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I/A Tájrendezési javaslat 
 
Jelen terv Dörgicse község 2006-ban elfogadott és azóta többször módosított 
településrendezési eszközeinek további módosítása. A tervmódosítás célja az időközben 
felmerülő lakossági igények és települési változtatási szándékok megjelenítése mely még 
továbbra is megfelel az elfogadott és jelen tervezési fázis elején bővített településfejlesztési 
koncepciónak.  
 
A beérkező lakossági igények és a település változtatási szándékai a bel- és a külterületet is 
érintik: 
� Részben a hatályos településszerkezeti tervben lévő beépítésre szánt különleges minőségi 

turizmus fejlesztési területek szabályozása, 
� részben új beépítésre nem szánt lovas turisztikai terület kialakítására, 
� részben több területfelhasználási övezethatár pontosítását minimális módosítására, 
� részben a HÉSZ és néhány szabályozási vonal pontosítására  
irányulnak. A tájrendezési javaslat így a megváltozott elképzeléseknek megfelelő tájszerkezet 
kialakítására és a tájvédelmi szempontból szükséges feladatok, feltételek meghatározására 
irányul. 
 
A mezőgazdasági és erdőterületeken, valamint az új beépítésre nem szánt sportolási célú 
területen és a beépítésre szánt minőségi turizmusfejlesztési területen történő építési 
engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
tájvédelmi szakhatóságként működik közre, ennek során kell a természeti értékek védelmét, a 
táj, illetve természetvédelem érdekeinek érvényesítését biztosítani. Épületek, építmények 
kizárólag abban az esetben helyezhetők el, ha azok a természeti értékek károsodását nem 
okozzák. A tájkarakter megőrzése és a természeti értékek védelme miatt, a természeti 
területként nyilvántartott gyep művelési ágú mezőgazdasági területeken javasoljuk a művelési 
ág megőrzését, épületek, építmények elhelyezése ennek fenntartása érdekében javasolható. 
Az egyes övezetek beépítési feltételei döntően nem változnak, kivéve a déli meglévő 
lakóterületét, ahol sűrűbb beépítés válik lehetővé. 
 
A táj alakulását a többi módosítási szándék nem befolyásolja, mivel azok illeszkednek eddigi 
környezetükhöz és csak minimális módosulást eredményeznek eddigi paramétereikhez képest. 
A tájkép védelme és a turisztikai létesítmények környezetbe illesztésének elősegítése miatt a 
tervezett új beépítésre szánt turisztikai területen fokozatos és differenciált beépítést szabályoz 
ki a terv.  
 
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; 



– 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, 2005-ben 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.  
 
A környezetminőségre jelentős hatással vannak a gazdasági tevékenységek és létesítmények, 
melyek számára a belterület környezetében a település további lehetőséget kíván biztosítani. E 
szerint a 3001 hrsz-ú terület egy részén a borászathoz kötődő tevékenységek számára a 
beépítésre szánt terület egy beépítésre nem szánt gazdasági területtel kerül kiegészítésre, mely 
egyébként teljes mértékben megegyezik az évtizedek óta használt gazdasági terület 
kiterjedésével. Itt korábban nem került korrekcióra a terület határa, ezért ennek a 
korrekciónak az első ütemét teljesíti jelen terv.  
 
A hrsz: 057/12, /13, /15, 057/2, 057/46, /47, /48 egy részén létrejövő lovas turisztikai területen 
a trágya kezelése és felhasználása során be kell tartani a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és a 
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet előírásait. 
 
A gazdasági és sportolási területeken meghatározott környezeti feltételek betartásával a 
lakóterületek megfelelő környezetminősége biztosítható.  
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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 Dörgicse 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 a 2012. májusában kiküldött előzetes állásfoglalás 
dokumentációja és a környezeti vizsgálat tartalma szolgálta. 
Mivel a kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján megítélhető volt, hogy 
a környezeti vizsgálat lefolytatása indokolt, különösen  
– egyes módosítással érintett területek környezeti érzékenysége (természeti területet,  

érintő módosítások) miatt, 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 beérkező véleményeket 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 
A 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 néhány szabályozási elem módosult, illetve a terv új elemmel került 
kiegészítésre így például a tervezett beépítésre nem szánt lovas turisztikai területen 
belül takaró növényzet kijelölése, illetve a beépítésre nem szánt új gazdasági terület 
(korrekció) területének megfelelő csere erdő terület kijelölése. 
. 
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� A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az 

általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés késztése során 
történő figyelembe vétele 
A 2012 novemberében ill. a környezeti értékelés tartalmára vonatkozó kiküldött ún. 
Tájékoztatási anyagra az alábbi vélemények érkeztek az államigazgatási szervektől:  
– Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség: a kidolgozott tematikát a Felügyelőség elfogadta, az 5. és 7. számú 
módosításnál a vizsgálat lefolytatását indokoltnak tartja.  

