánút került megfogalmazásra. 

 

A  keleti  tömbhatár mellé  egy  fasort  javasoltak  a  tervezők.  A  fásított  parkolók  helyének 

megjelölése  megszűnt,  ám  a  parkolási  lehetőség  a  tömbökben  (az  aktív  zöldfelület 

kivételével) megmaradt. A nagyobb változás a VII. tömbben tehát az építési hely és a fásított 

parkoló kijelölésének megszüntetése, az árok és mellette a magánút kijelölése volt. 
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2.4. A TERÜLET JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA.  

A KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FONTOS TERÜLETEK 

Említettük, hogy  a  korábbi  és  a  jelenlegi un. Balaton  törvény  a  Szerdahelyi‐dűlő  területét 

települési térségként ábrázolja, és  jogilag a tervezési terület évtizedek óta beépítésre szánt 

belterület. Azt  is hangsúlyozzuk, hogy a hatályos  településrendezési  terv a 7/2005.  (XI.11.) 

önk. rend. kihirdetését követően, 2005 őszén került elfogadásra. 

A  tervezési  terület  történetéhez  tartozik,  hogy  a  területet  a  rendszerváltást  követően  a 

magánosítás idején kárpótlási területként adták magántulajdonba. 

A  terület  nagy  részét  évszázadokon  keresztül  szántóként  használták.  A  XVIII.  század  végi 

térképen, a szántók mellett néhány kisebb  facsoport  is  felfedezhető. A parti sáv mocsár és 

nádas volt. 

A  II.  katonai  térképen  legelők  és  szántóföldek  váltakoztak,  a  III.  katonai  térképen  pedig 

tovább nőtt a szántók területe, a vízparton pedig sűrű nádas volt található. 

A  XX.  század  közepén  hasonlóan  a  szántóföldi  művelés  volt  a  jellemző,  de  a  tervezési 

területtől  keletre  már  megjelentek  a  Horgásztanya  első  épületei,  és  közvetlenül  a  part 

közelében is volt már épület. Az 1986‐ban is még a mezőgazdasági művelés a meghatározó, 

de  jelentősen megnőtt  a Horgásztanya  kiterjedése. Az  1960‐as  években  elültetett  vízparti 

nyárfák ekkorra már látványosan megnőttek. 

 
I. katonai felmérés (1782–1785) 

 
III. katonai felmérés (1869‐1887) 

 
Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

 
CORONA kémműhold felvétele (1960‐as évek) 
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A  mezőgazdasági  művelés  a  kárpótlást  követően  fokozatosan  visszaszorult,  a  szántók 

begyepesedtek, elbozótosodtak. 

A  vízparti növényzet  is  tovább  erősödött, de  az összefüggő parti nádast már  több helyen 

’kikezdték’.  Az  elmúlt  két  évtizedben  bozótos  jellegűvé  vált  tervezési  területen  mintegy 

másfél éve kezdődött el a beruházás előkészítése. A tervezési terület jelenlegi élővilágáról dr. 

Hahn István botanikus készített értékelést: 

 

„Biológiai értékelés a „HÉSZ módosítás” területéről 

A helyszín bejárása 2022. május 30‐án történt, az alábbi leírás az akkori állapotokat tükrözi. A 

beillesztett Google űrfotó 2021 őszén készült, az azon látható csupasz felszín egy része azóta 

főleg gyomokkal begyepesedett. 

 

A vizsgált terület nagyobb része nyílt felszínű munkaterület és depónia. A területen fásszárú 

növényzet  csak  a  széli  részeken  található.  Természetközeli  élőhely  csak  a  Balaton  partján 

maradt  fenn,  a  nádas melletti  parti  részen  borzas  sás  (Carex  hirta),  lapulevelű  keserűfű 

(Polygonum  lapathifolium),  mocsári  nőszirom  (Iris  pseudacorus),  mocsári  sás  (Carex 

acutiformis), nád (Phragmites australis), nagy csalán (Urtica dioica), pántlikafű (Phalaroides 

arundinacea),  ragadós  galaj  (Galium  aparine),  sédkender  (Eupatorium  cannabinum), 

sövényszulák  (Calystegia  sepium),  ezek  között  védett  növényfaj  nincs,  de mint  élőhely,  a 

vízparti állatok (kétéltűek, hüllők, énekesmadarak) számára fontos. 

