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1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI  ÉRTÉKELÉS, AZ  ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME  TEKINTETÉBEN 

ALSÓÖRS KÖZSÉG EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN VÉGZETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A VOLT PELIKÁN HOTEL TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN. 

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

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

részletezettségének alapján megkívánhatóak. 

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

környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési, programalkotási munkákból 

származó információ. Ezt a mondatot azért írtuk be az anyagba, mert a települési környezeti értékelés 

kidolgozása során felhasználtuk az eddigi tervezési folyamatban készült tervanyagokat is. 

 

2. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

2.1. ELŐZMÉNYEK, A TEMATIKA TARTALMA 

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

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

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

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

elkészítése. 

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

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

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

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

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

arculatára. 

A jelen környezeti értékelés tárgyát képező, a volt Pelikán üdülő (hotel) területén történő módosítás 

kapcsán  az  Állami  Főépítész  –  a  VE/05/480‐2/2021  ügyiratszámú,  2021.  szeptember  15.‐én  kelt 

levelében  úgy  fogalmazott:  „Alsóörs  község  falusias  arculatú  és  üdülő  település  is,  amelyen  a 

városias/kisvárosias  jellegű  területfelhasználások  idegenek  és  nem  kívánatosak.  A  Pelikán  Hotel 

főépületének  újrahasznosítására  irányuló  elképzeléseket  támogathatónak  tartom,  ugyanakkor  az 

ingatlanon  további, négy‐öt  társasház megjelenése  településképi,  tájképi‐ és  szakmai  szempontból 

jelentős hatást gyakorol a szomszédos kertvárosias lakóterületre, a település arculatára… 

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

vonatkozásában  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását 

szükségesnek tartom.” 

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

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

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

felelős. 

A kizárólag az épített környezet védelme tekintetében kidolgozandó települési környezeti értékelés 

tematikájának, tartalmának meghatározásához ez említett rendelet 4. számú mellékletét vettük alapul. 

Tanulmányoztuk  és  figyelembe  vettük  a  419/2021.  (VII.15.)  Kormányrendeletet,  amely  a 
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településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes 

településrendezési sajátos  jogintézményekről szól. Ezen rendelet 2. melléklet 2. bekezdése azonban 

kevésbé  igazítja  el  a  tervezőt,  tekintettel  arra,  hogy  elsősorban  a  környezetvédelmi  és  a 

természetvédelmi szempontokra összpontosít. 

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

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

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

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

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

épített környezetre való hatásokat elsősorban az Állami Főépítész hivatalos szakmai felvetései alapján 

vizsgáltuk. 

 

JAVASOLT TEMATIKA: 

ALSÓÖRS BELTERÜLETÉN, A VOLT PELIKÁN HOTEL TERÜLETÉNEK ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN (846, 

862/2,  921/2,  921/3,  921/5  HRSZ.‐Ú  INGATLANOK)  TÖRTÉNT  TERVMÓDOSÍTÁSÁHOZ  KÉSZÍTETT 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME TEKINTETÉBEN. 

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

egyszerűsített  eljárás  keretében  végzett  településrendezési  eszközeinek  módosításához  a  volt 

Pelikán üdülő (hotel) területére vonatkozóan. 

2. A települési környezeti értékelés kidolgozásának folyamata. 

2.1. Előzmények, a tematika tartalma 

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

vizsgálata 

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

szempontoknak a települési környezeti értékelés során történő figyelembevétele 

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

figyelembevétele a tervezés során 

3. A tervmódosítás környezeti értékelést igénylő változásainak azonosítása 

3.1. A tervmódosítás céljának ismertetése, értékelése 

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

környezet védelme szempontjából 

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

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

helyi szinten kitűzött épített környezeti, kulturális örökségvédelmi célokkal 

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

értékekre. 

5. A tervmódosítás és az elemek részletes értékeléséből levont következtetések 

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

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

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

VISZONYA, ALTERNETÍVÁK VIZSGÁLATA 

A volt Pelikán üdülő és közvetlen környezetébe tartozó belterületi ingatlanok szabályozásán javasolt 

változtatások Alsóörs község településrendezési eszközeinek módosítása megnevezésű, egyszerűsített 

eljárásban készített tervanyagban fogalmazódtak meg. 

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

kezdeményezésével  indul.  A  polgármester  az  elkészített  településrendezési  eszköz  módosítását 

véleményezteti a partnerekkel és az érintett államigazgatási szervekkel. 

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

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

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

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

elkészítését. 

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

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

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

követő  véleményezési  szakaszban  történt,  a  tervanyag  értelemszerűen  nem  tartalmazhatta  a 

környezeti értékelést, sem pedig az értékelés következtetéseit. 

A  települési  környezeti  értékelést  az  épített  környezet  védelme  tekintetében  a  hatályos 

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

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

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

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

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

védelmével és az épített örökség értékeivel kapcsolatos teendőket.  

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

fenti  településképi  rendelet  előírásait  figyelembe  vettük,  de  a  településképi  rendelet 

megváltoztatására nem fogalmaztunk meg javaslatot. 

A tervmódosítás során a településszerkezeti és a szabályozási tervlap is módosításra került.  A 846‐os 

hrsz‐ú, 0,79 hektár nagyságú ingatlan üdülőházas üdülőterület (Üü) területfelhasználásból kisvárosias 

lakóterület  (Lk)  területfelhasználásba  került  átsorolásra. A  862/2‐es  hrsz.‐ú,  0,23  hektár  nagyságú 

ingatlan  kertvárosias  lakóterület  (Lke)  területfelhasználásba  került,  s  hibajavításként  további  0,15 

hektár nagyságú területet ‐ a 921/2‐es, 921/3‐as, és a 921/5‐ös hrsz.‐ú ingatlanok területét érintve ‐, 

sorolt át a tervmódosítás az Üü övezetből kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználásba. 

A tervmódosítás során az egyes övezetek szabályozási paraméterei – beépíthetőség, burkolt felület, 

kialakítandó  zöldfelület  aránya,  építménymagasság  –  a  846‐os  hrsz.‐ú  ingatlanon  a  burkolt  felület 

arányának 20 %‐ról 30 %‐ra történő emelését kivéve ‐ nem változtak. 

A tervezés során több változat készült, de a tervanyagba csak egy megoldás került be. 
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2.3. A  KÖRNYEZET  VÉDELMÉÉRT  FELELŐS  SZERVEK  BEVONÁSA,  AZ  ÁLTALUK  ADOTT 

VÉLEMÉNYEKNEK,  SZEMPONTOKNAK  AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME  TEKINTETÉBEN 

KÉSZÍTENDŐ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSBEN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE  

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

védelméért felelő szervek közül 12 szerv fogalmazta meg véleményét. 