– Balatonifelvidéki NPI: a környezeti értékelés javasolt tartalmára nem reagált.   
– Balatoni Területi Főépítészi Iroda: a környezeti értékelés javasolt tartalmára 

észrevételt nem tett. 
– Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat: felhívja a figyelmet, 

hogy a tervezett településrendezési eszközök módosításánál a humuszos 
termőréteg védelmére, a szomszédos mezőgazdasági területek 
megközelíthetőségére, művelhetőségére, a szomszédos termőtalajok gyakorolt 
hatásokra figyelemmel legyen a terv. 

– Veszprém Megyei Földhivatal: a környezeti értékelés tartalmát elfogadja.  
– Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Veszprémi Iroda: a környezeti értékelés 

javasolt tartalmára nem reagált.  
– Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság a 3.3 

pontnál indokolt esetben javasolja nevesíteni a földtani közegre gyakorolt hatások 
vizsgálatát is. 

– Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi szakigazgatási Szerv 
Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézete választ nem küldött. 

– Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága választ nem küldött. 
– Dörgicse Község Jegyzője választ nem küldött 
A fent nevezett környezet védelméért felelős szervektől és a terv véleményezésében 
részt vett további államigazgatási szervektől beérkező vélemények a környezeti 
értékelés készítése során figyelembe vételre kerültek. 
 
Az érintett nyilvánosság a helyben szokásos módon értesülhetett a tervezés 
megkezdéséről, melyre vonatkozóan részükről érdemi észrevétel nem érkezett.. 
 

� A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 
korlátai 
A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, 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 tervek, programok: 
– Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (2000. évi CXII. tv.) 
Egyéb környezeti vonatkozásaiban releváns tervek, programok: 
– II. Nemzeti Környezetvédelmi Program  



– Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program (Környezetgazdálkodási Intézet 
Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda, Budapest, 2000. december) 

 
� A terv célja, tartalma, környezeti vonatkozásainak ismertetése 

A település hatályos rendezési eszközei 2005. decemberében kerületek elfogadásra, 
majd azóta többször, legutoljára 2010. szeptemberében kisebb mértékben módosult. 
Dörgicse község lakossági, vállalkozói és gazdálkodói kérésére és javaslatára a 
képviselő testület áttekintette a község településrendezési tervét. A 2007-2013-ig tartó 
Európai Uniós költségevetési időszakra elfogadott Uniós és nemzeti támogatások és a 
jelenlegi mezőgazdasági területek, valamint beépítésre szánt gazdasági területek 
tulajdonviszonyai és tulajdonosi szándékai közötti ellentmondások miatt, a szükséges 
változások megvalósíthatósága érdekében a képviselő testület már 2009-ben 
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 (településszerkezeti-, szabályozási terv) és a helyi 
építési szabályzat módosítása a változtatással érintett területekre terjed ki, az elfogadás 
óta eltelt rövid időszak miatt teljes felülvizsgálatot nem jelent. A környezeti értékelés 
is ennek megfelelően a tervmódosítás tárgyát képező új tervi elemek környezeti 
szempontú értékelését tartalmazza kitérve minden módosításra, különösen az 5. és 7. 
számú módosításokra.. 
 
