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I/A Tájrendezési javaslat 
 

Jelen terv Balatonudvari község 2020-ban elfogadott településrendezési eszközeinek módosítása. A 
tervmódosítás célja az időközben felmerülő települési változtatási szándékok megjelenítése. A beérkező 
gazdálkodói igény és a település változtatási szándéka, amely belterületet érint: 

A jelenleg folyamatban lévő Településrendezési módosítás Balatonudvari Község két belterületi 
területét érinti. 

Az 1. módosítási terület Balatonudvari 511/2, 511/3, 511/10 és 511/11 hrsz-ú telekcsoport ún. 
Keresztfa-dűlő területét érinti, ahol a telekcsoport újra osztása történik a helyi igényeknek és a 2007-es 
szabályozásnak megfelelően építési telkek kialakítása céljából.  A 2. módosítási terület Balatonudvari 
710/16 hrsz.-ú ingatlanját érinti, ahol a jelenlegi Különleges beépítésre szánt bungalow kemping (Kbk) 
övezetből az igényeknek megfelelő a településen már alkalmazott Üdülőházas üdülőterületre Üü-3 
övezetre módosul.  

A tájrendezési javaslat így a részben megváltozott elképzeléseknek megfelelő tájszerkezet 
kialakítására és a tájvédelmi szempontból szükséges feladatok, feltételek meghatározására irányul. 

 
Mindkét módosítás beépítésre szánt belterületi ingatlanokat érint, melyekben lényegi változás nem 

történik szabályozás kapcsán. Egyik ingatlan/ingatlantömb sem érintkezik közvetlen a Balaton 
partvonalával, de ahhoz közel esnek. 

A Keresztfa dűlő kapcsán a kérelmezők szempontja, hogy a tulajdonosi egyezségeknek megfelelően 
kedvező telekállapot alakulna ki, amely alapján a jelenleg osztatlan közös tulajdon is megszűnhetne. Ez 
megköveteli a 2007-es szabályozásnak megfelelő finomított szabályozás visszaállítását, mely alapján a 
keretes út szabályozás megszűnne és a belső feltáró út kerül újra kiszabályozásra. Csökken a beépítésre 
szánt terület, illetve az út közlekedési terület, minimálisan ugyan, de nő a zöldterület. 

A 2. módosítási terület kapcsán az övezetváltás indoka, hogy a meglévő 10 épületalapra már nem a 
korábbi, ma már nem keresett és korszerűtlen bungalow épületek kerülnének kemping üzemeltetéssel, 
hanem a ma keresett üdülőházas funkciónak megfelelő üdülőépületek kerülnének az új övezetnek 
megfelelő paraméterekkel. 

 
Balatonudvarin több mezőgazdasági és kisipari vállalkozás működik, illetve a turizmusra épít a 

település. A mostani minimális változás elősegíti a jelenleg is beépítésre szánt lakó terület ésszerű és a 
2007-es szabályozásnak megfelelő felosztását, illetve a jelen kornak megfelelő szálláshelyek 
megvalósítását. 

 
Az 1. módosítási terület (Keresztfa-dűlő) szorosan illeszkedik a szomszédos már beépült lakó 

területhez. Falusias lakó területi (Lf-4) besorolása nem változik, egyedül a javasolt telekmegosztása a 
2007-es szabályozási tervnek és a helyi igényeknek megfelelően módosul. A terület jelenleg nagyrészt 
mezőgazdasági művelés alatt van, illetve parlagon lévő, használaton kívüli, részben elcserjésedett 
gyepterület található rajta. Mivel a terület a hatályos, az azt megelőző (2007) és ezt követően is 
változatlanul települési térségbe és beépítésre szánt falusias lakóterületi területfelhasználásba tartozik, a 
tájképi változás lehetősége mindig is fennállt. A 71. számú főút felől egy hiányos meglévő fasor található, 
melyet a módosítás nem befolyásol. Tájképvédelmi szempontból, javasolt a fasor pótlása a környékre 
jellemző és a fasort alkotó közönséges mandula (Prunus dulcis) pótlásával, kiegészítésével, amellyel 
egyben a terület is egyfajta lehatárolást kap. Mind tájképvédelmi, tájökológiai, mind környezeti hatások 
csökkentése szempontjából a védőfasor megőrzése, fenntartása javasolt. A beépítés feltételei nem 
változnak, a módosítás egyedül a terület 2007-es szabályozásához igazodóan kerül újra felosztásra. A 
táj alakulását a módosítási szándék relevánsan nem befolyásolja, mivel az illeszkedik az eddigi 
környezetükben lévő falusias területekhez, illetve beruházásokhoz. A meglévő jellemző állapotképet 
bemutató fénykép a következő (saját kép): 
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A 2. módosítási terület (710/16 hrsz.) jelenleg egy elhanyagolt becserjésedett, részben beerdősült 

terület, amit a vízparti társulások (főleg spontán megtelepedő puhafás fajok: fűz, nyár) visszahódítottak. 
Még megtalálhatóak az egykori kemping betonalapjai. Az ingatlan jól illeszkedik a környezetébe Kelet 
felől Hétvégiházas üdülő, Nyugatról strand terület határolja, északról egy kiszabályozott, de meg nem 
valósított út (murvás felület jelenleg), illetve vasúti területet közvetve szintén üdülő és falusias 
lakóterületek találhatóak. A tervezet Üdülőházas üdülő terület jól illeszkedik a környezetébe. A táj 
alakulását a módosítási szándék relevánsan befolyásolja a jelenlegi állapothoz képest, azonban csak az 
eredeti funkció kerül visszaállításra a terület rendezésével, így az illeszkedik az eddigi környezetükben 
lévő üdülő területekhez. Ezen felül a jelenlegi szórt felszínű kiszabályozott út szélességének csökkentése 
történik, mellyel a forgalom csökkentése és szélességében a környező utakhoz való alkalmazkodás is 
cél. A meglévő jellemző állapotot bemutató fényképek a következők (saját képek): 
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A mezőgazdasági- és erdőterületeken, szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű területen, illetve a sajátos 
területfelhasználású területeken történő építési engedélyezési eljárás során az egyes megyei 
Kormányhivatalok Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályai (korábbi 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek) tájvédelmi szakhatóságként működnek 
közre, ennek során szükséges a természeti értékek védelmét, a táj-, illetve természetvédelem érdekeinek 
érvényesítését biztosítani.   

I/B Környezetalakítási javaslat 
 
A Környezetalakítási javaslat c. alátámasztó munkarész két fejezetből áll: 
– az első rész „A településrendezési tervek és helyi építési szabályzat módosítását alátámasztó 

környezetalakítási javaslat”, ez tartalmazza a főbb javaslatokat (intézkedési javaslatokat, a 
környezetminőség megőrzését, a környezetszennyezés megelőzését szolgáló környezeti 
feltételeket), melyek betartásával a környezeti elemek védelme biztosítható; 
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– a második rész „A településrendezési tervek és HÉSZ módosítás környezeti értékelése1”, mely a terv 
megvalósulása során várható környezeti hatásokat tárja fel és értékeli környezeti szempontból, 
továbbá – szükség esetén – további javaslatokat fogalmaz meg a környezet károsodásának 
elkerülése, a negatív környezeti hatások megelőzése érdekében. 

 

A településrendezési tervek és a HÉSZ módosítását alátámasztó környezetalakítási javaslat  
A módosítás tárgyát képező, 2020-ban jóváhagyott településrendezési tervekhez készült 

környezetalakítási alátámasztó munkarész a környezeti elemek és rendszereik védelmére, a települési 
környezetvédelemre vonatkozóan széleskörű javaslatokat tartalmaz, meghatározza továbbá a 
létesítmények elhelyezésének környezeti feltételeit. Továbbra is az ebben foglaltak az irányadók, a 
módosításhoz készített környezetalakítási alátámasztó munkarészben, így csak azokra a környezeti 
feltételekre hívnánk fel a figyelmet, melyek a tervezett változtatásokkal kapcsolatosak.  

76/2021. (VIII.05.), 77/2021. (VIII.05.) sz. Önkormányzati határozattal elfogadott településfejlesztési 

döntések alapján: 

- Balatonudvari Község Önkormányzata a 76/2021. (VIII.05.) kt. határozata alapján Balatonudvari 
511/2, 511/3, 511/10 és 511/11 hrsz-ú telekcsoport újra osztása a helyi igényeknek megfelelően építési 
telkek kialakítása céljából. A terület a mindenkori településrendezési eszközökben beépítésre szánt 
Falusias lakóterület és az is marad. Egyedül a telekcsoport újra osztása történik a 2007-es elégséges 
szabályozásnak megfelelően, ami alapján lett megosztva a tulajdonosok által is anno a terület, csak a 
hatályos szabályozás ezt nem vette figyelembe. 