Ezen  folt  szélén  a  part  felé  ültetett  amerikai  nemes  nyárak  (Populus  x  euramericana) 

találhatók.  

A vizsgálati terület széli részein fás‐bozótos sáv, illetve kiszélesedő folt található. Fajainak egy 

része  őshonos,  ilyenek  a  cserszömörce  (Cotinus  coggygria),  fagyal  (Ligustrum  vulgare), 

felfutó  komló  (Humulus  lupulus),  földi  szeder  alakkör  (Rubus  fruticosus  agg.),  gyepűrózsa 

(Rosa  canina  agg.),  hamvas  szeder  (Rubus  caesius  agg.),  korai  juhar  (Acer  platanoides), 

kökény (Prunus spinosa), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), szürke nyár 

(Populus  x  canescens),  veresgyűrű  som  (Cornus  sanguinea),  illetve  egy  termesztett 

cseresznyefa (Prunus avium convar. juliana) is él a kerítés mellett. A fák között szép számmal 

találhatók  inváziós  fajok  is,  ilyenek  a bálványfa  (Ailanthus altissima),  kései meggy  (Prunus 

serotina),  keskenylevelű  ezüstfa  (Elaeagnus  angustifolia),  királydió  (Juglans  regia), 

mirabolánszilva  (Prunus  cerasifera),  zöld  juhar  (Acer  negundo).  Utóbbiak  eltávolítása 

természetvédelmi szempontból kedvező lenne.  

 

A  kaszált,  valamit  a  korábban  földmunkák  által  érintett,  de  már  benövényesedett 

felszíneken, depóniákon alapvetően bolygatástűrő, gyomjellegű fajok telepedtek meg: apró 

szulák (Convolvulus arvensis), egérárpa (Hordeum murinum), faluszéli libatop (Chenopodium 

urbicum), fehér here (Trifolium repens), fehér libatop (Chenopodium album), fekete földitök 

(Bryonia  alba),  fekete  peszterce  (Ballota  nigra),  fekete  üröm  (Artemisia  vulgaris), 
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franciaperje  (Arrhenatherum  elatius),  gumós  lednek  (Lathyrus  tuberosus),  indás  pimpó 

(Potentilla  reptans),  keskenylevelű  perje  (Poa  angustifolia),  kígyóhagyma  (Allium 

scorodoprasum),  közönséges  cickafark  (Achillea  millefolium),  közönséges  ebnyelvűfű 

(Cynoglossum officinale), közönséges füstike (Fumaria schleicheri), közönséges pásztortáska 

(Capsella  bursa‐pastoris),  közönséges  tarackbúza  (Elymus  repens),  ligeti  zsálya  (Salvia 

nemorosa), magas aranyvessző (Solidago gigantea), mezei aszat (Cirsium arvense), nagy útifű 

(Plantago  major),  pasztinák  (Pastinaca  sativa),  pipacs  (Papaver  rhoeas),  ragadós  galaj 

(Galium aparine), réti boglárka (Ranunculus acris), réti here (Trifolium pratense), selyemkóró 

(Asclepias  syriaca),  siskanád  (Calamagrostis  epigeios),  sövényszulák  (Calystegia  sepium), 

szarvas kerep (Lotus corniculatus), szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus), tejoltó galaj (Galium 

verum),  útszéli  zsázsa  (Cardaria  draba),  ürömlevelű  parlagfű  (Ambrosia  artemisiifolia), 

vadkender (Cannabis sativa). 

 

A  felmérés  időpontjában  a munkaterületen  éppen  dolgoztak,  ezért  a madarak  közül  csak 

tőkés réce (Anas platyrhynchos) volt megfigyelhető a víz közelében. 

 

 
A vizsgálati terület élőhely‐típusai 
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A parti természetközeli folt mocsári nőszirommal 

 

 
Növénymentes munkaterület 
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Bozótos, hulladék‐depóniával 

 

 
Gyomos bolygatott felszín 
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Kaszált, nem bolygatott gyep” 

 

Az értékelésből egyértelműen kiderül, hogy egyedül a vízpart közelében, a II. tömb délkeleti 

részén,  a  Nemzeti  Park  területével  szomszédos  területen  található  természetközeli 

növényzet. 