A tervmódosítás az alábbi változtatásokat célozza: 

1. 0194/1 hrsz ingatlan általános mezőgazdasági övezetből kertes-mezőgazdasági 
övezetbe sorolása 

 Az ingatlan a község belterületétől délre, a bevezető út mentén helyezkedik el. A 
településrendezési tervek Mc (Szőlőkataszter I. osztálya szerinti általános 
mezőgazdasági terület) övezetbe sorolják. A telken korábban is állt pince épület. A 
módosítás során az ingatlanból 3000 m2 nagyságú területet Mkc (Szőlőkataszter I. 
osztálya szerinti kertes mezőgazdasági terület) övezetébe sorolnak, hogy a 
gazdálkodáshoz szüksége épület elhelyezhető lehessen. Az Mkc övezet határos a 
0194/1 hrsz ingatlannal, így a telek egy részének övezeti átsorolása az Mkc övezet 
bővítését jelenti. Az átsorolásra a gazdálkodó szomszédos szőlőterületein és a nevezett 
területen együttesen meglévő szőlő feldolgozásához szükséges gazdasági épület 
építhetősége miatt van szükség. A változás sem a művelésben, sem a táj- és 
természetvédelemben nem okoz változást. 

2. 321/3 - 322 hrsz belterületi ingatlanok között húzódó övezethatár módosítása  
 A két szomszédos, belterületi ingatlan eltérő övezetben helyezkedik el (Z-kp ill. Lf-3), 

így közöttük szabályozási vonal húzódik. A tulajdonosok azonban a jelenlegi 
használatnak megfelelően szeretnék a telekhatárokat módosítani, és ehhez a 
szabályozási vonal módosítása is szükséges. A módosítás során az érintett telkek és 
övezetek összterülete nem változna, a módosítás igen jelentéktelen, néhány 
négyzetmétert érint, azonban mindkét telek használhatóságát nagy mértékben segítené 
a közterületre merőleges telekhatár kialakítása.  



 Ez a módosítás a Btv. 6.§-a miatt nem teljesíthető, így a továbbiakban nem 
szerepeltetjük. 

3. 545 hrsz belterületi telek megközelítésének biztosítása  
 A telek Kisdörgicse belterületének nyugati határán helyezkedik el. Közterületi 

feltárása nem megoldott, legkönnyebben az 524 hrsz út meghosszabbításával tárható 
fel: a 0266/1 hrsz külterületi, Mt övezeti besorolású, műemléki környezet ingatlan 
területéből szükséges elvenni ezt a területet. Annak érdekében, hogy az érintett telkek, 
övezetek és a belterület-külterület mérete ne változzon, az 545 hrsz telek területéből az 
út nagyságának megfelelő méretűt a 0266/1 hrsz telek területéhez csatolnak.  

4. 109/2 és 031/30 hrsz telkek övezetváltása  
 A 109/2 hrsz telek a belterület északi határán helyezkedik el, Mb-1 (belterületi kertes 

mezőgazdasági terület) övezetben. A telken a lakáshoz illetve a gazdálkodáshoz 
szükséges épületet szeretnének létrehozni, amihez a terület Mb-2 övezetbe való 
átsorolása szükséges.  

 A 031/30 hrsz telek az előző ingatlannal szomszédos, azonban külterületen 
helyezkedik el, Mc (Szőlőkataszter I. osztálya szerinti általános mezőgazdasági 
terület) övezetében. Ez a telek azonban kis méretű, egy árok és a belterület között 
fekszik, ésszerű felhasználását nagyban segítené valamelyik szomszéd telekhez való 
csatolása. A módosítás során a 109/2 hrsz telekhez csatolódna, ezzel a belterület és az 
Mb-2 övezet növekedne, az Mkc övezet rovására. A BTSZ lehatárolásokkal 
elősegíthető a változás. 

5. 05/42 hrsz telek övezetváltása általános mezőgazdaságiból beépítésre nem szánt 
különleges területbe 

 A 05/42 hrsz telek jelenleg Mc (szőlőkataszter I. osztálya szerinti általános 
mezőgazdasági terület) övezetben található, a változás során különleges beépítésre 
nem szánt terület övezetébe kerül átsorolásra. A területen a tulajdonosa ló- illetve 
egyéb állatok tartásával illetve ehhez kapcsolódóan nem tömegvonzó, kizárólag 
családi lovasturizmussal kíván foglalkozni, valamint az ehhez kapcsolódó istállót, 
vendégházat és szolgálati lakást kívánja kialakítani.  

6. Kisdörgicsei buszmegálló szabályozási szélességének biztosítása  
 A kisgörgicsei buszmegálló kialakításához szükséges szabályozási szélesesség kerül 

feltüntetésre a tervlapokon. Az út területigényét az 570 hrsz beépített lakótelekből 
biztosítják. A szabályozási szélesség a megadott kisajátítási tervek alapján kerül 
feltüntetésre.  