 
- Balatonudvari Község Önkormányzata a 77/2021. (VIII.05.) kt. határozata alapján Balatonudvari 

belterületi 710/16 hrsz.-ú ingatlan területfelhasználás váltását kezdeményezte a funkció megőrzése 
mellett a jobb kihasználhatóság kapcsán. 

A terület jelenleg a hatályos településrendezési eszközökben Különleges beépítésre szánt bungalow 
kemping (Kbk). Ahhoz, hogy a területen a ma keresett üdülőházas funkciónak megfelelő épületek 
kerülhessenek a már meglévő alapokra, módosítani szükséges a településrendezési eszközöket. A 
módosítás során az Önkormányzat a 710/16 hrsz.-ú ingatlant egy már alkalmazott Üdülőházas 
üdülőterületre Üü-3 övezetre módosítaná a célok elérése érdekében. 

 
A tervezési területek nem részei országos jelentőségű védett természeti területeknek, közösségi 

jelentőségű Natura 2000 területeknek, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT.) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetének sem. Az ingatlanok a MaTrT. szerkezeti tervlapja szerint települési térség 
területfelhasználási kategóriában fekszenek, területükön ex-lege védett természeti értékekről, a védett és 
fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 
13/2001.(V.9.) KöM rendeletben szereplő fajok vagy azok élőhelyének előfordulásáról sincsenek jelenleg 
adatok az illetékes Kormányhivatalok nyilatkozata alapján. 

A vizsgált ingatlanok Balatonudvari belterületén helyezkednek el.  A térséget táj- és természetvédelmi 
szempontból meghatározó Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak, mint országos jelentőségű védett 
természeti területnek a két vizsgált ingatlan NEM képezi részét, azonban mindkét területet Dél felől 
határoló településrészek már a Nemzeti Park területei. A Nemzeti Park főbb adatai a következők: 

Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Azonosító: 282/NP/97 
Alapítva: 1997 
Terület (ha): 58.056 hektár 
Kezelő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 
1 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint 
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Védetté nyilvánító határozat: 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki 
 Nemzeti Park létesítéséről 
 
A védetté nyilvánítás célja a fenti határozat 2.§ (1) bekezdése szerint: A táj jellegének megőrzése, 

természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az 
érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a 
természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása. 

A tervezett módosítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fent idézett rendeletében megfogalmazott 
célokat nem befolyásolja, a célok megvalósítása továbbra is biztosítható. A táj jellegének megőrzése, 
természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az 
érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a 
természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása továbbra is 
biztosítható. 
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015.(VI.2.) MvM rendelet mellékletének 
4. pont 1. alpontja szerint Balatonudvari a megadott EOV koordinátákkal nem része a Világörökségi és 
világörökségi várományos területek övezetének. 

 
Az 1. módosítási terület területfelhasználását és beépítési előírásait tekintve változatlan marad. 

Tájképi szempontból a „régi-új” telekosztás révén több épület jelenhet meg a területen a hatályos 
szabályozáshoz képest, de a környező lakótömbökhöz és települési környezethez illeszkedik. A telkek 
tájolása a domborzati adottságokhoz és a településszéli elhelyezkedéshez igazodik.  

 
A 2. módosítási területen megvalósuló Üdülő terület jellegében hasonló, mint a jelenlegi 

területhasználaton megengedett kemping terület. Tájképi szempontból, így a megengedett épületekhez 
képest minimálisan nő az épületmagasság, azonban az illeszkedik a szomszédos Hétvégiházas üdülő 
területéhez. Mindazonáltal az épületmagasság növelése nem javasolt. A beruházók nyilatkozata alapján 
lapostetős épületek kerülnének kialakításra. 

A tájképvédelem elősegítése céljából újabb építészeti előírások kiírásra nincsen szükség, a jelenlegi 
szabályozás elégséges és a módosítás tárgyát képező övezetváltás ezt nem befolyásolja. A Helyi Építési 
Szabályzatban (HÉSZ) az érintett területre egy a településen már alkalmazott Üdülőházas üdülő terület 
övezetet hoz létre, ahol az egyéb jogszabályokban az üdülőházas területeknél meghatározott építmények 
helyezhetők el. 

Az üdülő területeken meghatározott környezeti feltételek betartásával a megfelelő környezetminőség 
biztosítható.  

 
 

  



Balatonudvari 76/2021. (VIII.05.), 77/2021. (VIII.05.) számú Kt. határozat alapján való TRT módosítás                           Környezeti értékelés                       

 

8 

 

II. A településrendezési tervek környezeti értékelése2 
 

A környezeti értékelés a terv megvalósulása során várható környezeti következményeket hivatott 
feltárni és a tervet ennek alapján értékelni a környezeti szempontoknak a döntéshozási folyamat minél 
korábbi fázisában történő integrálása és a környezetvédelmi szempontból előreláthatóan káros 
hatásokkal járó folyamatok kiszűrése érdekében. Az értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan 
további intézkedések, feltételek kerüljenek beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet 
károsodásának elkerülését biztosítják. A környezeti értékelés kizárólag a tervmódosítás tárgyát képező 
új tervi elemekre irányul. 
 
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

▪ Előzmények  
A Balatonudvari Településrendezési eszközeinek részleges módosítása c. terv az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §. (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a Rendelet szerinti 
környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása 
alapján kell eldönteni, melyhez a Rendelet értelmében ki kell kérni a környezet védelméért felelős 
szervek3 szakmai véleményét. E véleménykérést megelőzően 2022 márciusában kiküldött előzetes 
állásfoglalás dokumentációja és jelen környezeti értékelés dokumentációval alapozzuk meg a teljes 
eljárással történő TrT módosítást a véleményezési dokumentáció alátámasztásául. 

Mivel a kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján részben megítélhető volt, hogy a 
környezeti vizsgálat lefolytatása indokolt, különösen  

– egyes módosítással érintett területek táj- és településkép szempontjából, az épített környezet 
védelmére kiterjedően, valamint 

– arra való tekintettel, hogy a terv fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, 
a Rendelet 5. §. (4) bekezdésében nyújtott lehetőség alapján a környezeti hatás jelentőségének 
eldöntése mellett egyben a környezeti értékelés tartalmára vonatkozóan is kikértük a környezet 
védelméért felelős szervek szakmai véleményét.  

A környezeti értékelés a rendelkezésünkre álló adatokat figyelembe véve, az OTÉK 3.§. (3) bekezdés 
2. pontjában foglaltaknak megfelelően a környezetalakítási kötelező alátámasztó munkarész részeként 
került kidolgozásra. 

 
▪ A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 

Tekintettel arra, hogy a terv nem alternatív javaslatok kidolgozásával, illetve vizsgálatával, hanem 
konkrét elképzelések kidolgozásának céljával készült, így változatok közötti választásra környezeti 
szempontból nem kerülhetett sor. A környezeti értékelés készítése révén azonban – annak hatására – a 
terv kidolgozása során nem módosul. 
 

▪ A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 
véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés késztése során történő figyelembevétele 

A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az eljárás 
rendjét az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes 
eljárás keretében véleményezési dokumentációval történik. 

A 2022 márciusában a környezeti értékelés tartalmára vonatkozó kiküldött előzetes Tájékoztatási 
anyagra az alábbi vélemények érkeztek az államigazgatási szervektől:  

- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 
2 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint 
3 a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének II. pontja szerint  
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Tájékoztat a módosítási területek természetvédelmi érintettségeiről. Továbbá nyilatkozik, hogy táj- és 
természetvédelmi szempontból a terület frekventált elhelyezkedése miatt és az érintett település 
településképvédelme tekintetében a környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését 
szükségesnek tart. 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

Nyilatkozik, hogy környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Nyilatkozik, hogy ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség vonatkozásában, 

katasztrófavédelmi szempontból környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Nyilatkozik, hogy az 1 sz. módosítás által érintett 93721 egyedi azonosítójú régészeti lelőhely 

lehatárolása és feltüntetése nem megfelelő. Kéri ennek pontosítását. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Nyilatkozik, hogy a következő kikötéssel nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását: 

megállapítja, hogy az 1. sz. módosítással érintett részterületen (511/2-3, 511/10-11 hrsz.-ú ingatlanok) a 

bizonytalan kiterjedésű, 93721 azonosító számú Örvényesi út régészeti lelőhely található. Kéri, hogy a 

továbbiakban a régészeti lelőhely adatait aktualizálják a Nyilvántartásban szereplő kiterjedés alapján. 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
Az Önkormányzat környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó indoklását tudomásul veszi, miszerint 
nem szükséges annak elkészítése. Ugyanakkor kéri a településrendezési eszköz módosításával 
kapcsolatban készülő megalapozó dokumentációban az épített környezet vizsgálatát részletesen 
kidolgozni. 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
Nyilatkozik, hogy környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.  