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

kifejtette, hogy a kisvárosias jellegű területfelhasználások Alsóörstől idegenek és nem kívánatosak, 

„… továbbá négy‐öt társasház megjelenését településképi, tájképi‐ és szakmai szempontból nem 

tudom támogatni. „Miután az Állami Főépítész a tervezett módosítást szakmai szempontból nem 

támogatta, külön levélben ‐ VE/05/480‐2/2021 ügyiratszám – kérte az épített környezet védelme 

tekintetében a környezeti értékelés elkészítését. 

B) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, VE‐09/KTF/06922‐2/2021 ügyiratszámú levelében közli, hogy a tervezési területek nem 

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

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

megküldött  véleményezési dokumentumban bemutatott módosítások  környezetvédelmi,  táj‐ és 

természetvédelmi érdeket nem sértenek…. 

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

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

környezeti  vizsgálat  lefolytatását  –  az  önkormányzat  előzetes  véleményével  egyetértve  –  nem 

tartom szükségesnek. 

Előzőek  alapján,  Alsóörs  község  településrendezési  eszközeinek  jelen  módosítása  ellen 

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

részére elfogadásra javaslom.” 

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

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

övezeti  előírások  megtartásával  a  táj‐  és  természetvédelmi  szakterületet  érintően  jelentős 

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

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

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

fent leírtak figyelembevételével a tervet elfogadásra javasoljuk.” 

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

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

indokolt.” 

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

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

tartjuk szükségesnek.” 

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

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

észrevételt nem tesz.  

A  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  közegészségügyi  szempontból  jelentős  kedvezőtlen 

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

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

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

vizsgálat elkészítését nem tartom szükségesnek…” 
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H) A  Balatonfüredi  Rendőrkapitányság  megbízott  vezetője  2021  szeptember  elsején  érkezett 

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

véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.” 

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

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

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

fentieket  figyelembe  véve  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatására  a  Bányafelügyelet  szerint  nincs 

szükség.” 

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

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

tervezett módosításokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek.” 

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

„Alsóörs  község  településrendezési  eszközeinek  az  ismertetett  ingatlanfejlesztések  miatti 

módosításához,  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központnak  észrevétele  nincs,  kémiai  biztonsági 

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

szükségesnek.” 

L) Budapest  Főváros  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  osztályvezetője  a 

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

alapján műemlékvédelmi és  régészeti örökségvédelmi szempontból nem  tartom szükségesnek a 

környezeti  vizsgálat  lefolytatását.  A  tervezett  módosítás  a  Miniszterelnökség  által  vezetett 

közhiteles nyilvántartás adatai alapján örökségi érdekeket nem sért.” 

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

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

vesszük.” 

 

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

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

szempontból a környezeti értékelés elkészítését. 

 

2.4. AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME  TEKINTETÉBEN  KÉSZÍTENDŐ  TELEPÜLÉSI  KÖRNYEZETI 

ÉRTÉKELÉSHEZ  FELHASZNÁLT  ADATOK  FORRÁSA,  MÓDSZERTANA,  FIGYELEMBEVÉTELE  A 

TERVEZÉS SORÁN 

Az épített környezet védelme tekintetében készülő települési környezeti értékeléshez felhasználtuk a 

település  történetével  foglalkozó  anyagokat,  az  örökségvédelmi  hatástanulmányt,  a  hatályos 

településrendezési  eszközök  alátámasztó  munkarészeit,  az  Alsóörs  községre  készített  Arculati 

Kézikönyvet  és  az  Önkormányzat  4/2018  (III.28.)  önkormányzati  rendeletével  elfogadott,  a 

településkép védelméről szóló szabályokat. 

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

szolgáltak, melyekben megtalálhatóak a települési környezeti értékelés tartalmi követelményei. 

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

épített környezet védelme tekintetében kidolgozandó települési környezeti értékelés tartalmára nincs 

útmutatás.  Az  előbb  említett  két  kormányrendeletben  felsorolt  követelmények  elsősorban  a 

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

védelme  tekintetében semmilyen részletesebb eligazítást nem  tartalmaznak. Azt  is hangsúlyoznunk 
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kell, hogy a kulturális örökséggel, a műemlékvédelem és a régészeti örökség kérdéseivel nem az Állami 

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

örökség nem tartozik bele az épített környezet védelmébe! 

Az 560‐as hrsz.‐ú ingatlanra készített, szintén az épített környezet védelme tekintetében kidolgozott 

települési környezeti értékelésben  is hangsúlyozzuk, hogy  igen nehéz egy kicsiny, egy hektárnál alig 

nagyobb  belterületre  vonatkozó  tervmódosítás  esetén  pontosan megtalálni  a  hatásterületek  és  a 

szakterületek közötti határvonalakat. 

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

jellegű területfelhasználás idegen voltát, a településképi, tájképi, klimatológiai szempontból jelentős 

hatásokat vizsgáltuk a volt Pelikán Hotel területén és annak szűkebb környezetében. 

 

3. A TERVMÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZÁSAINAK AZONOSÍTÁSA 

3.1. A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJÁNAK ISMERTETÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

A  tervmódosítás  célja,  a  volt  Pelikán  Hotel  területén  (846‐os  hrsz)  településtervben  az  övezeti 

besorolás módosítása abból a célból, hogy a telek a befektető számára lakóépületekkel, lakóházakkal 

legyen  beépíthető,  illetve  a  846‐os  hrsz.‐ú  ingatlannal  szomszédos  telkek  –  a  862/2‐es,  valamint 

hibajavításként a 921/2, 921/3 és 921/5‐ös telkek ‐a valós használatnak megfelelő övezetbe kerüljenek.  

A javasolt módosítás révén az üdülőházas övezetből kisvárosias lakóterületbe történő átsorolással, a 

Pelikán  hotel  épületének  átalakításával  és  az  elbontott  egykori  konyhaépület  helyének 

felhasználásával huszonhat, a  telek beépítetlen  részein négy vagy öt épületben  további húsz  lakás 

lenne építhető. 

A befektető tervei szerint a lakásokat 46 darab felszíni parkoló és hat garázs szolgálná ki. 

A  tervmódosítás  tartalmazza  azt  is,  hogy  a  jelenlegi  Üü‐5  üdülőházas  övezetből  a  szomszédos 

lakóterületekkel  azonos,  kertvárosias  lakóterületbe  kerül  átsorolásra  a 862/2‐es  ingatlan,  valamint 

hibajavításként a 921/2, 921/3, 921/4 és 921/5 ös ingatlanok. 