Az  valamennyi  érintett  számára  egyértelmű,  hogy  egy  ilyen  nagyságrendű  –  300  hajó!  – 

kikötő  és  az  azt  kiszolgáló  funkciók,  nagyméretű  mesterséges  építmények  létesítésével 

járnak, amelyek megépítése során az adott élőhely az építés helyén megszűnik, a széles ki és 

behajózó csatorna megépítése is gyökeresen átalakítja a parti sávot, s az itt jellemző zonáció 

és élőhely foltok is megszűnnek. 

A  kikötő  építés  és  a  parti  sáv  nagyobb  mérvű  használata  következtében,  egyértelműen 

élettér szűkülés, átrendeződés, az ott élt fajok számának jelentős csökkenése következik be. 

A tómederbe építendő kikötő – mólószárak – is változást okoz a parthoz közeli élővilágban. 

Mindezt  csak  megemlítjük,  mert  ahogy  többször  hangsúlyoztuk  a  tervmódosítás  csak  a 

belterületre  vonatkozik,  de  illik  rögzíteni,  hogy  a  II.  tömb  közvetlenül  határos  a  Balaton‐

felvidéki Nemzeti Park védett vízparti sávjával, a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és 

különleges  madárvédelmi  Natura  2000‐es  területtel  (Balaton  HUBF  30002),  az  Országos 

Ökológiai Hálózat magterületével. 

Természetesen  a  kikötő  megépítése  mellett  a  vízpart  ember  általi  folyamatos  intenzív 

használata is jelentős változást okoz a környezetben. 
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A kikötő és a mögötte tervezett kiszolgáló és szállás épületek megépítésével mesterséges és 

a  természetközeli  felületek  aránya  kedvezőtlenül  változik.  A  létesítményekből  kiáramló,  a 

használattal  együttjáró  zaj  és  az  esti,  éjszakai  fényterhelés  szintén  kedvezőtlenül  hat  az 

élővilágra. 

A  kikötő  mindenfajta  szükséges  létesítési,  építési,  vízjogi,  közlekedési  engedéllyel 

rendelkezik,  és  a  hatályos  terven  csaknem  hasonló  kiterjedésben  található  a  kikötő  belső 

medencéje, mint a tervmódosítás tervlapján. 
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2.5. A  TERVI  ELEMEK  RÉSZLETES  ÉRTÉKELÉSE,  A  TELEPÜLÉSTERVI  VÁLTOZÁSOK 

HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 

 

2.5.1. A  II.  tömbben  történt  változások  környezetvédelmi,  táj‐  és  természetvédelmi 

hatásai 

 A belső kikötői medence és a behajózó csatorna mérete kismértékben nő. 

Ezzel  a  változással megnő  a  Balatonnal  szervesen  együtt  élő  vízfelület  nagysága.  Az  élő 

vízfelület  sokkal  kedvezőbb, mint  bármely mesterséges  felület,  ezért  ezt  a  változást mind 

természetvédelmi, mind tájhasználati szempontból kedvezőnek minősítjük. 

(Az OTÉK – 253/1997 (XII.30.) Kr. – 5. melléklete szerint azon mesterséges vízfelület, amely 

állandó  vízborítottsággal,  szigetelés  nélküli mederrel  és  állandó  élővilággal  rendelkezik,  az 

100 %‐ban zöldfelületnek számítható.) 

 A módosított  terven  nincs  kijelölt  építési  hely,  kevesebb  a  kijelölt  zöldfelület  és  ezzel 

összefüggésben megjelent a telek be nem építhető része, mint szabályozási elem. 

Ez  a  változás  nagyobb  szabadságot  ad  a  befektetőnek  az  építmények,  burkolt  felületek 

elhelyezésére.  Ismételjük,  hogy  miután  semmilyen  főbb  szabályozási  paraméter  nem 

változik, ez a módosítás lehetőséget ad, hogy idővel egy zöldbe ágyazott üdülőterületi jellegű 

beépítés  alakuljon  ki,  jelentős  fás  növényzettel.  Erre  a  szempontra  tekintettel 

természetvédelmi,  tájvédelmi  szemszögből  nézve  kedvezőtlennek  semmiképp  nem 

minősíthető ez a változás. 