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Tájékoztat a módosítási terület által esetlegesen érintett természetvédelmi területekről. A 

véleményezési dokumentációban kéri az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. § (3) b) pontjának való megfelelés részletes bemutatását. Nyilatkozik, hogy 

szükségesnek tartja mindkét módosítási terület tekintetében a környezeti vizsgálat, környezeti értékelés 

elkészítését. 

Az érintett nyilvánosság a helyben szokásos módon értesülhetett a tervezés megkezdéséről, melyre 
vonatkozóan részükről 1 érdemi észrevétel érkezett. Itt kívánjuk megjegyezni azonban, hogy a 
településrendezési tervek megalapozásaként készült településfejlesztési koncepció a lakossági 
igényeken alapul. 

• Horváth Szabolcs Máté (2011 Budakalász, Kőbányai út 33.)  
Nem érti, hogy miért nem érvényesülnek olyan közösségi érdekek, mint például „nem kell minden 

mezőgazdasági területet beépíteni a lehető legnagyobb arányban”; „nem kell egy település 
infrastruktúráját, üdülési kapacitását túlterhelni, egyes esetekben a táji, ökológiai értékek megőrzését a 
magánérdekek elé helyezni”; „nem kell a településeket koppanóra összeépíteni”; stb. 

Hogyan őrzi meg a település az értékes táji értékeit, ha ilyen magas beépíthetőségi paraméterekkel 
nyilvánítanak lakóterületté egy egész dűlő területet? Milyen mértékben számít az önkormányzat üdülő 
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funkciójú vagy lakó funkciójú épületekre ennél a beépítésnél és ez hogyan hat a település meglévő 
infrastruktúrájára? A település Örvényessel történő szoros összeépülése miért célja Balatonudvarinak? 

 
 

▪ A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai 
A környezeti értékelés megrendelők által biztosított anyagok, az önkormányzat adatszolgáltatása, 

valamint szakirodalmi adatok felhasználásával készült.  
A környezeti elemek jelen állapotára vonatkozó környezetvédelmi adatbázis nem állt rendelkezésre, 

ill. nehezen hozzáférhető, ezáltal a meglévő állapot leírása és az abból következő későbbi 
összehasonlítások, a monitoring – viszonyítási alap híján - nehezebben elvégezhetők. 
 
2. A terv (és változatainak) rövid ismertetése 

▪ A terv összefüggése más releváns tervekkel 
A tervet érintő, figyelembe veendő környezeti vonatkozásaiban releváns tervek, programok: 
– Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (2018. évi CXXXIX. tv.) 

Egyéb környezeti vonatkozásaiban releváns tervek, programok: 
– IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program  
– Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programja 2018-2022 (PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft, 

86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat) 
 

▪ A terv célja, tartalma, környezeti vonatkozásainak ismertetése 
A település hatályos rendezési eszközei 2020-ban kerültek elfogadásra. Balatonudvari Község 

Képviselőtestülete a helyi beruházók, tulajdonosok kérésére és javaslatára áttekintette a község 
településrendezési tervét. A települési területekhez az érintett 1. sz. módosítás kapcsán a telekcsoport 
újraosztását, illetve a 2. sz. módosítással érintett ingatlan Különleges beépítésre szánt bungalow kemping 
(Kbk) jelű övezet Üdülőházas üdülőterületre Üü-3 övezetre való szabályozását, a szükséges változások 
megvalósíthatósága érdekében a képviselő testület kezdeményezte a településrendezési terv 
módosítását.  

A terv célja, hogy a megváltozott elképzeléseket figyelembe véve a területfelhasználás térbeli rendjét, 
a beépítés feltételeit, az építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapítsa, továbbá 
elősegítse a terület működőképességét, a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett.  

 
▪ A környezeti értékelés tárgya  

A településrendezési eszközök (szabályozási terv) módosítása a változtatással érintett Balatonudvari 
511/2, 511/3, 511/10 és 511/11 hrsz-ú telekcsoport, illetve a 710/16 hrsz.-ú ingatlanra terjed ki, teljes 
felülvizsgálatot nem jelent. A környezeti értékelés is ennek megfelelően a tervmódosítás tárgyát képező 
új szabályozási elemek környezeti szempontú értékelését tartalmazza. 

A tervmódosítás az alábbi változtatásokat célozza: 
I. módosítási terület: Balatonudvari 511/2, 511/3, 511/10 és 511/11 hrsz-ú telekcsoport 
Az 1. módosítás fő tárgya Balatonudvari 511/2, 511/3, 511/10 és 511/11 hrsz-ú telekcsoport újra 

osztása a helyi igényeknek megfelelően építési telkek kialakítása céljából. A hatályos rendelet és 
melléklete a szabályozási terv eltérő szabályozást ad a korábban 2020. VIII.5-ig hatályban volt 
szabályozáshoz képest. Az új terv elfogadása után a tulajdonosok jelezték, hogy még az előző 
szabályozás alapján osztották meg egymás között a területet, mely így ellentmondást szült a hatályos 
szabályozás és a tulajdonosok tulajdoni hányadai és építési lehetőségei között, mely 2007 januárjában 
lett elfogadva. 

A hatályos szabályozás alapján a közlekedési rendszer is fizikailag megoldhatatlan, több rövid 
szakaszú merőleges törés található benne és a tömbbelső reálisan nem feltárható, miközben a 2007-es 
szabályozás zöldterülete változatlanul megtalálható benne. A keretes út kialakítás miatt a kialakítható 
lakóingatlanok építési vonala beleesik a vasút és a 71-es út védterületeibe. 
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Amennyiben a jelenleg hatályos szabályozás maradna, a tulajdonosok magánterületéből jóval több 
kerülne út, közterület céljára felhasználásra, így a magántulajdonhoz fűződő érdek is sérülnének.  

A kérelmezők szempontja, hogy a tulajdonosi egyezségeknek megfelelően kedvező telekállapot 
alakulna ki, amely alapján a jelenleg osztatlan közös tulajdon is megszűnhetne. Ez megköveteli a 2007-
es szabályozásnak megfelelő finomított szabályozás visszaállítását, mely alapján a keretes út 
szabályozás megszűnne és a belső feltáró út kerül újra kiszabályozásra. A tömbbelsőben lévő zöldterület 
változatlanul megmarad, a Balaton partvonalával párhuzamosan futó zöldterület a 2007-es 
szabályozásnak megfelelően a jelenlegihez képest minimálisan csökken, mely különbözetet a szintén az 
511/10 hrsz.-ú ingatlan ÉNy-i csücskében a 71.-sz.-ú főút és az 509 hrsz.-ú közút csomópontjában 
pótlásra kerül, mintegy folytatásaként az út túloldalán lévő zöldterületnek.  

Az 512/1 hrsz-ú vasúti területen a hatályos terv szerinti közlekedési terület szakasz megszűnik, azt 
vasúti területként kerül szabályozásra a 2007-es tervnek megfelelően. 

A tervezett módosítással érintett ingatlanok a hatályos településrendezési eszközökben falusias lakó 
(Lf) területfelhasználásba tartoznak, amely jellemzően kistelkes lakó terület, a lakóépület, a lakosság 
ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális építmények elhelyezésére szolgál. A terület jelenleg beépítetlen, körben egyrészt 
mezőgazdasági, 71.-es számú főút, vasúti terület és szintén lakó terület határolja. A tervezési területtel 
szoros kapcsolatban lévő területek környezetére minimális hatással bírhat a módosítás. 

Ahhoz, hogy egy kedvező telekosztást és tömbfeltárást hozhassanak létre, módosítani szükséges a 
településrendezési eszközöket. 