A volt Pelikán Hotel telkén (846. hrsz) a jelenlegi Üü‐5 övezetre jellemző beépítési paraméterek nem 

változnak – 30 %‐os maximális beépíthetőség, 7,5 épületmagasság, 40 % kialakítandó zöldfelület –, 

egyedül  a  burkolt  felületek  aránya  változik  a  tervmódosítás  szerint  20  %‐ról  30  %‐ra,  a 

lakásállományhoz szükséges parkolók elhelyezhetősége érdekében. 

Ezen kedvezőtlen irányú változás mellett a települési környezeti értékelésben ki kell hangsúlyoznunk, 

hogy az 1,17 hektár nagyságú Üü‐5‐ös övezetből 0,38 hektár a beépíthetőség és a zöldfelületi nagyság 

szempontjából  szigorúbb  előírású,  környezeti  szempontból  kedvezőbb  szabályozású  kertvárosias 

lakóterületbe kerül. Az Lke‐3‐as, illetve az Lke‐8‐as kertvárosias övezetben ugyanis 25 %‐os a maximális 

beépíthetőség, azaz 5 %‐kal alacsonyabb, mint az üdülőházas övezetben. A kialakítandó zöldfelület 

nagysága viszont 10 %‐kal magasabb, 50 %. Kedvezőbb a burkolt felület nagysága is, amely mindkét 

kertvárosias övezetben 15 %! 

A  fenti  értékek  azt mutatják,  hogy  a  tervmódosítás  a  846‐os  hrsz.‐ú  telken  egyetlen  paraméter 

tekintetében változik csak meg. Ez a változás, a burkolt  felület arányának 30 %‐ra történő emelése 

kétségkívül rontja a lakókörnyezet minőségét, ugyanakkor a tervezési terület csaknem egyharmadán a 

tervmódosítás csökkenti a beépíthetőséget, a burkolt felület nagyságát és növeli a zöldfelületet. 
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A  2.3.‐as  fejezetben  röviden  idéztük  az  Állami  Főépítész  véleményét,  amelyben  többek  között 

kifejtette, hogy: „Alsóörs község falusias arculatú és üdülő település is, amelyen a városias/kisvárosias 

jellegű  területfelhasználások  idegenek  és  nem  kívánatosak.  A  Pelikán  Hotel  főépületének 

újrahasznosítására irányuló elképzeléseket támogathatónak tartom, ugyanakkor az ingatlanon további 

négy‐öt  társasház  megjelenését  településképi,  tájképi‐  és  szakmai  szempontból  nem  tudom 

támogatni.” 

 

3.2. A  TERVMÓDOSÍTÁSSAL  ÉRINTETT  TERÜLET  JELENLEGI  KÖRNYEZETI  ÁLLAPOTÁNAK 

BEMUTATÁSA, AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL 

A volt Pelikán Hotel területe és a közvetlen szomszédos értintett belterületi telkek a Csokonai utca és 

a Füredi út (71‐es főút) közötti tömbben helyezkednek el. 

A  846‐os  hrsz.‐ú  ingatlan  hosszabb  oldalával  közvetlenül  a  71‐es  főközlekedési  út mentén  fekszik 

mintegy 150 méter hosszúságban. A főútról korábban erre a telekre három, a szomszédos 862/2‐es 

hrsz.‐ú ingatlanra egy közvetlen behajtási lehetőség volt. 

A volt Pelikán Hotel telke észak felől a Csokonai utcáról is megközelíthető, itt az ingatlan mintegy 60 

méter hosszúságban határos a közterülettel(közúttal). 

A 846‐os ingatlan környezetében ‐ amelyen jelenleg már csak a volt hotel lapostetős épülete áll, ‐ a 71‐

es út  felől  egy  garázs, plusz  két  lakószinttel  –,  többnyire  földszintes,  illetve  földszint plusz  tetőtér 

beépítésű lakó‐ és üdülőépületek találhatók. 

A volt hotel területén 2021‐ben már megkezdődtek a bontási és átalakítási munkák,  így a különálló 

melléképület,  valamint  a  nagyméretű  konyha  elbontásra  került.  Megkezdték  a  központi  épület 

átalakítását és a 71‐es út felől egy új tömör kerítés épült. 

A bontás után sajnálatos módon értékelhető, megtartásra érdemes fás növényzet már nem található 

a telken. Egy bontás utáni gazos, törmelékkel, feltöltő anyaggal, maradék betonalapokkal jellemezhető 

építési területnek nevezhető a 846‐os hrsz.‐ú telek, a nyílászáróitól megfosztott, „kibelezett” egykori 

hotel épülettel. 

Előbb említettük, hogy a volt hotel környezetében kelet, nyugat és észak felé egyaránt kertes lakó és 

üdülőépületek vannak. 

A  tervmódosítással  érintett  területtől  néhány  száz  ‐  4‐500  –  méter  távolságra  van  a  vasút  és 

buszállomás. A Balaton part légvonalban alig kettőszáz méter, a vitorlás kikötők, a strand és az egyéb 

parti vonzerők is 7‐900 méteren belül elérhetők. 

Azaz  a  terület  kitűnő  közlekedési  adottságokkal  rendelkezik  és  néhány  perces  távolságra  van  a 

kiemelkedő  attrakciókkal  rendelkező  alsóörsi  Balaton  parttól.  A  nyári  gépkocsiforgalom  okozhat 

esetleg  gondot  az  állandóan  itt  lakóknak,  azonban  az  év  nagy  részében  az  átlagnál  kedvezőbb 

adottságú lakó vagy üdülőterületről van szó. 

 

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

épített  környezet  védelme  tekintetében  készítendő  települési  környezeti  értékelésnek,  ezért  az 

értékelésben  az  Állami  Főépítész  által  felvetett  szempontokat,  a  kisvárosias  területfelhasználás 

Alsóörstől idegen voltát, a tervmódosítás településképi, tájképi, szakmai szempontjait, a burkolt felület 

növelésének hatását, a mikroklíma változást vizsgáltuk meg. 
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Az  Állami  Főépítész  előzőkben  is  ismertetett  szempontjainak  vizsgálata  azért  is  fontos,  mert  a 

településkép mindenképp a kulturális örökségünk része, még ha nem is élvez országos védelmet. 

Az örökségvédelem nem része az épített környezet védelmének, de annyit rögzítenünk kell, hogy a 

tervmódostással érintett ingatlanok nem tartoznak a nyilvántartott régészeti lelőhelyek közé, és nem 

részei műemléki környezetnek sem. 

Alsóörs Önkormányzata 4/2018. (III.28.) Önkormányzati rendelete a tervezési területet településképi 

szempontból a lakó és üdülőterületek elnevezésű karakterterületbe sorolta. 