7. 0197/2 hrsz fejlesztési terület szabályozási paramétereinek meghatározása  
 A területet a hatályos településszerkezeti terv a Btv. elképzeléseinek megfelelően 

különleges beépítésre szánt terület övezetbe sorolja.  
 A szabályozási terv a telek északi részét (~9,5 ha) különleges idegenforgalmi 

fejlesztési terület (Kü-1) övezetbe sorolja és előírja, hogy további szabályozási terv 
készítendő a területre. A déli, kisebb részét (~10 ha) tájképi és természeti védelemmel 
érintett általános mezőgazdasági terület (Mt) övezetébe sorolja. 

 A módosítás során a fejlesztési elképzeléseket tartalmazó koncepció, valamint ez 
alapján a részletes szabályozási paraméterek is meghatározásra kerülnek. Az Mt 
övezeti besorolású terület is a hatályos szerkezeti tervvel összhangban Kü-1 övezetbe 
kerül.   

 A módosítás során a településszerkezeti terven újonnan beépítésre szánt terület 
kijelölésre nem kerül.  

8. A 245/29-/71 hrsz-ú lakóterület szabályozási paramétereinek módosítása.) 



 A település lakóterületének déli határában a közelmúltban kijelölt falusias 
lakóterületen a szabályozási előírások jelenleg 2000 m2-es telekméret alatt egy 
lakóépület építését engedélyezik. Az Önkormányzat kezdeményezi ennek 
megváltoztatását, telkenként két lakóépület elhelyezésének lehetőségét megadva. Ezt 
az önkormányzat -a telkek értékesíthetősége miatt- a jelenlegi igényekre alapozva 
határozta el. 

9. A levendulás birtokot ketté szelő út megszüntetése  
 A felsődörgicsei kettős romtemplom szomszédságában a közelmúltban telepített 

levendulaültetvény területének szabályozása a legutóbbi rendezési terv módosítás 
során elkészült. A levendulamajor területe (27 hrsz) és az ültetvény (25/4 hrsz) közötti 
telkek egyike a 25/3 hrsz-ú közút, melynek megszüntetését kezdeményezték azzal a 
céllal, hogy a gazdaság telkei összevonásra kerülhessenek. Mivel az út déli ága 
önállóan csak a 25/5 hrsz-ú telek közúti kapcsolatát biztosítja, és a 25/5 hrsz-ú 
ingatlant a tulajdonosai a szabályozási tervnek megfelelően kialakított zöldterülettel 
össze kívánják vonni, az út megszüntetés nem szünteti meg egyetlen ingatlan úttal 
történő megközelítését sem.  

10. Erdő bővítés  
 A település lakóterületétől nyugatra, a Balázs-tetőt körülölelő nagy kiterjedésű 

erdőterület kis mértékű (~3900 m2) bővítését tervezik. A területtel szomszédos 1304/3 
hrsz-ú telek nagyobb része Mkc kertes mezőgazdasági terület besorolású, az 
övezetváltozás során Ev véderdő besorolást kap.  A változást a Btv. övezeti 
lehatárolása segíti elő. 

11. Újonnan műemléki védelem alá vont ingatlan jelölése 
 Az 53/2011. (VIII.25.) NEFMI rendelet alapján, a műemlékileg védett 1652 hrsz-ú 

ingatlan (pince présház) jelölése, valamint a műemléki környezete jelölése 
megtörténik.  

12. Általános mezőgazdasági terület szabályozási előírásainak pontosítása 
Az állami főépítész kérésére a Balaton törvény övezeteinek pontosítása, valamint az 
erdő és mezőgazdasági térség igazolása keretében több területen pontosításra, 
változtatásra szorul a hatályos szerkezeti terv és szabályozási terv. 
Ennek keretében elsősorban az eddigi Me jelű erdősítésre kijelölt mezőgazdasági 
övezetet és Mt ill. Mkc övezetek egy részét mely a szerkezeti terven mezőgazdasági 
területfelhasználásba került, Em azaz erdőfejlesztésre kijelölt mezőgazdasági övezetre 
módosulnak a szerkezeti terven pedig az erdő területfelhasználási egységbe kerülnek 
változatlan szabályozási tartalommal. 

 
 

A környezeti értékelés tárgyát képező tervezett módosításokat az alábbi felsorolás 
tartalmazza.  
 