A terület jelenleg beépítetlen, ÉNY-i irányból a 71.sz. főút, ÉK-, K-i oldalról mezőgazdasági területek, 
D-i oldalról Kötöttpályás vasúti területek, Ny-i oldalról a Kuti-kertek utcával közvetve beépült szintén 
falusias lakó terület határolja. Az ingatlantömb jelenleg részben mezőgazdasági hasznosítás alatt van 
(511/10 hrsz.), részben felhagyott mezőgazdasági terület, rendezetlen/bolygatott állapotban van. A 
beruházási terület és a körülötte lévő felhagyott mezőgazdasági terület (511/11-12, 511/3 hrsz.) 
mezőgazdasági termelésre, legeltetésre alkalmatlan részben becserjésedett területek. A meglévő 
jellemző állapotképet bemutató fényképek a következők (saját képek): 
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A tervezési területtől min. 50 m távolságra egy vasúti közlekedési felülettel és egy vízgazdálkodási 
területtel elhatárolva található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe, valamint a vele közel 
azonos alaprajzi elrendezésű Balaton (HUBF30002) Natura 2000-es terület, amelyek természeti 
környezetére, ökológia állapotára várhatóan negatív hatással nem lesz a módosítás. Az eddig is települési 
környezetbe tartozó lakóterületi besorolású lakótömb és az ahhoz kapcsolódó lehetséges beépítettség, 
mind funkcionálisan, mind megjelenésében jól illeszkedik a környezeti és természeti adottságokkal 
rendelkező tájszerkezethez.  

 

  

A területrendezési terv módosításával érintett két részterület mindegyike a Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvényt kiegészítő 9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 3. 
melléklete szerint tájképvédelmi övezet része. A tájképvédelmi övezetbe a hivatkozott törvény szerint a 
természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása 
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és 
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. Balatonudvari 
Község teljes közigazgatási területe az övezet részét képezi. 
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A módosítással a jelenleg beépítésre szánt falusias lakóterületi besorolás nem változik. A 
környezetéhez képest táj- és településképileg releváns változás csak beépítés esetén következik be, az 
eddig is megengedett lakó építmények-hez funkcionálisan, stílusában és méretében illeszkedő 
megjelenésben. 

Az épülettömegek és építmények számának igazodása a jelenleg hatályos előírásokhoz, illetve a 
terepadottságokhoz idomulva igyekszik megfelelni a terv a táj-és településkép védelméhez. A hatályos 
szabályozás nem változik a módosítással. 

Az OTÉK szerinti falusias lakó területeken meghatározott környezeti feltételek betartásával a 
megfelelő környezetminőség biztosítható.  

Balatonudvari Település Arculati Kézikönyve (TAK) ezen területet „mezőgazdasági” karakterterületbe 
sorolja, amelynek módosítása a terület beépítésének megkezdésével fog elindulni.  

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a környezetminőség 
jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, 
életminőségében negatív változás nem várható.  

 
II. módosítási terület: Balatonudvari 710/16 hrsz-ú ingatlan 
A 2. módosítás fő tárgya Balatonudvari 710/16 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi Különleges beépítésre szánt 

bungalow kemping (Kbk) övezetből az igényeknek megfelelő a településen már alkalmazott Üdülőházas 
üdülőterületre Üü-3 övezetre módosul. Az üdülőházas üdülőterületen olyan - általában - kettőnél több 
üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely 
túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, 
felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas . 

A tervezett módosítással érintett ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben Különleges 
beépítésre szánt bungalow kemping (Kbk) területfelhasználásba tartozik, amely jellemzően nagytelkes 
terület, mely a kulturális, sport, szállásférőhely és szórakoztatási, valamint oktatási, ill. egészségügyi 
rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál. A terület jelenleg beépítetlen, 10 épületalap található 
csak rajta. Körben részben üdülő és strand terület, illetve a vasúti terület és becserjésedett zöldterület 
határolja. A tervezési területtel szoros kapcsolatban lévő területek környezetére minimális hatással bírhat 
a módosítás beépítés esetén. 

A jelenlegi Különleges beépítésre szánt bungalow kemping (Kbk) övezetből az igényeknek megfelelő 
a településen már alkalmazott Üdülőházas üdülőterületre Üü-3 övezetre történő módosítása.  Az 
övezetváltás indoka, hogy a meglévő 10 épületalapra már nem a korábbi, ma már nem keresett és 
korszerűtlen bungalow épületek kerülnének kemping üzemeltetéssel, hanem a ma keresett üdülőházas 
funkciónak megfelelő üdülőépületek kerülnének az új övezetnek megfelelő paraméterekkel.   

Jelen változás elősegíti a település turisztikai fejlődését is. 

A terület jelenleg beépítetlen, É-i irányból egy 8m szélesen kiszabályozott, a valóságban 2,5m széles 
szórt burkolatú közút és vasúti terület található, K-i oldalról közterület (út) illetve többségében beépült 
Hétvégiházas üdülő terület, D-i oldalról egy keskeny zöldterület, illetve a Balaton, Nyugati oldalról a 
Fövenyesi strand területe határolja. Az ingatlan jelenleg egy igen erősen becserjésedett befásodott képet 
mutat, ahol a szukcessziós folyamatok révén a vízparti vegetációk visszahódították a hosszú ideig 
használaton kívüli területet. A terep rendezetlen állapotban van. A módosítással a terület rendezésére is 
sor kerül, ezzel pozitívabb körülményeket biztosítva. A meglévő jellemző állapotot bemutató fényképek a 
következők (saját képek): 
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Ártéri vegetáció  

Meglévő beton épületalapok  

 

 

 

A területen átvezető vízelvezető árok  

 

Az ingatlanon átvezet egy, a vasúton túli (tehát attól ÉNy-ra lévő) területekről származó csapadékvíz 
elvezetésére szolgáló természetes medrű árok. Nyomvonalában mind a rendezési terv, mind a hatályos 
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39/2004.(XII.30.) TNM rendelet is be nem építhető területet jelöl. Az árok kitisztítása a megfelelő 
hatékonyság biztosítása révén javasolt. 

Az ingatlan közvetlen vízfelülettel nem rendelkezik, a tervezési területtől 15m távolságra egy zöld 
területtel elhatárolva található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe, valamint a Balaton Natura 
2000-es terület, amelyek természeti környezetére, ökológia állapotára várhatóan negatív hatással nem 
lesz a módosítás. Az üdülő terület és az ahhoz kapcsolódó szórvány jellegű beépítettség, mind 
funkcionálisan, mind megjelenésében jól illeszkedik a környezeti és természeti adottságokkal rendelkező 
tájszerkezethez.  

 

A módosítással a jelenleg Különleges beépítésre szánt bungalow kemping (Kbk) beépítésre szánt 
övezetbe tartozó ingatlan építési használatának paramétereihez képest a településen már alkalmazott 
Üdülőházas üdülőterület Üü-3 övezet paraméterei relevánsan változnak. A beépítési százalék 10%-ról 
15%-ra nő, illetve a max. épület magasság 5m-ről 6,5m-re nő, melyre az üdülőházas funkciók és 
létesítmények kialakíthatósága révén van szükség. A környezetéhez képest táj- és településképileg 
releváns változás következik be, az eddig megengedett 10%-os beépítettségi és 5m-es max 
épületmagassághoz képest. A környezetében lévő hétvégiházas üdülő területen 4,5m-es a maximális 
épületmagasság.  

A vendéglátásra szolgáló építményekhez funkcionálisan, stílusában és méretében illeszkedik az új 
övezet előírásai. 

Az OTÉK szerinti általános gazdasági területeken meghatározott környezeti feltételek betartásával a 
megfelelő környezetminőség biztosítható.  

Balatonudvari Település Arculati Kézikönyve (TAK) ezen területet „mezőgazdasági” karakterterületbe 
sorolja tévesen.  

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a környezetminőség 
jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, 
életminőségében negatív változás nem várható.  

 
▪ Meglévő faállomány és vegetációs környezet 

 
1. módosítási terület (Keresztfa dűlő) 
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A beruházási területen művelt, illetve felhagyott, gyepesedő, helyenként erősen cserjésedő 
szántóföldek találhatóak. Fásszárú állományok a szomszédos 512/1 hrsz.-ú vasúti ingatlanon találhatóak, 
amelyek részben benyúlnak a területre, de elsősorban az erdőfoltot kísérő erdőszéli cserjesáv található 
az ingatlanok szélén. A cserjék mozaikszerűen jelennek meg az 511/11-12. és 511/3 hrsz.-ú felhagyott 
szántó területeken.  

Jelenlegi táji környezetére leginkább a szántók, a jellegtelen gyepek és száraz cserjések jellemzőek. 
Élőhelyet tekintve egy degradált talajon kialakult jellegtelen száraz-félszáraz gyepek és magaskórós 
(ÁNÉR szerint: OC) alakult ki. Uralkodó állományalkotó a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), deres 
tarackbúza (Elymus hispidus), ezen felül a hazánkban nem védett kunkorgó árvalányhaj (Stipa capilla), a 
csattogó szamóca (Fragaria viridis), Sanguisorba sp., Silene sp. uralja a gyepszintet. Mozaikszerűen 
gyepűrózsa (Rosa canina agg.) és a kökény (Prunus spinosa) már megjelent. Értékes fásszárú állomány 
nem található a területen.  