Az  általános  településképi  követelményeken  túl,  a  lakó  és  üdülőterületekre  vonatkozó  egyedi 

építészeti követelményeket a rendelet 25. §‐a tartalmazza. Ez a paragrafus az elhelyezendő épületek 

közötti  összhang megteremtésére  ‐ melléképületekre,  kerítésekre,  a  szín‐  és  anyaghasználatra  – 

fogalmaz meg előírásokat. 

A  13.  §  (1)  bekezdés  pedig  az  építmények  elhelyezése,  bővítése,  felújítása  esetére  írja  elő  a 

településrész jellegzetes arculatához illeszkedő, értékmentő településkép formálását. 

„Építési tevékenység, környezetalakítás nem okozhatja a településrész arculatának romlását”. 

Ezért is fontos az Állami Főépítész véleményének elemzése, miszerint: „az ingatlanon további négy‐öt 

társasház megjelenése,  településképi.  tájképi‐  és  szakmai  szempontból  jelentő  hatást  gyakorol  a 

szomszédos kertvárosias lakóterületre a település arculatára.” 

 

Az érintett telek:  
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A telek környezete: 
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4. A  TERVMÓDOSÍTÁS  ÉPÍTETT  KÖRNYEZETRE  GYAKOROLT  KÖVETKEZMÉNYEINEK, 

VÁRHATÓ HATÁSAINAK FELTÁRÁSA 

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

ORSZÁGOS, HELYI  SZINTEN  KITŰZÖTT  ÉPÍTETT  KÖRNYEZETI,  KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

CÉLOKKAL 

Ezen, alig több mint egy hektáros területen javasolt tervmódosításnak nemzetközi és országos hatása, 

következménye  nincs. Az  viszont  tény,  hogy  a  települési  arculat  és  a  telekszerkezet  a megvédése 

alapvető cél. 

Ezért fogalmaz az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. örvény 57.§ (1) 

bekezdése az alábbiak szerint: „Az építészeti örökségnek azon elemei, amelyek értékük alapján az 56.§ 

szerint  nem  részesülnek  országos  egyedi  védelemben,  de  a  sajátos  megjelenésüknél, 

jellegzetességüknél,  településképi  vagy  településszerkezeti  értéküknél  fogva  a  térség,  illetőleg  a 

település  szempontjából  kiemelkedőek,  hagyományt  őriznek,  az  ott  élt  emberek  és  közösségek 

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

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

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

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

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

és üdülőterületet jellegzetes karakterterületnek jelölte ki, és egyúttal az ezen övezetekre vonatkozó 

általános településképi követelményeken túlmenően külön követelményeket állapított meg. 

Az egész rendelet létesítésének elsődleges feladata, célja az volt, amit az előzőkben kiemeltünk, hogy 

építési tevékenység, a környezet alakítása nem okozhatja a településrész arculatának romlását. 

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

örökségvédelmi célokat a településképi rendelet betartatásával lehet teljesíteni. 

Azt  a  tényt,  hogy  az M7‐es  autópálya megépültét  követően  immár  négy  évtizede  a  Budapesthez 

közelebb  eső  balatoni  települések  egyre  nagyobb mértékben  fejlődnek,  növekednek  nevezhetjük 

térségi vagy országos folyamatnak is. Nemcsak a belterületek növekedtek – főleg a XX. század utolsó 

két évtizedében ‐, hanem a lakó‐ és üdülőterületek beépítésének intenzitása is. 

A  2000‐ben  elfogadott,  és  2019  elejéig  élt  un.  Balaton  törvény  igyekezett  fékezni  a  települések 

nagyméretű, indokolatlan kiterjedését, de mégis minden egyes tervmódosításkor sikerült valahogyan 

növelni a beépítésre szánt területet.  

Ezért is emeltük ki az Alsóörs másik területére készülő települési környezeti értékelésben is azt, hogy 

bizonyos  szempontból  a  belterületek  intenzívebb,  sűrűbb  beépítése  –  ha  az  megmenti  a 

külterületeket beépítésre szánt területekké történő átminősítésétől ‐, akkor az támogatandó. Azt is 

tudomásul kell vennünk, hogy az is országos jelenség, hogy a pandémia, a világjárvány hatására sokan 

költöznek  ki  –  véglegesen  vagy  részlegesen  –  a  nagyobb  városokból  vidéki  környezetbe.  Ennek  a 

kitelepülési  folyamatnak  egyik  legkeresettebb  régiója  a  fővárosi  agglomeráció  mellett  a  Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet területe. 

Országos  jogszabály, amely megtiltaná a  települési  térség, a  települések beépítésre szánt  területén 

kisvárosias  övezet  területének  kijelölését,  nincs.  Sőt Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 11. § d) pontja kimondja, hogy. „A települési 

térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető.” 



14 

A Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011.  évi CLXXXIX  törvény  a helyi önkormányzatok 

közfeladatok  körében  ellátandó  különösen  kiemelt  feladatává  teszi  a  településfejlesztést, 

településrendezést. 

A  hatályos  településrendezési  eszközökben  Alsóörs  területén  több  helyen  találunk  kisvárosias 

lakóövezeteket, például  a belterület  keleti határa  közelében  a 71‐es  főút  felett. Az előbb említett 

térségi kitelepülési, illetve a balatoni települések terjeszkedési folyamata eredményeként a közelben 

Balatonkenese, Balatonfűzfő, a szomszédos Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany településrendezési 

eszközeiben  is  van  kisvárosias  lakóterület,  sőt  még  a  távoli  Gulács‐hegy  nyugati  lábánál  fekvő 

Nemesgulács község hatályos tervében is találunk kisvárosias övezetet!  

Ez alapján azt kell megállapítanunk, hogy a kisvárosias lakóövezet általában már nem idegen elem a 

Balaton északi partján fekvő településekben. 

Helyi szinten a már említett, 4/2018.  (III.28) önkormányzati rendelet – Alsóörs község  településkép 

védelmének  helyi  szabályairól  –  határozza  meg  az  épített  környezet  védelme  érdekében 

megfogalmazott helyi célkitűzéseket és szabályokat. 

Az Állami Főépítész azon szakmai véleményét, miszerint: „… az ingatlanon további négy‐öt társasház 

megjelenését  településképi,  tájképi‐  és  szakmai  szempontból  nem  tudom  támogatni…”  ezen 

településképi rendelet értelmezésével kell megvizsgálni, nem elfelejtve, hogy a volt Pelikán hotel a 

környezetében lévő épületeknél nagyobb és magasabb épülettömbje is ennek a karakterterületnek 

része! 