 A módosított  terven  szerepel  V‐B  jellel,  vízgazdálkodási  területként  a  két  tömb  között 

elhelyezkedő  árok,  amely  a  II.  tömb  keleti  határán  éri  el  a  Balatont.  A min.  6 méter 

szélességű árok, tulajdonképp a tervezési területen végigvonuló zöldsáv, amelyet úgy kell 

kialakítani,  hogy  egy  sajátos  élőhelyként  gazdagítsa  az  élővilágot,  segítse  a  biológiai 

aktivitás, és a sokféleség fennmaradását. 

Megfelelő kialakítás és gondozás esetén ez a változás kifejezetten kedvező, hiszen több mint 

3 000 m2  nagyságú  élő  felülettel  gazdagodik  a  terület.  Az  árok mellett  a  teljes  szakaszon 

kijelölésre került egy 6‐6 méter széles „be nem építhető partszakasz” terület is. 

 A módosított terven nem szerepel a beültetési kötelezettség, amely a hatályos terven a 

nyugati telekhatáron csaknem teljes hosszában kijelölésre került. 

Az előbbiekben említettük, hogy miután az építési hely kikerült a szabályozásból, s kevesebb 

a  kijelölt  zöldfelület  is  a  szabadabb  téralakítás,  illetve  a  kötetlenebb,  zöldbe  ágyazott 

beépítés  érdekében,  így  a  beültetési  kötelezettség  kijelölése  a  tervezés  ezen  szakaszában 

szakmailag nehezen indokolható. 

A beruházó a kérelmében arra hivatkozott, hogy a hatályos terv szabályozása, kizárólag sűrű, 

tömbszerű  tömegképzést  tesz  lehetővé  a medencés  kikötő  körül.  „El  szeretnénk  kerülni  a 

szomszédos  Pelso‐Bay‐hez  hasonló,  nagytömegű  épületeket,  helyette  zöldterülettel 
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körbevett, emberléptékű, kisebb alapterületű, elszórtan elhelyezett épületeket szeretnénk a 

telken elhelyezni. A  lazább és szabadabb beépítés érdekében kérjük a SZT módosítását úgy, 

hogy ne  rendelkezzen pontosan az  építési helyről,  és a  kötelezően  kialakítandó parkoló és 

zöldterületek helyéről” fogalmazta meg kérését a befektető. 

Ezen  lazább szabályozás része a beültetési kötelezettség elhagyása  is, hiszen a részletesebb 

tervezés tudja a leendő zöldfelületeket is pontosan meghatározni. 

Miután  a  kialakítandó  aktív  zöldfelületek  nagysága  a  módosítással  nem  csökken  és 

részletesebb tervezés dönti el a zöldfelületek nagyobb részét ezt a változást sem nevezzük 

kedvezőtlennek. A semleges minősítés erre az esetre bátran ’ráhúzható’. 

 

2.5.2. A VII. tömb, a K‐O‐Eü‐Sp jelű övezet szabályozásában bekövetkezett változások 

 A  módosított  terven  a  tömb  nyugati  oldalán  V‐B  jellel,  vízgazdálkodási  terület  került 

szabályozásra, a telek határán húzódó árok területén. 

Az  árok,  illetve  a  6  méter  széles  vízgazdálkodási  terület  élő  zöldsávként  gazdagítja  az 

élővilágot  –  megfelelő  kialakítás  és  fenntartás  esetén  –,  ezért  ezt  a  változást 

természetvédelmi,  környezetvédelmi  és  tájhasználati  szempontból  is  kedvezőnek  kell 

minősíteni. Az árok mellett a teljes szakaszon kijelölésre került egy 6‐6 méter széles „be nem 

építhető partszakasz” terület is. 

 A tervmódosítás során a VII. tömb területéről is lekerült az építési hely szabályozási elem, 

és az aktív zöldfelületek pontos meghatározása és nem szerepel a beültetési kötelezettség 

sem. 

Az előző, a II. tömbnél említettük, hogy szabadabb, emberi léptékű, elszórt, zöldbe ágyazott 

beépítés  lehetőségének  biztosítása  céljából,  a  befektető  kérésére  módosult  így  a 

szabályozás,  amelynek  lehetnek  kedvező,  de  lehetnek  kedvezőtlen  következményei  is. 