Módosítás 
száma 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁST ÉRINTŐ VÁLTOZTATÁSOK 

I..  Általános mezőgazdasági övezetből kertes mezőgazdasági övezetbe átsorolás 
III. Belterületi telek megközelítés megoldása általános mezőgazdasági területből területcserével 
IV. Belterületi mezőgazdasági övezet szabályozási, beépíthetőségi paraméter korrekciója 
V. Általános mezőgazdasági övezetből beépítésre nem szánt lovas turisztikai övezetbe sorolás 
IX. Használaton kívüli földút megszüntetése és zöldterülethez csatolása 
X. Kertes mezőgazdasági terület – védelmi erdő területfelhasználási egységbe sorolása 
XII. Me, Mt és Mkc övezetek egy részének Em övezetbe sorolása 
  



A SZABÁLYOZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZTATÁSOK 
II. II. sz. módosítás törlésre került 
VI.  Buszmegálló létesítéshez út szabályozási vonal pontosítása 
VII. Min őségi turizmusfejlesztési terület szabályozási paramétereinek meghatározása 
VIII. Lakóterület beépítési lehetőségének módosítása 
XI. Műemléki védettség feltüntetése 
XII. Általános mezőgazdasági terület övezeti előírásának pontosítása 
 
Az egyes elkülöníthető tervi elemek területi elhelyezkedését az 1. sz. melléklet, a területek 
főbb jellemzőit (jelenlegi besorolás, használat, érzékenység) a 2. sz. melléklet mutatja be. 
 
 
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 Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Terve határozza meg.  
A Btv. besorolásait és előírásait figyelembe véve a tervezett módosítások és a Btv. összhangja 
az alábbiakban foglalható össze: 
– A tervezett fejlesztések közül a VI., VIII., IX, XI, XII.  számú módosítások teljes 

összhangban állnak a Btv-vel.  
– Az I. számú módosítást a Btv. lehetővé teszi, egyedül az M-1 és M-2 övezet 

határvonalának lehatárolását kell elvégezni. 
– A III. és IV. számú módosítást a Btv. lehetővé teszi, egyedül az M-1 és U-1 övezet 

határvonalának lehatárolását kell elvégezni. 
– Az V. számú módosítást a Btv. lehetővé teszi, egyedül az M-1 övezet határvonalának  

lehatárolását kell elvégezni. 
– A VII. számú módosítás BTSZ lehatárolás 5%-os toleranciájába nem fér bele, de mivel 

2008. jan. 30-án elvégezték a szükséges észrevételezést az akkor született állami 
főépítészi hatósági bizonyítvánnyal kezelhető. (A lehatárolás BTSZ Ü-1 övezet határai a 
tervező VÁTI által is elismert törvényi szintre emelt rajzi hiba!) A terület védett 
területrészének lehatárolását a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága rendelkezésre 
bocsájtotta, melyet mellékelünk a dokumentációhoz. 

– A X. számú módosítást a Btv. lehetővé teszi, egyedül az M-2 és E-1 övezet 
határvonalának lehatárolását kell elvégezni. 

 
3.1.2. 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 Dörgicse 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. 
 



A terv szerinti beépítésre nem szánt V. módosítás (Különleges beépítésre nem szánt lovas-
turisztikai terület és az VII. számú beépítésre szánt különleges idegenforgalmi terület terület 
vízbázis hidrogeológiai „A”, ill.  hidrogeológiai „B” védőidomokat nem érint, mint ahogy a 
többi módosítás sem.  
 
A földtani közegre sincs hatással a fejlesztés, semmilyen olyan beavatkozás nem történik, 
mely ezt befolyásolhatja. 
 
 
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.  
Az V. sz. módosításnál egy család tulajdonában lévő gyep művelési ágú területen a családi 
lovaglást lehetővé tévő lóistálló, lovas turisztikai szállásférőhely és szolgálati lakás 
elhelyezésére nyílna lehetőség, beépítésre nem szánt, max. 2%-os beépíthetőséggel. Kis 
létszámú lótartás és csak szabadtári lovagoltatás a cél, néhány fő (1-5) egyidejű lovaglási 
lehetőségével.   
A VII. számú módosítás pedig a Btv. Ü-1 övezetében, művelésből kivett területen, a hatályos 
szerkezeti tervben Különleges idegenforgalmi terület részletes szabályozását tartalmazza, több 
turisztikai funkciót felölelve (különböző kategóriájú kereskedelmi szállásférőhelyek – 
kemping, apartman, klubszálló, mesterségek faluja). A terület használata és szabályozása 
figyelembe veszi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának lehatárolását, melyben 
kijelöli a védendő természeti területet, melyen semmilyen beavatkozás nem lesz megengedett. 
 