 

4.2. A TERVMÓDOSÍTÁS MEGVALÓSULÁSA ESETÉN VÁRHATÓ HATÁS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETRE ÉS 

A VÉDETT ÉRTÉKEKRE 

A  környezeti  értékelést  készítő  tervező,  a  tervmódosítás  hatását  a  védett  értékekre  azzal  a 

megállapítással tudja értékelni, hogy sem a tervmódosítással érintett területen, sem annak belátható 

közelében sem védett érték, sem pedig régészeti lelőhely nem található, így a tervezett tervmódosítás, 

a lakóterületi fejlesztés a védett értékekre nincs semmilyen hatással, vagy ahogy az örökségvédelmi 

hatóság fogalmazott, a tervezett módosítás, „örökségi érdekeket nem sért”. 

A tervmódosításban szereplő fejlesztések megvalósulása esetén a meglévő főépület felújításra kerül 

és a lebontott konyha helyén többlakásos lakóépület épül fel. A fejlesztő ezen felújítás és kisméretű 

bővítésen  túlmenően,  további  többlakásos  lakóházakat  kíván  a  846‐os  hrsz.‐ú  telken  elhelyezni.  E 

tervezett  fejlesztés megvalósulása estén a korábbi és a mai állapotnál sűrűbb beépítés, nagyobb 

burkolt  felület,  intenzívebb  telekhasználat  jönne  létre,  amely  a  környezeti  értékelés  készítő 

véleménye szerint nem feltétlenül nevezhető a településrész – a lakó‐ és üdülőterület karakterterület 

– jellegzetes arculatához illeszkedő, értékteremtő településkép formálásnak. 

Itt is ügyelnünk kell azonban a kétirányú megközelítésre, és ez alapján azt kell mondanunk, hogy a volt 

Pelikán Hotel  többszintes,  nagy  alapterületű  épülete  szintén  ezen  karakterterület  településképét 

meghatározó elem. Egyébként is utaltunk rá, hogy a Balaton parti településeken, s így Alsóörsön is a 

71‐es  főút mellett  több  intenzívebben beépült  ingatlan  található, azaz a  főút melletti  intenzívebb 

beépítés is a településszerkezet, településkép egyik határozott jellemzője. 

Az Állami Főépítész véleménye szerint a túlzó méretű használat elsősorban a rendeltetési egységek 

nagy  száma  következtében  jön  létre  és  ez  az  oka  a  burkolt  felületek  növekedésének  is. Az  előbb 
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említett két dolgot, a rendeltetési egységek nagy számát és a burkolt felület növekedését, az épített 

környezet védelme tekintetében kedvezőtlennek nevezhetjük. 

A tervmódosítás értékelését a hatályos terv és a módosítás alapos összevetésével kell megalapozni, 

azaz  nemcsak  a  korábbi  állapothoz,  hanem  elsősorban  a  hatályos  terv  által  szabályozott 

lehetőségekhez kell hasonlítani a változásokat. 

Utaltunk már arra, hogy a tervmódosítás hatása kétirányú. Tartalmaz egyszer a 846‐os  ingatlanra, a 

módosítással  érintett  terület  kétharmadára  az  előbbiekben  bemutatott  jelentős  lakóterületi 

fejlesztést, amikor felújítás, bővítés, új építés révén 46 lakást kívánnak létrehozni, amely intenzívebben 

igénybe  vett  környezetet  eredményez,  valamint  a  terület  közel  egyharmadán  a  hatályos  tervnél 

kedvezőbb, a ténylegesen kialakult állapotoknak megfelelő szabályozást tartalmaz a módosítás. 

A tervmódosítás konkrét számokkal az alábbiakban értékelhető: 

A módosítás célterülete a jelenlegi Üü‐5‐ös üdülőházas övezetbe tartozó 1,17 hektár nagyságú terület. 

Ebből az Lk5‐ös kisvárosias lakóövezetbe, a 846‐os hrsz.‐ú, 0,79 hektár nagyságú területet sorol át a 

tervmódosítás. 

Lke‐3‐as kertvárosias lakóterületi övezetbe a 862/2‐es hrsz.‐ú, 0,23 hektár nagyságú területet sorol át 

a módosítás, valamint hibajavításként az Lke‐8‐as kertvárosias  lakóterületbe, 0,15 hektár nagyságú 

területet, amely a 921/2‐es, a 921/3‐as, a 921/4‐es és a 921/5‐ös ingatlan területét érinti.  

Az Üü‐5‐ös hatályos terv szerinti övezet paraméterei: beépítettség max. 30 %, a kialakítandó zöldfelület 

min. 40 %, a burkolt felület aránya 20 %. 

A  tervmódosításban  az  Lk5  kisvárosias  lakóövezetnél  a  beépítettség  nem  változik,  marad  30  %, 

hasonlóan marad 40 % a kialakítandó zöldfelület, egyedül a burkolt felület nő 20 %‐ról 30 %‐ra. 

A kertvárosias lakóterületnél a maximális beépítettség 25 % lehet, a burkolt felület 15 %, a kötelezően 

kialakítandó zöldfelület pedig 50 %! 

A tervmódosítással érintett terület egyharmadán – 0,38 hektár – tehát 5 %‐kal csökken a beépíthetőség 

és a burkolt felület nagysága, és 10%‐kal nő a kialakítandó zöldfelület! 

A hatályos terv alapján az 1,17 hektáron 30 %‐os beépítettséggel max. 3510 m2 alapterületű épület 

létesíthető, a burkolt felület nagysága 20 %‐os szabályozással 2340 m2, a zöldfelületnek pedig a 40 %‐

os szabályozással legkevesebb 4680 m2 nagyságúnak kell lenni. 

A tervmódosítás alapján a kertvárosias lakóterületbe átsorolt 0,38 hektár nagyságú területen 25 %‐os 

beépíthetőséggel max. 950 m2 alapterület építhető be. A burkolt felület 15 %‐os szabályozással 570 m2 

nagyságú  lehet, míg  a  zöldfelületnek  az 50 %‐os előírással  legkevesebb 1900 m2 nagyságúnak  kell 

lennie. 

Ez azt jelenti, hogy itt a tervmódosítás eredményeként 190 m2‐rel kisebb alapterület építhető be, és 

ugyanennyivel csökken a burkolt felület nagysága is. A zöldfelület 480 m2‐rel növekszik meg. 

A módosítással érintett terület egyharmadán a hatályos tervhez képest a tervmódosítás kifejezetten 

kedvezőbb  környezeti  állapotot,  kisebb  beépítést  és  több  növényzetet,  nagyobb  élőfelületet 

eredményez! 