 

  
kunkorgó árvalányhaj (Stipa capilla) gyepűrózsa (Rosa canina agg.) 

 
2. módosítási terület (710/16 hrsz.) 
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A Balatonudvari 710/16 hrsz.-ú egykori kemping területet a kezelés hiányában a természet elkezdte 
visszauralni, és egy természetes szukszessziós folyamat révén egy sűrű vízparti vegetáció jött létre. A 
vasút és a mellette párhuzamosan futó műút felől egy kb. 10m széles gyepsávval mozaikoló üde nedves 
cserjés vegetáció által uralt zárt állomány található. Az erdősödés láthatóan elkezdődött. Elsősorban 
rekettyefűz (Salix cinerea) és kutyabenge (Frangula alnus) az állományalkotó, rezgőnyár (Populus 
tremula), mogyoró (Corylus avellana) uralja. Kísérőfajok között megtalálható pl. a hamvas szeder (Rubus 
caesius) is. Invazív fajok közül a japánkeserűfű (Fallopia japonica) és az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 
is nyomokban megtalálható. A területen egy rossz állapotú ritkás magas kőris (Fraxinus excelsior) 
állomány magasodik a cserjék fölé.  

 

  
 
A területtől Délre már részben vagy egészben a Balaton által uralt pangóvizes, vagy víz uralta 

élőhelyek vannak, melyeken nagyrészt III/B minőségi osztályú nádas található.  
A fauna számára a kialakult cserjés állomány jó szaporodó és búvó helyül szolgál, amelyet a terület 

rendezésével kis mértékben visszaszorít a környező vízparti ingatlanokra, amellyel továbbra is biztosított 
marad az életterük.  
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Mindkét módosítási terület esetében egy felhagyott művelésű ingatlanról van szó, ahol a természetes 
szukcessziós folyamatok révén olyan részben un. pionír fajok jelentek meg, amelyek gyors elterjedésre 
képesek. Az ezeken megjelenő élőhelyek nem sérülékenyek, könnyen regenerálódnak.  

A terület várható rendezésével és karbantartásával az invazív fajok kiszorulhatnak és ami fontosabb, 
a védett területekre való átterjedésüket is csökkenthetjük, amivel a honos állomány kiszorulásának 
lehetőségét előzzük meg.  

A meglévő faállomány megőrzése javasolt. A szabályozási terven és a TNM rendelet által is jelölt, a 
Balaton partvonalától számított 15m-széles parti sáv és a területen átfolyó csatornát körbeölelő 
kötelezően beépítetlenül hagyandó terület is az esetleges környezeti terhelésektől határolja el a környező 
védett és sérülékeny területeket, mint pl. a Balatont és az azt szegélyező természetvédelmileg értékes 
nádast. Az átfolyó csatorna területén javaslom a fenntartás miatt a meder és közvetlen környezetének 
kivételével a megtelepedett cserjeállományt megőrizni egyfajta ökológiai folyosó megőrzése céljából, 
biztosítva ezzel a szabadabb átjárást a kisebb gerincesek és kétéltű fajok számára. Balaton szerte az 
ilyen kisebb léptékű ökológiai folyosók megszakadtak a beépítések végett. Ahol csak lehet megőrzésük 
javasolt!   

Javasoljuk a költési és vegetációs időszak figyelembevételét és a megmaradó faállomány védelmét a 
kivitelezések során. Kérjük figyelembe venni a 2019. novemberétől hatályos „Fák védelme építési 
területen” című MSZ 12402 szabvány előírásait, mely alapján favédelmi tervet szükséges készíttetni 
minősített favizsgálóval a megmaradó fák védelme érdekében. 
 
3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

3.1. Összefoglaló települési értékelés (a terv egészére vonatkozó, általános érvényű leíró jellegű 
értékelés) 

3.1.1. A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek – különösen azok 
környezetvédelmi céljainak - való megfelelés értékelése 
 

A térségi elképzeléseket és a térségi területfelhasználás rendjét a 2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MaTrT), valamint a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019.(VI.14.) sz. rendelete továbbiakban (MvM rendelet) 
határozza meg.  

Az MaTrT. besorolásait és előírásait figyelembe véve a tervezett módosítások és az MaTrT. 
összhangja az alábbiakban foglalható össze: A tervezett módosítás a teljes összhangban áll az MaTrT-
vel, hiszen az érintett terület települési területbe sorolt.  

A település igazgatási területét NEM érintik az alábbi MaTrT, MvM rendelet övezetek: 
MaTrT-OTrT  

• Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

• Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

• Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
MvM 

• Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

• Földtani veszélyforrás terület övezete 

• Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

• Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

• Nagyvízi meder övezete 

• VTT tározók övezete 
 
A település igazgatási területét érinti, de a módosítás területeit NEM érintik az alábbi MaTrT, MvM 

rendelet övezetek: 
MaTrT-OTrT  

• Ökológiai hálózat magterületének övezete 
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• Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

• Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

• Erdők övezete 
MaTrT-BKÜTrT  

• Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete  

• Tómeder övezete 

• Kertes mezőgazdasági terület övezete 

• Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 
MvM 

• Vízeróziónak kitett terület övezete 

• Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

• Általános mezőgazdasági terület övezete  
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A település igazgatási területét érinti, és a módosítás területeit is érinti az alábbi MaTrT, MvM rendelet 
övezet: 
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MvM-Tájképvédelmi terület övezete  
Az 1. módosítás nem okoz változást az övezet 
előírásai tekintetében a jelenlegi helyzethez 
képest, egyedül a javasolt telekosztás változik 
a 2007-es elégséges szabályozásnak 
megfelelően.  
A 2. módosítással minimálisan változik a 
terület beépíthetősége, azonban az beleillik az 
eddigi üdülő környezetbe. Lakó területek felől 
minimálisan látszik a vasúton és az azt övező 
fásodott környezeten túlról, illetve a 
vízfelületről is a nádas és fás állományok miatt 
nehezen lesz kivehető beépülés esetén az 
ingatlan. A beruházással rendeződik a terület. 
Tájhasználat és a beépítettség így minimálisan 
változik az érintett területen, de jelentős 
befolyással nem bír. Tájképi szempontból, így 
a megengedett épületekhez képest jelentős 
változás nem történik. 

 

 
A két vizsgált részterület az ország egyik tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag területén, a 

Balatoni régió É-i részén, a Balaton-felvidéken található. Balatonudvari és a környező települések 
gazdagok helyi táji- és természeti értékekben. A vizsgált területektől É-ra, ÉNy-ra 3 km-en belül azonban 
nincs olyan magaspont vagy kilátóhely, amiről a két részterület jól látható vagy látványa a tájképben 
meghatározó, uralkodó lesz. A látványa a 71. sz. főútról, az észak-balatoni vasútvonalról, illetve a 
szomszédos lakóterületek széléről fog csupán érvényesülni. 
A tervezett tevékenységgel összefüggő tájelemek, a várhatóan kialakuló épületek védett vagy értékes 
tájelemek (pl. templomtorony, várrom, sziklaszirt stb.) látványát nem korlátozzák, nem veszélyeztetik. A 
Balaton vízfelületéről a növényzet takaró hatása miatt nincs vagy nem lesz jelentős a látványkapcsolat. 
A tervezett létesítmények telepítési helyén kívül azokon a területeken jelentkeznek tájképi hatások, 
ahonnan az építmények és csatlakozó létesítményeik (belső utak stb.) még észlelhetők. A létesítmények 
látványhatásának nagysága erősen függ a létesítménytől való távolságtól, a domborzattól, a 
beépítettségtől, a meglévő növényzettől, a takarás mértékétől és milyenségétől is. Általánosságban 
elmondható, hogy a vizsgált tájelemektől távolodva a tájképi hatások csökkennek, tehát a távolabbi lakott 
településrészek, közlekedési útvonalak és a Balaton vízfelülete felől már mérsékelten vagy egyáltalán 
nem jelentkeznek. Fentiek alapján látható, hogy tájképvédelmi szempontból a hatásterületek nehezen 
lehatárolhatók. A láthatóság nem csak a távolság függvényében (hanem pl. növényzet, domborzat, 
beépítettség következtében is) változik. Tájképvédelmi szempontból tehát közvetett hatásterületnek 
azokat a területeket tekinthetjük, ahonnan a vizsgált tájelem még észlelhető látványelemként jelenik meg 
– ez a távolság pontosan nem definiálható, pontszerűen változik, számos tényező függvénye (lásd fent), 
de jellemzően nem nagyobb egy kilométernél. 