Mindenesetre kisebb tömegű épületek építése esetén valóban az élővilág szempontjából  is 

kedvezőbb,  jelentős  növényzettel  rendelkező,  esztétikailag  is  vonzó  településrészlet  jöhet 

létre. 

 A belső hajószállító és a területet kiszolgáló magánút kijelölése megnöveli a mesterséges 

felületek  nagyságát.  A  kétirányú  forgalom  a  parkoló  és  a  300  férőhelyes  kikötő 

megközelítésének zavartalansága végett szükséges.  

 Ez  a  változás  burkolt  út  létesítése  esetén megnöveli  a mesterséges  felület  nagyságát, 

amely természetvédelmi, tájvédelmi szempontból kedvezőtlen. 

Összességében  értékelve  a  hatályos  tervhez  képest  a  tervmódosításban  szereplő 

változásokat, megállapítható, hogy a változások többsége kedvező vagy semleges. 

Igazából  azonban  ezen  változások  nagyságrendje  környezetvédelmi,  természetvédelmi 

szempontból nem jelentős, hatásuk gyakorlatilag elhanyagolható.   
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2.6. A  TELEPÜLÉSTERV  MÓDOSÍTÁSÁBÓL,  A  TERVI  ELEMEK  ÉRTÉKELÉSÉBŐL  LEVONT 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 A  beruházás  egészét  tekintve  a  kikötő  és  a  hozzá  tartozó  építmények  megépítése  a 

biológiai  sokféleségre,  a  természeti  környezetre  kedvezőtlenül  hatnak,  de  a 

tervmódosítás,  amint  az  előző  fejezet  végén megállapítottuk  nem  idéz  elő  a  hatályos 

tervhez képest kedvezőtlenebb állapotot.  

 A  lakosságra,  az  emberi  egészségre  gyakorolt  hatás  szempontjából  a  beruházás,  a 

sportolási,  üdülési  lehetőségek  bővülése  összességében  kedvezőnek  nevezhető  és  a 

tervmódosításban szereplő változásokról is ugyanez elmondható. 

 Az állat‐ és növényvilágra a  tervezett beruházás    kedvezőtlen. A  tervezett módosítások 

ugyanakkor nem rontanak, de sokat nem is javítanak ezen az állapoton, bár a nagytömegű 

beépítést  felváltó,  zöldbe  ágyazott  üdülőépületek  egy  barátságosabb,  tájképileg  is 

vonzóbb, az élővilág számára is jobb környezetet jelenthetnek. 

 A  talajra,  vízre az éghajlati  tényezőkre a  tervezett beruházás  szakszerű, a  jogszabályok, 

szakmai előírások szerinti megépítés és üzemeltetés esetén nem hat károsan. A kötelező 

40 %‐nyi háromszintű aktív zöldfelület kialakítása pedig kifejezetten javíthatja a tervezési 

terület és a Szerdahelyi‐dűlő mikroklímáját. 

A tervezett változások a fenti szempontokra érdemi változást nem gyakorolnak. 

 A  kulturális  örökségre  és  szakmai  követelményekre  vonatkozó  hatásokat  a  Forster 

központ  által  2016‐ban  készített  Előzetes  régészeti  dokumentáció‐ja  tartalmazza.  A 

dokumentáció  szerint  nem  lehet  számítani  olyan  lelőhelyek  előkerülésére,  amelyek 

veszélyeztetik a beruházás eredeti helyszínen és  technológiával  történő megvalósítását. 

Jelen  tervmódosítás  semmilyen  új  elemet  nem  tartalmaz  az  örökségvédelemmel 

kapcsolatban. 

 Táji, tájképi szempontból a tervmódosítás szabadabb, zöldbe ágyazott beépítési javaslata 

kedvezőbb látványt fog nyújtani, mint egy többemeletes, nagytömegű épület. 

 A  Szerdahelyi‐dűlő  területét  a  víz  felől,  keleti  délkeleti  irányból  az  1960‐as  években 

eltelepített nyárfasor eddig eltakarta. Sajnos az építkezés megkezdésével, a  jelentősebb 

művi  elemek  megépültét  követően,  az  intenzív  használat  növekedésével  a 

természetközeli  növényzet  jelentősen  csökkenni  fog,  és  a  víz  felőli  rálátás  a  kikötő 

területére nyitottabb lesz. 

Kedvezőbb látkép csak az előírt 40 %‐nyi aktív zöldfelület eltelepítését, a fák megerősödését 

követően várható. 