A  volt  Pelikán  hotel  területén  (846  hrsz)  a  tervmódosítás,  amint  többször  említettük  egyetlen 

paraméter,  a  burkolt  felület  nagyságának  változtatását  tartalmazza.  A  tervezett  lakásszámhoz 

szükséges parkolók kialakítása céljából 20 %‐ról 30 %‐ra emeli a burkolt felület arányát. 
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A 0,79 hektár nagyságú terület a hatályos terv és a tervmódosítás szerint is legfeljebb 30 %‐kal építhető 

be, ez 2370 m2. A burkolt felület nagysága 1580 m2‐ről a 30 %‐os szabályozással 790 m2‐rel, 2370 m2 

nagyságúra nő! 

A kialakítandó zöldfelület 40 %‐os előírása nem változik, ezért mind a hatályos terv, mond a módosítás 

szerint legkevesebb 3160 m2 nagyságú zöldfelületet kell létrehozni. 

 

Összesítve, a hatályos terv szerint a beépíthető alapterület: max. 3510 m2.  

A burkolt felület max. nagysága: 2340 m2. 

A kialakítandó zöldfelület legkisebb nagysága: 4680 m2. 

A tervmódosítás alapján a beépíthető alapterület: 950 + 2370 = 3320 m2. 

A burkolt felület max. nagysága: 570 + 2370= 2940 m2 

A kialakítandó zöldfelület legkisebb nagysága. 1900 + 3160 = 5060 m2 

 

Ebből  az  összevetésből  az  derül  ki,  hogy  a  tervmódosítás  által  190 m2‐rel  csökken  a  beépíthető 

alapterület nagysága, 380 m2‐rel nő a  zöldfelület ez mindkét érték kifejezetten kedvező változás a 

lakókörnyezet az épített környezet szempontjából.   

A burkolt felület nagysága azonban 2940 m2‐re, azaz 600 m2‐rel nő, amely a klímaváltozás korában 

egyértelműen  kedvezőtlen  az  érintett  tömbre,  és  a  települési  környezetet,  az  életminőséget 

befolyásoló tényező! 

 

Tejesen egyetértve azzal, hogy Alsóörs nem városias település, bár sajnos már a falusias jelző sem igaz, 

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

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

településein. A másik alsóörsi települési környezeti értékelésében is leírjuk, hogy ezt a megnövekedett 

igényt  próbálja  az  önkormányzat  és  a  befektető  kielégíteni,  ami  sajnálatosan  együtt  jár  a  sűrűbb 

beépítéssel, az intenzívebb területhasználattal. 

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

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

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

A  települési  környezeti értékelés  készítője  akkor  lenne nyugodt, ha  létezne egy olyan pénzösszeg, 

nevezzük Településképi Alapnak  ‐ a Balaton Kiemelt üdülőkörzetben pl. a Tisztelt Állami  Főépítész 

rendelkezésére  bocsátva  ‐,  amellyel  meg  tudná  akadályozni  az  ideális  állapotot  megváltoztató 

folyamatokat, fejlesztéseket a fejlesztőknek, tulajdonosoknak fizetett kártalanítással. 
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5. A  TERVMÓDOSÍTÁS  ÉS  AZ  ELEMEK  RÉSZLETES  ÉRTÉKELÉSÉBŐL  LEVONT 

KÖVETKEZTETÉSEK 

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

GYAKOROLNAK 

Az  előző  4.2.  fejezetben  értékeltük  a  tervmódosítás  várható  hatását  az  épített  környezetre  és 

megállapítottuk, hogy az Állami Főépítész azon megállapítása, miszerint a burkolt felületek növelése 

kedvezőtlen a lakókörnyezet, az épített környezet védelme szempontjából, jogosnak nevezhető. 

A 30 %‐os beépítettség mellett  további újabb 30 %‐nyi burkolt mesterséges  felület  jellegében már 

inkább művi  környezetet hozna  létre, amely  rontaná nemcsak a  tömb esztétikai értékét, hanem a 

mikroklímában is kedvezőtlen változást eredményezhet, különösen, ha figyelembe vesszük a közeli, 

nagy burkolt felületekkel jellemezhető közlekedési területeket (71‐es főút, vasútállomás). 

Az épített környezet védelme tekintetében fontos az Állami Főépítész azon szakmai megállapítása is, 

hogy: „A települések sajátos éghajlatát nagymértékben befolyásolják a növényzet borította területek, 

amelyek  elsősorban  a  párologtatás,  valamint  az  árnyékolás  révén  jótékonyan  hatnak  annak 

hőmérsékletére,  csökkentik  a  légszennyezettség  mértékét  (a  szálló  por  arányát)  és  javítják  a 

komfortérzetet. A növényzettel borított ’felületen’ a csapadéknak nagyobb hányada szivárog a talajba 

és  ott  eltárolódik,  párolgása  hűti  a  környezetet,  továbbá  a  fák  árnyékot  biztosítanak  a  túlzott 

felmelegedés  ellen.  A  nagyarányú  burkolt  felületek  nem  képesek  a  csapadékvíz  megtartására, 

hasznosítására (nincs párologtatás), továbbá árnyékolás hiányában azok felmelegedése a hőmérséklet 

lokális megemelkedését eredményezi.  

Véleményem  szerint,  amennyiben  a  szükséges  parkolók  elhelyezéséhez  a  jelenlegi  burkolt  felületi 

arány nem elegendő, az esetben a fejlesztés volumenét szükséges csökkenteni.” 

A tervmódosítás indoklása szerint is a nagy lakásszám következtében szükséges a burkolt felület ilyen 

mértékű növelése, ami a környezeti értékelés szerint negatív tényező, amely a kiemelt üdülőkörzetben 

kevésbé kapcsolható össze a minőségi és egészséges lakókörnyezet fogalmával. 

Az előző  fejezetben  ismertetett számadatokból az derül ki, hogy a szerkezeti és a szabályozási  terv 

módosításával ugyan csökken 190 m2‐rel a beépíthető alapterület nagysága, ugyanakkor 600 m2‐rel nő 

a  burkolt  felület  nagysága,  amely  az  előzőkben  leírt  negatív mikroklimatikus  hatása mellett  nem 

illeszkedik  Alsóörs  lakó  és  üdülőterületére  jellemző  kertes,  fás  növényzettel  jellemezhető 

arculatához, és szükséges a 4/2018.  (III.28.) Önkormányzati rendelet   13.§  (1) bekezdése szerinti, a 

településrész jellegzetes arculatához illeszkedő megoldás. 