A tervezett létesítmények látványának legfőbb tényezői (domborzat, kitettség, határoló zöldsáv) a 
létesítmény kiépítése és üzemeltetése során továbbra is megmaradnak, illetve a kedvező látványhatás 
fokozható a meglévő fás növényzet részleges megtartásával és az épületek közvetlen közelében új 
őshonos fák, cserjék ültetésével. A tervezett beépítés megvalósítása során a tájhasználat és a tájkép is 
optimalizálódik és kisebb a veszélye annak, hogy ökológiai és tájképi értelemben is káros cserjésedés 
vagy özönfajok terjedése váljék uralkodóvá és meghatározóvá. 
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MvM-Vízminőség-védelmi terület övezete: 

A módosítások vízminőség-védelmi változást 

nem okoznak. Felszíni és felszínalatti vizeket 

nem érintenek.  

 

 
 
 
Zajszennyezés várható mértéke az üzemelés idején alacsony, hosszú távon nincs hatása. 
Olyan hatások nem várhatóak, amelyek nagy területet érintenek, az országhatáron átterjednek, vagy 

olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot 
jelentenek. 
Védett természeti területet (országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 
területet, országos ökológiai hálózat magterületét, -ökológiai folyosóját, -pufferterületét, védett természeti 
értéket, ex lege védett területet vagy értéket), rendszeresen belvízjárta területet, tómeder övezetét, kertes 
mezőgazdasági területet, erdőterületet, borszőlő termőhelyi kataszteri területet, Világörökségi és 
világörökségi várományos területet, Általános mezőgazdasági területet, vízeróziónak kitett területet, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet a tervezett módosítás, illetve az általa 
lehetséges beépítés, illetve annak környezeti hatásai nem érintenek. A módosítás területe Tájképvédelmi 
területet, Vízminőség-védelmi területet érinti, de a hatályos állapothoz képest releváns változást nem 
okoz. 
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Helyi, vagy országosan védett építészeti értéket, műemléki környezetet a tervezett 1.sz. módosítás 

részben érint. Az 1. sz. módosítással érintett részterületen (511/2-3, 511/10-11 hrsz.-ú ingatlanok) a 
bizonytalan kiterjedésű, 93721 azonosító számú Örvényesi út régészeti lelőhely található. 

A tervezett módosítás miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a 
vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása nem 
hiúsul meg, a vizek vagy a védett területek állapotromlása nem következik be. 

A várhatóan érintett területek környezeti szempontból relevánsan nem sérülékenyek, jellegéből 
kifolyólag a területen nincs jelentős kibocsátás. 

Balatonudvari belterületi Keresztfa-dűlő és a 710/16 hrsz.-ú ingatlan is települési területként van 
nyilvántartva. Beérkezett vállalkozói kérelem alapján az önkormányzat határozattal támogatta, hogy a 
fenti területeken, a 2007-es szabályozásnak megfelelő finomított telekosztás, illetve üdülőterület 
létesíthető legyen. 

 
Balatonudvari község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó és a későbbiekben 

várható környezeti hatások – a földtani és ásványvagyon védelmi szempontokra tekintettel – terepszinten 
érvényesülnek.  

 A nem megváltoztatható földtani adottságokkal nem ellentétes a jövőben tervezett területhasználat, 
továbbá a változással érintett területegység alatti kőzettér összetételének és térbeli kiterjedésének 
ismerete alapján a településrendezési eszközök módosítása következményeként nem sérülhetnek 
ásványvagyonnal kapcsolatos gazdasági érdekek sem. 
 

3.2. A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata  
 

Az alpontban vizsgálandó, hogy a terv tartalmaz-e olyan elemeket, melyek ellentétben állnak a 
környezetpolitikai célkitűzésekkel. A magasabb szinten meghatározott környezetvédelmi célkitűzések 
közül Balatonudvari vonatkozásában különösen 
- a vizek védelme, 
- természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás 
- a természetes rendszerek, természeti értékek, a biológiai sokféleség megóvása, valamint 
- egészséges lakókörnyezet biztosítása  
emelendők ki. 
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A természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás a fenntartható fejlődés elvének 
figyelembevételét, a természeti erőforrások következő nemzedékek számára történő megőrzését, az 
azokkal való takarékos, értékvédő gazdálkodás megvalósítását jelenti. A terv új beépítésre szánt területek 
kijelölését nem tartalmazza. Mindkét érintett beruházási terület egy felhagyott művelésből, illetve 
fenntartásból visszamaradt állományképet mutat. Mindkét terület a szukcessziós folyamatok révén 
elkezdett újra betelepülni, melynek során olyan elsődleges fajok jelentek meg, amelyekre a gyors 
megtelepedési és szaporodási képesség jellemző. Mind az 1. módosítás területén található szántó, mind 
a 2. módosítás területén található magasabb talajvízzel érintett elhanyagolt kemping zöldterületeket a 
természet elkezdte visszafoglalni. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy egyik területen sem alakult még 
ki egy értékes élőhely, egyelőre egy köztes állapot jellemző mindkét területre. Ezáltal a tervezési 
területeken meghatározó védett, vagy védendő táji vagy természeti értékek relevánsan nincsenek a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján. Mivel nem beszélhetünk kialakult természetközeli élőhelyekről, így 
a területek még kevésbé sérülékenyek. Mindkét terület beépítésre szánt települési környezet volt eddig 
is, és a beruházói igényeknek megfelelően a területeken nem is fog már kialakulni értékes élőhely.  

 
A Keresztfa-dűlőt érintő (1.mód.) új telekosztás ugyan befolyásolhatja a jelenlegi állapothoz képest a 

tájképi hatásokat, de tekintve azt, hogy a terület eddig is és ezután is beépítésre szánt terület marad, és 
amennyiben a jelenleg hatályos szabályozás maradna, a tulajdonosok magánterületéből jóval több 
kerülne út, közterület céljára felhasználásra, így a magántulajdonhoz fűződő érdek is sérülnének. A terület 
a 71.sz. főút felől lejt a Balaton felé, ezzel csökkentve a várható beépítés kapcsán kilátásvédelmet. Az 
eddigi nagytelkes beépítés helyett a módosítás lehetővé teszi a tulajdonosoknak az 2007.-es 
szabályozási terv alapján való telekmegosztásuk megvalósítását, mely módosítás hiányában az 
önkormányzatnak jelentős kártérítést kéne fizetnie a tulajdonosok irányába. A „régi-új” telekmegosztás 
részben illeszkedik a szomszédos falusias lakóterülethez. A javasolt telekosztás, belső feltáró út és a 
telkek tájolása a terepadottságok és a településszéli elhelyezkedés miatt tér el a szomszédos már beépült 
lakótömbétől.  

A 710/16 hrsz.-ú egykori kemping terület Üdülőházas üdülőterületté módosítása tájképileg illeszkedik 
a környezetébe. Északi irányból a vasúton túl és keleti telekhatár felől is üdülő területek határolják. 
Tájképvédelmi szempontból északról a vasút és az azt övező fásodott terület határolja le, dél felől az 
ingatlant közvetve határoló széles természetes nádas terület határolja el a Balaton felől, így egyik 
meghatározó irányból sem zavaró a módosítás által megteremtett beépíthetőségi lehetőség. Az 
ingatlanon a jelentősen korlátozott beépítési terület és a meglévő épületalapok kellő biztosítékai annak, 
hogy nem várható túlzó beépítés. 

Az egészséges lakókörnyezet biztosítása a társadalom és a környezet harmonikus kapcsolatának 
biztosítását, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzését, javítását, illetve 
helyreállítását jelenti. A lakóterületek környezeti állapotát leginkább a gazdasági tevékenységek és a 
közlekedés környezetre gyakorolt hatása befolyásolja. A módosítási területek lakóterületek részeként a 
jelenlegi parlag és mezőgazdasági területfelhasználásokhoz képest nagyobb terhelést fognak okozni, 
amennyiben beépülnek, de az egészséges lakókörnyezetet nem befolyásolják. Eddig is beépítésre szánt 
területek voltak a belterület részeként. Az 1. módosítás területe jelenleg a Vasúti utca és a Kuti Kertek 
utcáról közelíthető meg, melynek hatása a Kuti Kertek utcának a 71.sz. főútra való csatlakozásának valós 
kiépülését követően nem lesz befolyással a meglévő lakókörnyezetre. A 710/16 a módosítást követően 
Balatonudvari irányából a Madách utcáról marad megközelíthető, amiknek esetleges hatása nem 
befolyásolja jelentősebben a környezetüket. 