A  település  felől  a  vasút  menti  erdős  növényzet,  illetve  a  topográfiai  adottságok 

következtében a Szerdahelyi‐dűlő területe kevésbé  látható,  így a település  látképe nem fog 

szegényedni a tervezési területe javasolt változtatások által. 
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A  kőszórásos,  külső  mólók  alapvetően  meghatározzák  az  adott  partszakasz  látképét, 

megváltoztatva  annak  természetes  látványát.  Ismét  kiemeljük,  hogy  ez  a  tény  teljesen 

független  jelen  tervmódosítástól,  amelynek  nem  tárgya  a  külső  kikötő  létesítés.  A 

látványvédelem,  a  rálátás  szempontjainak  érvényesítésével,  a  településképpel  a 

településképi rendeletnek kell foglalkoznia. 

Egyébként az egész környezeti értékelést  felelegessé  tette a környezeti értékelés készítése 

közben megismert  és  hivatkozott  –  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 

Vízügyi  Felügyelőség  (továbbiakban  OKTVF)  14/137‐8/2009.  számú  –  határozata,  amely 

rögzítette, hogy a tervezett kikötőnek jelentős környezeti hatása nincs! 

 

Hiába  fogalmazta meg a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park  Igazgatóság aggályait 2008‐ban és 

2014‐ben, miszerint  a  kikötő  létesítés  következtében  egyrészt megszűnnek  egyes  védett 

állatfajok élőhelyei, másrészt ez a használat kedvezőtlenül befolyásolja a szomszédos védett 

természeti területek állapotát, ezért a kikötő létesítés ellentétes az 1996. évi LIII. a természet 

védelméről  szóló  törvény  31.  és  35.  §‐ának  rendelkezéseivel,  „megítélésünk  szerint  a 

beruházás jelenlegi formájában természetvédelmi szempontból nem támogatható”. 

Tanulságos még utólag  is megismerni, hogy ezzel  szemben az  akkori  főhatóság,  az OKTVF 

határozata mit tartalmazott.  

A főhatóság szerint a létesítmény:  

„a szárazföld felől a környező tájrészlet területfelhasználási rendszerébe  illeszkedő  lesz, … a 

meglévő  és megtartásra  kerülő  zöldsáv,  parti  növényállomány  a  Balaton  felöli  partvonal 

természetes  tájképi  jellegének  fennmaradását biztosítja…. a kiegyenlítő  zöldfelületi elemek 

betervezésre  kerültek,  ezért  az  igénybe  vett  biológiailag  aktív  felület  felhasználásának 

kompenzációja megoldott… a területen lévő és telepítésre kerülő növényállomány szennyezés 

megkötő  és  pufferkapacitása  megfelelő…  az  érintett  tájrészlet  természeti  erőforrásainak 

igénybevételével kiegyenlítetten kerül felhasználásra. 

A vizsgálati  tervdokumentáció alapján bizonyított a  tervezett  tevékenység  jelölő  fajokra és 

élőhelyekre  gyakorolt  hatása  és  annak  mértéke.  Az  adatokból  megállapítható,  hogy  a 

tervezett  tevékenység a  létesítmény megvalósítása a védett  természeti  terület és a Natura 

2000 terület élőhelyi állapotának fenntartási céljaival nem ellentétes. 

A  fentiekben  leírtakat  összegezve megállapítottam,  hogy  a  tervezett  létesítmény  a  védett 

természeti értékekre káros hatással nincs, az a Natura 2000 terület jelölő fajait és élőhelyét 

nem veszélyezteti vagy károsítja.” 

A  lényeg  tehát  az,  hogy  az  OKTVF  megállapította,  hogy  a  tervezett  kikötőnek  jelentős 

környezeti hatása nincs! Annak ellenére, hogy a környezeti értékelés készítője szerint ez így 

nem igaz, ezen hivatali döntés alapján megindult a beruházási folyamat. 