A negatív hatás kiemelésén túl azonban azt meg kell említenünk, hogy a burkolt felület nagyságának 

szabályozása  a  jogszabályok  szerint  nem  kötelező!  Sőt  az  átnézett Balaton  parti  települések HÉSZ 

előírásaiban a kisvárosias lakóövezetben sehol sem találtunk a burkolt felületek nagyságára vonatkozó 

szabályozást! 

Ez nem azt  jelenti, hogy Alsóörsre  rossz  terv készült, ellenkezőleg, épp ez a példa  is mutatja, hogy 

milyen fontos a burkolt felület nagyságának szabályozása. 

Részletes  kommentár  nélkül  azt  is  le  kell  írnunk,  hogy  a  hatályos  OTÉK  253/1997  (XII.20.) 

Kormányrendelet  2.  számú  melléklete  1.  pontja  szerint  a  kisvárosias  lakóterület  megengedett 

legnagyobb beépítettsége 60 %, a legkisebb zöldfelületi érték pedig 20 %. 
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Azaz  a  hatályos  tervben  és  a  tervmódosításban  is  nagyon  helyesen,  a maximális megengedett 

beépítettség értékének csak a fele szerepel, a zöldfelület érték pedig pont a kétszerese az országosan 

megengedett legkisebb zöldfelületi értéknek. 

 

6. A  VÁRHATÓ  KEDVEZŐTLEN  KÖRNYEZETI  HATÁS MEGELŐZÉSÉRE,  ELKERÜLÉSÉRE  TETT 

INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK  

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

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

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

Az  előző  fejezetekben  kiemeltük,  hogy  a  burkolt  felület,  az  ingatlan  mesterséges  elemeinek 

növekedése  a  hatályos  tervnél  kedvezőtlenebb  állapotokat  teremt,  és  semmiképp  nem  hozható 

összhangba a településképi rendelettel. 

A  környezeti  értékelés  javaslata  az,  hogy  egyetértve  az  Állami  Főépítész  szakmai  véleményével, 

csökkenteni kell a burkolt felületek nagyságát, és a parkolóhelyek legalább 70 %‐át, a csapadékvizet 

befogadó, párologtató felületként, ’ökoparkolóként’ kell kialakítani. E javaslat szerves része az, hogy a 

befektető csökkentse a tervezett rendeltetési egységek számát úgy, hogy a 30 %‐ról 25 %‐ra mérsékelt 

burkolt felületen megfelelően ki tudja alakítani a szükséges parkolókat. 

A  környezeti  értékelés  tehát  javasolja  a  rendeltetési  egységek  számának  csökkenését,  a burkolt 

felület arányának csökkentését 25 %‐ra, valamint  javasolja, hogy a tervmódosítás  írja elő, hogy a 

parkolóhelyek min. 70 %‐át vízáteresztő, un. ökoparkolóként kell létrehozni. 

/A szakirodalom szerint a  legalább 5 centiméter magasságú műanyag gyeprács vagy műanyag háló 

közeit gyeppel, vagy vízáteresztő anyaggal /murvával apró kaviccsal/ kell kitölteni, amely befogadja, és 

az altalajba vezeti a csapadékvizet. Az ökoparkolót legcélszerűbb un. ökoparkoló műanyag modulokból 

megépíteni, de többféle magas minőségű termék közül  lehet választani/. Miután a parkoló felülete 

befogadja, elvezeti a csapadékot, ezért könnyebben maradnak életben a parkolók mellé ültetett, az 

azok árnyékolását is ellátó fák. 

Amennyiben ezek a fák kedvezőbb körülmények között felnőnek, az egész lakóövezet sokkal vonzóbb 

és egészségesebb környezetet tud biztosítani a lakók számára. 

A burkolt felület csökkentése esetén az előző fejezetben kiszámított értékek is megváltoznak. A 25 %‐

os szabályozás estén 1975 m2 lesz a Pelikán hotel területén a burkolt felület nagysága, az 1,17 hektárnyi 

területen pedig 2545 m2. A hatályos tervben erre a területre 2340 m2 a burkolt felület nagysága, de 

amennyiben  a  190  m2‐rel  kisebb  beépíthetőséget  figyelembe  vesszük  akkor  mindössze  tizenöt 

négyzetméter a különbség a hatályos  terv és a  javasolt 25 %‐os szabályozás esetén a mesterséges 

felület (beépített alapterület + burkolt felület, 5865 m2 ill. 5850 m2) nagyságában. 

Ez  azonban még  nem  teljesen megfelelő,  ezért  is  fontos  a  parkolók  legalább  70 %‐nak  a  javasolt 

műanyagrácsos nagyterhelésű, vízáteresztő ökoparkolóként történő kialakítása, valamint az árnyékot 

adó fák telepítése a parkolók mellé. / A gyephézagos térburkolatot általában 50%‐ban beszámolják a 

zöldfelület területébe/. 

Ezek  az  Állami  Főépítész  szakmai  vélemény  alapján  javasolt  megoldások  számításaink  szerint  a 

rendeltetési egységek  (lakások) számának mintegy  tíz százalékos csökkenését eredményezik, ami 

által kevésbé  intenzív  lesz a  terület használata és a burkolt  felület csökkentésével, az ökoparkolók 



19 

létesítésével, az árnyékot adó fák telepítésével, a hatályos tervnél kissé kedvezőbb állapot érhető 

el. 

Az  Állami  Főépítész  szakmai  véleményére  tekintettel  a  burkolt  felületek  arányának  5  %  pontos 

csökkentésével, azaz 30 %‐ról 25 %‐ra történő módosításával az önkormányzat is egyetért, és ezt a 

124/2021. (X.14) számú önkormányzati határozatában megerősítette. 

A  hatályos  terv  paramétereinek  szigorítása  nem  jöhet  szóba, mert  a  beruházó  a  hatályos  terv 

paramétereinek ismeretében szerezte meg az ingatlant és tervezte meg a lakóterületi fejlesztést. 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, természetesen lehetőé 

teszi a meglévő tervek módosítását, szigorítását, ám a 30. § (1) bekezdése világosan fogalmaz: „Ha az 

ingatlan  rendeltetését,  használati módját  a  helyi  építési  szabályzat másként  állapítja meg  (övezeti 

előírások  változása)  vagy  korlátozza  (telekalakítási  vagy  építési  tilalom)  és  ebből  a  tulajdonosnak, 

haszonélvezőknek kára származik a tulajdonost, haszonélvezőt kártalanítás illeti meg.” 

A 30. §  (6) bekezdése pedig azt szabályozza, hogy: „A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az 

érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, 

a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli…” 

A tervmódosítás nem tartalmazza a hatályos terv a szigorítását két okból, egyrészt azért nem, mert 

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

az Önkormányzat nem kéri a szigorításokat tekintettel arra, hogy a szabályozás megváltoztatásából 

eredő kártalanítási igények kifizetését nem tudja vállalni. 