 
Az egészséges lakókörnyezet és az ökoszisztémák védelmét, mint fontos környezetvédelmi 

célkitűzéseket szolgálja az ún. biológiai aktivitás érték fogalmának bevezetése, mely „egy adott 
területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára 
kifejtett hatását mutató érték” (Étv. 2. §. 30. pont), és amely alkalmas lehet a kondicionáló felületek 
változásának nyomon követésére. Az Étv. 8. §. 2) b) pontja előírása szerint „az újonnan beépítésre szánt 
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területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.” A törvényi szabályozás biztosítja, hogy új 
beruházások ne járjanak a település ökológiai viszonyainak radikális romlásával. A biológiai aktivitás érték 
számítását a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet határozza meg. E szerint Balatonudvari tervezett 
módosítások következtében bekövetkező biológiai aktivitás értéke nem változik, mivel új beépítésre szánt 
terület nem kerül kijelölésre. 

 
3.2.1. A környezeti konfliktusok kezelésének értékelése 

 
A község gazdaságában a mezőgazdaság és a turizmus kiemelkedő szerepet tölt be. A település 

Közép-Európa legnagyobb tava, a Balaton partján fekszik, így elsősorban a nyári hónapokban számos 
turista keresi fel hosszabb-rövidebb időre pihenés céljából. Mindez természetesen a környezetet terheli, 
magasabb a közlekedésből eredő zaj- és légszennyezés.  

A környezeti konfliktusok megszüntetése, illetve elkerülése fontos környezetvédelmi célkitűzés. A 
fennálló környezeti konfliktusok megszüntetését, új környezeti konfliktusok kialakulásának elkerülését 
célozza az 1. módosítás kapcsán a lakótömböt minden oldalról szegélyező kötelezően telepítendő fasor 
a hatályos és a módosuló szabályozás alapján is.  
 

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a tervi elemekre 
megfogalmazott javaslatok a környezetminőség jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős 
károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, életminőségében negatív változás nem 
várható. A 2. módosítási területen tervezett beépítésre szánt bungalow kemping övezet helyett létrehozott 
beépítésre szánt Üdülőházas üdülőterületre övezet csak minimális változást jelent a hatályos 
szabályozás által megengedett lehetőségekhez képest.  
 

3.2.2. A helyi közösségekre gyakorolt hatás értékelése 
 

A tervezett fejlesztések, illetve változtatások az Önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok 
kérésén alapulnak, így az ő érdekeit szolgálják. Ugyanakkor a tervezett elemek megvalósulása esetén 
fellépő, az értékelésben feltárt negatív hatások viselői is részben az igénylők.  
 

3.3. Részletes területi értékelés (a módosítással érintett területfelhasználási egységek, övezetek 
részletes értékelése meghatározott szempontrendszer szerint, adatlapszerűen) mindkét 
módosítási területet érintően 

 
 

ÉRTÉKRENDSZER 

+ megfelelő 

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

- részlegesen megfelelő, illetve kisebb negatív hatást idéz elő 

- - nem megfelelő vagy jelentősebb negatív hatást idéz elő 

! a rendelkezésre álló információk alapján a hatás nem előjelezhető 
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3.3.1. Települési környezet értékelése  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3.2. Környezetterheléshez való viszony, a környezeti elemekre gyakorolt hatás vizsgálata 
 
 
 
 

 
3.3.3. Természeti környezet védelme biztosításának vizsgálata 

 

területfelhasználás szerkezeti, 
tájszerkezeti elhelyezésének értékelése 

beépítés intenzitásának, 
sűrűségének értékelése 

zöldfelületi ellátottság értékelése belterületen a település v. 
településrész hagyományához, 
jellegéhez, külterületen a tájra 

jellemző gazdálkodási formákhoz, 
tájhasználathoz igazodás értékelése 

Településszerkezetbe illő, valós 
meglévő állapotot megőrző 
módosítás, funkcionálisan 
összhangban van a szomszédos 
ter.használatokkal. 

+ 

Összeegyeztethető a 
településrész jellegével és 
megegyező a meglévő terület 
funkciójával. 

+ 

A területhasználat jellegéhez igazodó 
zöldfelületi arány. Területhasználattól 
függően megfelelő zöldterületi 
ellátottság. 

0 

A települési modern építészeti 
hagyományokat őrző utcakép, 
karakter kialakítás. A 
tájképvédelem helyet kapott az 
építési feltételek között. 

- 

az adott terület környezeti terheltsége változásának 
vizsgálata 

az adott területhasználat által kiváltott 
környezetterhelés vizsgálata 

az adott területhasználat által kiváltott 
környezetterhelés hatásterületének vizsgálata 

A környezeti terheltség nem növekszik 
számottevően. 

- 
Számottevő környezetterhelés növekedést nem 
vált ki. 

0 
Jellemzően csak a saját környezetében okoz kis 
mértékű lokális terhelést. 

0 

Élővilágra, ökológiai rendszerekre, biológiai sokféleségre gyakorolt hatás 

Az elsődleges területhasználat, vagy az általa okozott esetleges terhelés, az értékes természeti környezet állapotára nem zavaró hatású. - 

Földtani természeti értékekre gyakorolt hatás 

A földtani értékek, geomorfológiai formák, ásványi nyersanyagok kis mértékű megváltoztatása, a talaj megbontása, vagy kis elszennyeződéssel járó használata várható. - 
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3.3.4. A részletes értékelésből levont következtetések 
 
▪ A környezeti következmények összefoglalása 
 

Azon fejlesztések azonosítása, melyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak, ill. 
valamilyen intézkedést igényel a negatív hatás csökkentése. 

Fenti táblázatból látható, hogy a terv jelentősebb negatív hatást nem gyakorol környezeti szempontból: 
A módosítási javaslatok relevánsan nem okoznak változást a környezeti hatásokban, környezeti 

feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, 
hulladékkezelés vonatkozásában sem. Ugyan a jelenlegi állapothoz képest relevánsan növekszik a 
terhelés, de a területet és környezetét érő hatások egy lakó területet érő hatásokhoz képest számottevően 
nem változnak. Tényleges terhelést a területek beépülésével járó munkafolyamatok okozhatnak 
ideiglenesen, aminek hosszú távon nincsen hatása. A zaj kibocsátás mértéke várhatóan megegyezik 
majd más lakóterület zajkibocsátásával. A módosítással érintett tömbökben lévő beépítési jellemzőkhöz 
relevánsan illeszkedő beépítést tesznek lehetővé a módosítások. 

A 1. módosítási terület tájképi változás szempontjából negatív hatását szerencsére csökkenti, hogy 
az ingatlant határoló meglévő minimális fásszárú állomány megmarad, illetve körbe kibővül az 
előírásoknak megfelelően fasorral. Magaslati pontról a terület látható, azonban a lakott terület szerves 
részét (határszélét) képezi, így beleillik a lakókörnyezetbe és a településképbe. 

A 2. módosítás terület tájképi változás szempontjából kevésbé sérülékeny. Az ingatlan egy jelenleg 
kevésbé forgalmas területen, „elrejtve” található, körben fásszárú állomány és sűrű nádas határolja, ami 
a rálátást is jelentősen csökkenti beépülés esetén is. A szomszédos üdülő területekhez hasonló beépítést 
tesz lehetővé. A nádas pufferterülete is biztosított a kötelezően beépítetlenül hagyandó területsáv által. 

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a tervi elemekre 
megfogalmazott javaslatok, és a hatályos előírások kellő biztosítékai annak, hogy a környezetminőség 
jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, 
életminőségében negatív változás ne következzen be.  

 
Azon környezeti jellemzők azonosítása, melyekre jelentős hatással vannak a fejlesztések : 
Vizsgálataink szerint az alábbi környezeti elemeket, rendszereket érhetik minimális negatív hatások: 
- a környezeti elemek rendszerei közül a tájhasználat, ökológiai rendszerek, a jelenlegi 

„parlag” mezőgazdasági és gondozás nélküli területhasználat kapcsán 
 

▪ A környezeti következmények alapján a terv értékelése – különös tekintettel az emberek 

egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében, életminőségében, kulturális 

örökségében, területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változásokra 

Az emberek életminőségében kedvezőtlen változás nem előjelezhető.  

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

hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 
 

A tervben foglalt javaslatok, az építés feltételeként meghatározott szabályok a negatív környezeti 
hatások minimalizálását segítik elő, kellő biztosítékai annak, hogy jelentős közvetlen, vagy közvetett 
negatív környezeti hatás, környezetkárosodás ne következzen be. A környezeti elemek és rendszereik 
védelme, a környezeti konfliktusok elkerülése szempontjából a HÉSZ-be megfogalmazott környezeti és 
településkép védelmi feltételek nem változnak, mellyel a lakó terület esetleges negatív környezeti hatása 
csökkenthető táj és településkép védelme kapcsán. A vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak 
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betartása, a környezet, táj és településkép minőség javítását célzó javaslatok, feltételek figyelembevétele 
esetén a terv megvalósulása a környezetminőség jelentős romlásához nem vezet. 