A  levonható következtetés az az, hogyha az egész beruházásnak nincs jelentős környezeti 

hatása,  akkor  azok  a  változások,  amelyek  a  tervmódosításban  szerepelnek, 

környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból elhanyagolható hatást gyakorolnak. 
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2.7. A  MEGVALÓSULÁS  SORÁN  VÁRHATÓ  KEDVEZŐTLEN  KÖRNYEZETI  HATÁSOK 

CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A  környezeti  értékelésben  rámutattunk  arra,  hogy  a  tervmódosításban  szereplő 

változtatások  környezetvédelmi,  természetvédelmi  szempontból  igazából  jelentéktelen 

hatást  gyakorolnak  a  hatályos  tervhez  képest.  Az  illetékes  szerveknek  az  eredeti 

beruházásról  a  hatályos  terv  készítésekor,  illetve  a  kikötő  létesítéséről  a  különböző 

engedélyezési eljárások során kellett elmondani a véleményüket. 

Tekintettel a OKTVF előbbiekben ismertetett 14/137‐8/2009. számú határozatára, amelyben 

megállapította, hogy a tervezett kikötőnek jelentős környezeti hatása nincs, jelen környezeti 

értékelés  készítője  nem  tud  ezzel  ellentétes  szakvéleményt  készíteni,  a  már  említett 

jelentéktelen hatású változások ismeretében. 

Rögzíteni tudja, hogy a tervezési terület több mint két évtizede települési térség, belterület, 

kikötő létesítésére fenntartott terület. 

Az egykori szántóföldön spontán  létrejött növényzet  jelentős természeti, botanikai értékkel 

nem rendelkezik. 

A  kikötő  valamennyi  engedélye  megvan  és  mind  a  hatályos,  mind  a  módosított  terv  a 

beépítésre szánt terület minimum beépíthetőségét – 10 % – tartalmazza. 

Az  is kijelenthető, hogy a 40 %‐nyi háromszintes aktív  zöldfelület megvalósulása, a  fásított 

parkoló,  a  természetközeli  állapotú  árokterület  következtében,  a  korábbi  szántóföldi 

területnél  jóval  kedvezőbb mikroklímájú  és élővilágában  is  gazdagabb  környezet  jön majd 

létre. 

A mesterségesen létesítendő belső kikötői medence szerves kapcsolatban van a Balatonnal, 

és ott valószínű a vízi élővilág megtelepedése is. 

Ugyancsak  fontos,  hogy  a  fásított  parkoló  legalább  felét,  a  várhatóan  kevésbé  használt 

részeket öko‐parkolóként alakítsák ki. 

Az  erős műanyagrácsból  kialakított  gyepes  parkoló  élő  felületet  jelent  és  esztétikailag  is 

előnyösebb a szilárd burkolatnál, Megfelelő minőségben történő megépítése esetén akár 10‐

15 évig  is használható az öko‐parkoló, amely befogadja a csapadékot, amelyet a gyep és a 

többi növény is hasznosíthat. Öko‐parkoló létesítésével elkerülhető az aszfalt, betonfelületek 

testet,  lelket  megviselő  szürkesége,  forrósága,  és  a  parkoló  felület  felének  ökológiailag 

értékelhető felületként való kialakítása hozzásegít a kedvezőbb mikroklíma létrejöttén túl, a 

biológiai sokféleség erősítéséhez is. 

 

A  tervmódosítás  során  nem  történik  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölése,  nem  nő  a 

beépíthetőség,  ‐  a  terepszint  alatti  beépítettség  2  %‐al  való  megemelésének  esetleges 

hátrányait az előírt  többszintes zöld növényzet kialakítási kötelezettség ellensúlyozza. Nem 

történik  zöldterület,  erdő  és  vízgazdálkodási  terület  megszűntetése,  csak  a  részletes 

beépítési  tervet  készítő  számára  ad  szabadabb  lehetőséget  a  módosítás.  Amennyiben 

megfogadják az öko‐parkoló kialakítására vonatkozó  javaslatot és a szennyvizek – köztük a 
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hajómosó vizek – kezelése oly módon történik, hogy a kezelés a természetes folyamatokat és 

a  talaj  mennyiségi  és  minőségi  megújulását  nem  veszélyezteti,  akkor  az  intenzív 

területhasználat káros hatásai mérsékelhetőek. 

Az  építéskor  rendkívüli  fontosságú  a  természetközeli  parti  élőhelyek,  a  Balaton‐felvidéki 

Nemzeti Parkba tartozó nádasok védelme, ezért az előírt védőfalakat, mechanikai védelmet 

meg kell valósítani a károkozás elkerülése érdekében. A növényállomány pótlását, illetve az 

új  növényzet  telepítését,  ahol  csak  lehetséges  a  beruházás  megkezdésekor  meg  kell 

valósítani a mielőbbi megfelelő növényborítottság elérése céljából. 