A tervezett lovas-sport területen és a minőségi idegenforgalmi területen is a humuszos 
termőréteg védelme, a szomszédos mezőgazdasági területek megközelíthetősége, 
művelhetősége továbbra is biztosított, a szomszédos termőtalajokra nem lesz hatással a 
fejlesztés. 
 
A többi módosítás vagy a meglévő belterületen belüli apróbb, a lakók, gazdálkodók, 
közlekedők kedvezőbb, racionálisabb használatát lehetővé tévő változtatások, vagy a 
mezőgazdasági művelést jobban segítő a gazdák kéréseire alapuló változást, kiigazítást 
tartalmaz (területek könnyebb együtt művelését, a művelési ág pontosítását, pályázatok 
beadhatóságát stb.) Ezek a változások jobban elősegítik a természeti erőforrásokkal való 
takarékos gazdálkodást. 
 
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 tervezett minőségi idegenforgalmi fejlesztési terület (VII. sz. módosítás) jól 
illeszkedik a lakóterületekhez, kiegészíti azokat olyan funkciókkal, melyek munkahelyet, 
kereskedelmi ellátást, szórakozást és szállásokat tartalmaz, nem zavarva a lakóterületeket. A 
Btv. is ilyen szándékkal hozta ezt a lehetőséget, mellyel az önkormányzat él is jelen részletes 
szabályozás kidolgozásával. 
 
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), s mely alkalmas lehet 
a kondicionáló felületek változásának nyomonkövetésére. Az Étv. 8. §. 2) b) pontja előírása 
szerint „az újonnan beépítésre szánt 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 
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet határozza meg. E szerint Dörgicse tervezett módosítások 
következtében bekövetkező biológiai aktivitás értéke nem változik, mivel új beépítésre szánt 
terület nem kerül kijelölésre. 

 
3.1.3. A környezeti konfliktusok kezelésének értékelése 

 
A környezeti konfliktusok megszüntetése, illetve elkerülése fontos környezetvédelmi 
célkitűzés. A fennálló környezeti konfliktusok megszüntetését, új környezeti konfliktusok 
kialakulásának elkerülését célozzák a tervben az alábbi elemek: 
– Az V. sz. módosításnál az eddig nem különleges beépítésre nem szánt területként használt  

ingatlanon szabályozott körülmények között folyhat tovább a tevékenység. A beépítettség 
csak max. 2% lehet, részletes építészeti előírásokkal a környező beépítettség elfogadott 
stílusában és anyagaival lehet építkezni és az épületek, valamint a lovagoltató kenner 
területét kivéve megmarad a gyepterület. Ez a jelenlegi terület legalább 95 %-a kell 
legyen. A lótartás a lakóterületektől való távolsága és kis létszáma miatt környezetére sem 
zavaró semmilyen tekintetben. 
Új környezeti konfliktust jelenthet: 
A lótartás trágyakezelése, mely azonban a részletes trágyakezelés előírásával az istállóban 
és a kis állatlétszám miatt is kezelhető. 

- A VII. számú módosítás nagyságrendje miatt jelenthet környezeti konfliktust. Ezt kezelni 
kell a fokozatos beépítéssel, a nem túl magas intenzitások, épületmagasságok előírásával, 
a védendő természeti környezet elkülönítésével, a lehető legtöbb zöldfelület 
megtartásával. 

 
3.1.4. A helyi közösségekre gyakorolt hatás értékelése 

 
A tervezett fejlesztések, illetve változtatások a helyi lakosság, illetve gazdálkodók kérésén 
alapulnak, így az ők érdekeit szolgálják. Ugyanakkor a tervezett elemek megvalósulása esetén 
fellépő, az értékelésben feltárt negatív hatások viselői is részben a helyi közösségek. Így 
például a természetközeli állapotú területeken a táji adottságoktól idegen tájhasználat 
megjelenése a fenntartható gazdálkodás ellen hathat. Mivel azonban mindezt a Btv. tette 
lehetővé és a település számára jelentős munkalehetőséget és ellátási javulást eredményez, így 
a helyi közösségre mivel ez akaratával megegyező is, összességében pozitív hatást 
gyakorolhat. 
 