 
A területek távolabbi környezetében országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti 

terület (Balaton-felvidéki Nemzeti Park) és egy Európai Unió által védelemre kijelölt természetmegőrzési 
terület – Öreg-hegyi riviéra és a Balaton Natura 2000 SAC – található, amik közvetlenül nem érintik a 
módosítási területet. A módosítások jellegükből kifolyólag nem terheli relevánsan a környező területeket.  

A módosítások várhatóan semmilyen jelentősebb káros hatással nem bírnak a környező védett 
területek élővilágára, illetve a lakóterületekre sem a szomszédos lakó, illetve üdülő területekhez képest. 

 
A fejlesztési terület helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint.  
A kivitelezés során megjelenő terhelés a környező, közvetlenül nem érintett földterületeken is kifejti 

hatását. Ezeknek az indirekt hatásoknak a természetes élőhelyek kifejezett deficitje okán, a 
hatásterületen elenyésző a természetvédelmi jelentősége. A létesítés hatásai közül élővilágvédelmi 
szempontból a fokozott zaj- és porterhelésnek van jelentősége, amelyek időszakosan zavarók lehetnek 
a hatásterületen található élővilágra. Az uralkodó széliránynak megfelelően ezek a hatások időszakosan 
változó intenzitással manifesztálódnak a hatásterületen a beruházási folyamatok alatt. A munkát végző 
gépek által keltet zaj, azok kipufogógáza és az általuk, valamint fedetlen, száraz talaj esetén a szél által 
felvert por jelent káros hatást.   

A fás és cserjés felületek jelenlétéből adódóan célszerű a területrendezést költési időszakon kívül 
elvégezni a hatások minimalizálása végett. Ha a faállományban denevérek számára potenciális alkalmas 
fák (odvas, öregebb egyedek) jelenléte feltételezhető, azok felmérése szükséges, és az esetlegesen 
jelenlevő állomány kezelését hozzáértő szakemberre kell bízni.  

A lakó és üdülő terület megvalósítása során törekedni kell arra, hogy ne legyenek olyan jellegű és 
akkora intenzitással ható környezeti tényezők, amelyek a tágabb környék természetvédelmi szempontból 
jelentősebb élőhelyein vagy azok élővilágában a létesítés előtti állapothoz képest nagy változásokat 
generálnának. A megvalósítandó lakóterület (1.mód.) működtetésével kapcsolatos 
forgalomnövekedésnek inkább környezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozásai érdemelnek 
figyelmet. A területről kiinduló, a működéssel kapcsolatos káros emisszió, ahogy az azzal kapcsolatos 
forgalom intenzitás is egyenesen arányos a kihasználtsággal.  

Törekedni kell arra, hogy a tágabb környezetben található természeti területek élővilágának védelme 
érdekében olyan üzemelési rend érvényesüljön, ami a szükségtelen terhelő hatásokat, mint például a túl 
intenzív és zavaró megvilágítás, a lehetséges minimumon tartja. Ez főleg a nádas melletti területekre 
érvényes (2. mód.). 

Tájvédelmi szempontból a kivitelezési munkák nyomán a tájseb jelleg átmenetileg kifejezett lesz, mivel 
a talajfelszínt az építkezésre alkalmassá teszik, mely minimális földmunkával jár (1.mód.). A 2. mód. 
terület kapcsán a már meglévő alapok lesznek kihasználva.  

Délről szemlélve a két vizsgált ingatlant a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett természeti területe, 
valamint az értékes vizes élőhelyekkel jellemezhető Balaton Natura 2000-es terület határolja, melytől egy 
keskeny ingatlan választja el őket.  
 
5. A terv megvalósulása következtében fellépő környezeti hatásokra vonatkozó monitorozási 

javaslatok 
 

A monitorozás célja a környezeti elemek és rendszereik állapotában történő időbeni változások 
kimutatása. Az állapotváltozások kimutatásához, a környezeti hatások számszerű, pontos 
meghatározásához a terv készítésekor kevés adat állt rendelkezésre. 

A jelen állapotban meglévő környezeti viszonyok megtartása, romlásuk megakadályozása érdekében 
javasoljuk a környezeti elemek állapotának a fejlesztések megvalósulása utáni ellenőrzését.  



Balatonudvari 76/2021. (VIII.05.), 77/2021. (VIII.05.) számú Kt. határozat alapján való TRT módosítás                           Környezeti értékelés                       

 

30 

 

A monitorozásra a települések számára a környezetvédelmi törvényben kötelezően előírt éves 
jelentés során, illetve legkésőbb a településrendezési tervek felülvizsgálatakor nyílik lehetőség. A 
hatékony monitorozás elérése érdekében célszerű a településen a fellelhető adatokból környezeti 
adatbázist működtetni, illetve a környezet állapotát bemutató környezeti mutatókat felállítani, rendszerbe 
szedni és időközönként megvizsgálni. 
 

6. Közérthető összefoglaló 
 

A környezeti értékelés az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet alapján, a környezet védelméért felelős szervekkel egyeztetett tartalom szerint készült. A 
környezeti értékelés célja a tervben szereplő fejlesztések, területhasználat- és beépítési feltétel-
változások megvalósulása során várható környezeti hatások feltárása, a terv környezeti szempontú 
értékelése annak érdekében, hogy a környezeti szempontból kedvezőtlen változások, tervezett 
módosítások kiszűrésre kerüljenek. A környezeti értékelés vizsgálta a tervmódosítás tárgyát képező tervi 
elemek összhangját a magasabb szintű környezetvédelmi célkitűzésekkel és tervekkel, valamint az egyes 
tervi elemek várható hatását, kitérve a települési környezetre, a környezeti elemekre – kiemelve a 
természeti környezetet – és az emberre, mint végső hatásviselőre gyakorolt hatásokra. 

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a tervi elemekre 
megfogalmazott javaslatok biztosítékai annak, hogy a környezetminőség jelentős romlása, a környezeti 
elemek jelentős károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, életminőségében negatív 
változás ne következzen be.  

Az 1. módosítási terület (Keresztfa-dűlő) szorosan illeszkedik a szomszédos már beépült lakó 
területhez. Falusias lakó területi (Lf-4) besorolása nem változik, egyedül a javasolt telekmegosztása a 
2007-es szabályozási tervnek és a helyi igényeknek megfelelően módosul. A terület jelenleg nagyrészt 
mezőgazdasági művelés alatt van, illetve parlagon használaton kívüli gyepterület található rajta. Mivel a 
terület a hatályos, az azt megelőző (2007) és ezt követően is változatlanul települési térségbe és 
beépítésre szánt falusias lakóterületi területfelhasználásba tartozik, a tájképi változás lehetősége mindig 
is fennált. A beépítés feltételei nem változnak, a módosítás egyedül a terület 2007-es szabályozásához 
igazodóan kerül újra felosztásra. A táj alakulását a módosítási szándék relevánsan nem befolyásolja, 
mivel az illeszkedik az eddigi környezetükben lévő falusias területekhez, illetve beruházásokhoz. 

A 2. módosítási terület (710/16 hrsz.) jelenleg egy elhanyagolt becserjésedett terület, amit a vízparti 
társulások visszahódítottak. Még megtalálhatóak az egykori kemping betonalapjai. A tervezet Üdülőházas 
üdülő terület jól illeszkedik a környezetébe. A táj alakulását a módosítási szándék relevánsan befolyásolja 
a jelenlegi állapothoz képest, azonban csak az eredeti funkció kerül visszaállításra a terület rendezésével, 
így az illeszkedik az eddigi környezetükben lévő üdülő területekhez. 

Mindkét módosítási területen egy felhagyott művelésű ingatlanokról van szó, ahol a természetes 
szukcessziós folyamatok révén olyan részben un. pionír fajok jelentek meg, amelyek gyors elterjedésre 
képesek. Az ezeken megjelenő élőhelyek nem sérülékenyek, könnyen regenerálódnak.  

A területek várható rendezésével és karbantartásával az invazív fajok kiszorulhatnak és ami 
fontosabb, a védett területekre való átterjedésüket is csökkenthetjük, amivel a honos állomány 
kiszorulásának lehetőségét előzzük meg. 

A terv módosítása várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoz, a környezetminőség 
jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, 
életminőségében negatív változás nem várható. 

Mindemellett az egyes létesítmények engedélyezése során a környezeti szempontok érvényesítésére, 
a megfelelő technológia megválasztására kiemelt figyelmet kell fordítani.  