 

A  tervmódosítás  eredményeképp  a  nagy  épülettömbök  helyett  kisebb  zöldbe  ágyazott 

épületek, mértéktartó emberi  léptékű épületek  jöhetnek  létre, amely  táj‐, és  településképi 

szempontból kedvezőbb az előbbi változatnál. 

Az  öko‐parkoló  létesítés,  különböző  mérnökbiológiai  módszerek  alkalmazása 

természetközelibbé formálhatja a szárazföldi fejlesztéseket. 

 

Külön figyelemmel kell lenni a Balaton felé és a tó felületén megjelenő fényre, a kikötő és a 

parti  épületek  esti megvilágítására.  A  fény  különösen  a  kikötőhöz  közeli  partszakaszokon 

nagymértékben  zavarja  az  élővilágot,  ezért  már  a  tervezés  során  tudatos,  mértéktartó 

világításra kell törekedni, mindenképp kerülve a fényterhelést, a fényszennyezést. 

 

   



TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS    ALSÓÖRS ‐ SZERDAHELYI‐DŰLŐ 

22 

3. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen  környezeti  értékelés  a  Szerdahelyi‐dűlő  területén  megvalósuló  kikötői  beruházás 

szárazföldi,  belterületi  részére  vonatkozó  településrendezési  terv  módosításához  készült 

környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szempontból. 

A terv a 90 %‐ban külterületre eső kikötővel és a kikötő építés hatásaival, következményeivel 

csak  érintőlegesen  foglalkozik.  Említésre  került,  hogy  a  tervezési  terület  közvetlen 

szomszédságában  vannak  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park  védett  területei,  az  Országos 

Ökológiai Hálózat magterületének övezete,  a nemzetközi egyezményben  rögzített Ramsari 

madárvédelmi  terület,  valamint  Natura  2000  különleges  természetmegőrzési  és 

madárvédelmi területek. 

A  kikötő  létesítésével  nemcsak  azért  nem  foglalkozik  az  értékelés, mert  nem  tartozik  a 

tervezési  területhez,  azaz  nem  tárgya  a  tervmódosításnak,  hanem  azért  sem,  mert  az 

Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  14/137‐8/2009 

számú határozatában megállapította, hogy a tervezett kikötőnek  jelentős környezeti hatása 

nincs,  sőt  mi  több,  a  kikötő  létesítését  nem  támogató  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park 

Igazgatóságot állásfoglalása visszavonására kérte! 

Közismert,  hogy  a  turizmus  és  a  természetvédelem  szempontjai  a  minden  szempontból 

legértékesebb vízparti  területeken nehezen egyeztethetők össze, és az  is nyilvánvaló, hogy 

egy  300  hajó  befogadóképességű  kikötő  és  kiszolgáló  épületei,  funkciói  az  élővilág 

nagymérvű megváltozását okozza a korábban természetközeli állapotú vízparti területeken a 

tóban és a szárazulaton egyaránt. 

Ismét kiemeljük, hogy nem a kikötő  létesítés környezeti hatásainak vizsgálata, mérlegelése 

volt  a  feladat,  hanem  a  tervmódosítás  hatályos  tervhez  képest  javasolt  változtatási 

környezeti hatásainak értékelése. 

Az  anyagban  részletesen  bemutattuk  és  értékeltük  a  változtatásokat,  és miután  sem  az 

övezetek sem az övezetek szabályozási paraméterei nem változtak mindössze az épületek, és 

a zöldfelületek elhelyezése vált „szabadabbá”, úgy ítélte meg a környezeti értékelés készítője 

hogy  a  javasolt  változtatások  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  tájvédelmi 

szempontból  nem  idéznek  elő  kedvezőtlenebb  állapotokat,  sőt  a  javasolt  megoldások 

megvalósulása esetén kedvezőbb mikroklíma, gazdagabb élővilág és vonzóbb  településkép 

alakulhat ki. 

 

 

 

 

Badacsony, 2022. november 02.  dr. Laposa József 

  tájrendező mérnök, vezető településtervező 