Márpedig szigorítás és kártalanítás nélkül a környezeti értékelést készítője nem  lát esélyt a hatályos 

tervnél jóval kedvezőbb környezeti állapot létrejöttére. 
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7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

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

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

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

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

védelme tekintetében környezeti vizsgálat lefolytatását. 

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

felület nagyságának és a rendeltetési egységek számának növekedését kiemelve úgy nyilatkozott, hogy 

a  módosítás:  „A  Pelikán  hotel  főépületének  újrahasznosítására  irányuló  elképzeléseket 

támogathatónak  tartom,  ugyanakkor  az  ingatlanon  további  négy‐öt  társasház  megjelenését 

településképi, tájképi‐ és szakmai szempontból nem tudom támogatni… 

…amennyiben a szükséges parkolók elhelyezéséhez a jelenlegi burkolt felületi arány nem elegendő, az 

esetben a fejlesztés volumenét szükséges csökkenteni.” 

Az épített környezet védelme tekintetében készítendő települési környezeti értékelés  tematikáját a 

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

állítottuk össze. 

Az Alsóörs volt Pelikán hotel és környéki belterületi ingatlanokra készült településrendezési eszközök 

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

polgármester kezdeményezésére, a véleményezési anyag készítésével indul. 

A tervmódosításban szereplő tervi változtatásokat az Önkormányzat úgy  ítélte meg, hogy azok nem 

gyakorolnak jelentős hatást a környezetre és ezért a tervmódosításhoz nem kell környezeti értékelést 

készíteni. 

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

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

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

természetvédelmi, illetve örökségvédelmi érdekeket nem sértenek. 

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

tekintetében a környezeti értékelés elkészítését. 

A volt Pelikán Hotel területére és a környező telkekre vonatkozó tervmódosítás, övezeti átsorolásokat, 

illetve  a  846‐os  hrsz.‐ú  telekre  vonatkozóan  a  burkolt  felület  arányának  20%‐ról  30 %‐ra  történő 

növelését tartalmazta. 

Az  övezeti  átsorolások  következtében  az  1,17  hektár  nagyságú  terület  egyharmadán  a  kialakult 

állapotnak megfelelő, a hatályos tervnél szigorúbb (kedvezőbb) paraméterek lépnek életbe. 

A környezeti értékelés készítője, egyetértve az Állami Főépítész véleményével, úgy  ítéli meg, hogy a 

fejlesztés nagyságrendjét mintegy 10 %‐kal csökkenteni kell és a burkolt felületek nagyságát 30%‐ról 

25%‐ra kell mérsékelni. 

E  csökkentés  következtében  kevesebb  lakás  épül  és  kevesebb  parkolóhelyre  van  szükség. Alsóörs 

község Önkormányzata  is elfogadta az Állami Főépítész szakmai véleményét és a 124/2021.  (X.14.) 

számú önkormányzati határozatával elfogadta, hogy a  tervmódosításban a burkolt  felület aránya a 

tervezett 30 %‐ról 25 %‐ra csökkenjen. 
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E mellett a környezeti értékelés  javasolja, hogy a parkolók  legalább 70 %‐át árnyas, ökoparkolóként 

kell kialakítani, amely következtében kedvezőbb vízgazdálkodás, kedvezőbb mikroklíma alakulhat ki, 

tovább csökkentve a mesterséges felületeket. 

A  környezeti  értékelés  készítésekor  elemeztük  a  települések  fejlődését.  Arra  a  megállapításra 

jutottunk, hogy sajnos a kisvárosias lakóövezet nem idegen az üdülőtelepülésektől. Alsóörsön is több 

helyen  van  ilyen  övezet  és  a  közeli  települések  közül  a  szomszédos  Balatonalmádin  kívül 

Balatonkenesén,  Balatonfűzfőn,  Balatonfüreden,  Tihanyban,  még  ha  más‐más  okokból  is,  de 

megtalálható a kisvárosias lakóövezet. 

Összefoglalva,  a  települési  környezeti  értékelés  készítő  tervező  szakmailag  egyetért  az  Állami 

Főépítésszel abban, hogy csökkenteni kell a rendeltetési egységeket, a burkolt felületek nagyságát 

és javasolja a lakásszám csökkentését és a burkolt felület 5 %‐os mérséklését, a mesterséges felület 

minél kisebb mérvű kiterjedését. 

Sokkal kedvezőbb környezeti állapotot  csak a hatályos  terv módosításával, a  jelenleginél  szigorúbb 

szabályozással  lehetne  elérni,  amennyiben  a  befektetőt  ért  károkat,  a  felmerülő  kártalanítási 

költségeket van, aki felvállalja. 

 

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

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

is erőteljesebb ingatlan keresletet generál. Az erre adandó megfelelő szakmai válasznak a környezeti 

értékelést készítő tervező nincs a birtokában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacsony. 2021. december 16.   dr. Laposa József  

  tájrendező mérnök, városépítési‐városgazdasági szakmérnök 

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

1. melléklet: Az Államigazgatási szervek véleményei 

SOR‐
SZÁM 

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

VÉLEMÉNYADÁS 
KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKELÉS 

1.  VMKH Állami Főépítészi Iroda  észrevételt tett  szükségesnek tartja 

2. 
VMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

kifogást nem emelt  nem szükséges 

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

4.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  kifogást nem emelt  nem szükséges 

5.  Országos Vízügyi Főigazgatóság     

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

7.  VMKH Népegészségügyi Főosztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 

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

9.  ITM Légügyi Hivatal     

10.  ITM Hajózási Hatósági Főosztály     

11.  ITM Vasúti Hatósági Főosztály     

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

13. 
VMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

   

14.  VMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály     

15.  VMKH Földhivatali Főosztály     

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

17.  Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  kifogást nem emelt  nem illetékes 

18.  Balatonfüredi Rendőrkapitányság  kifogást nem emelt  nem szükséges 

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

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

21.  Országos Atomenergia Hivatal     

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

23.  BFKH Népegészségügyi Főosztály  nincs érintettség  ‐ 

24.  Nemzeti Népegészségügyi Központ  kifogást nem emelt  nem szükséges 

25.  BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  kifogást nem emelt  nem szükséges 
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2. melléklet: Önkormányzati határozat 
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3. melléklet: A hatályos és a javasolt településszerkezeti tervi és szabályozási tervi kivágatok

Hatályos Településszerkezeti Terv kivágata 

Javasolt Településszerkezeti Terv kivágata 
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Hatályos Szabályozási Terv kivágata  

 

 

Javasolt Szabályozási Terv kivágata 

  