 

3.2. Részletes területi értékelés (a módosítással érintett területfelhasználási egységek, 
övezetek részletes értékelése meghatározott szempontrendszer4 szerint, 
adatlapszerűen, térképi melléklettel szemléltetve) 

 
 
 

ÉRTÉKRENDSZER 

                                                 
4 a Települési tervek környezeti vizsgálatának útmutatójában (tervezet) foglaltak alapján 



+ megfelelő 

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

- részlegesen megfelelő, illetve kisebb negatív hatást idéz elő 

- - nem megfelelő vagy jelentősebb negatív hatást idéz elő 

! a rendelkezésre álló információk alapján a hatás nem előjelezhető 



 
3.2.1. Települési környezet értékelése  
Módo-
sítás 

száma 

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 

I. Funkcionálisan összhangban van 
a szomszédos 
területhasználatokkal 

+ Összhangban van a 
településrész jellegével és a 
terület funkciójával. 

+   A települési hagyományos  gazdasági 
ágát megtartja. 

+ 

II. Törölt módosítás        

III. Funkcionálisan összhangban van 
a szomszédos 
területhasználatokkal 

+ Összhangban van a 
településrész jellegével és a 
terület funkciójával. 

   A terület használhatóságát biztosítja. + 

IV. Településszerkezetbe illő, 
funkcionálisan összhangban van 
a szomszédos ter.használatokkal. 

+ A beépítési intenzitás 
összhangban van a terület 
funkciójával. 

+   A települési hagyományokat őrző 
területfelhasználású kialakítás. 

+ 

V. Új településszerkezeti elem, 
mely azonban összhangban van a 
jelenlegi művelési ággal. 

_ Összeegyeztethető a 
településrész jellegével és 
megegyező a meglévő 
terület funkciójával. 

_ Megfelelő zöldfelületi 
ellátottság biztosított 

O Visszahozhat korábbi tájhasználatot 
(legeltetés)  

O 

VI. A településszerkezetbe 
illeszkedik, funkcionálisan 
összhangban van a szomszédos 
területhasználatokkal. 

+ Összhangban van a 
településrész jellegével és a 
terület funkciójával. 

O   Nem befolyásolja a tájhasználatot.  O 

VII. Meglévő településszerkezeti 
elem, mely eddig fizikailag nem 
került megvalósításra. Btsz-be és 
szerkezeti tervbe illeszkedik. 

O Beépítési intenzitása 
megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, de jelentős 
változást eredményez. 

_ Megfelelő zöldfelületi 
ellátottság biztosított 

O Valós beépülésével megváltoztatja a táj 
jellegét. 
Fontos a szabályozási paraméterek 
meghatározása. 

_ 

VIII. Összhangban van a jelenlegi 
terület. használattal. 

O Növeli a terület beépítés 
intenzitását 

_ Megfelelő zöldfelületi 
ellátottság, a közelben 
kijelölt zöldterület. 

+ Az új építési területbe beilleszthető.. A 
tájképvédelem helyet kapott az építési 
feltételek között. 

O 

IX. Településszerkezetbe illő, 
funkcionálisan összhangban van 
a szomszédos ter.használatokkal. 

+ Összhangban van a 
településrész jellegével és a 
terület funkciójával. 

+ Megfelelő zöldfelületi 
ellátottság, a közelben 
kijelölt zöldterület. 

+ - A települési hagyományokat őrző 
karakter kialakítás. 

+ 

X. Funkcionálisan összhangban van 
a szomszédos 
területhasználatokkal 

+ Összhangban van a 
településrész jellegével és a 
terület funkciójával. 

+ .  Nem befolyásolja a tájhasználatot.  O 



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

 
 
 

XI. Településszerkezetbe illő, 
funkcionálisan összhangban van 
a szomszédos ter.használatokkal. 

+ Összhangban van a 
településrész jellegével és a 
terület funkciójával. 

+   Erősíti a településrész hagyományait. + 

XII. Semmilyen változást nem okoz O Semmilyen változást nem 
okoz 

O   Semmilyen változást nem okoz O 

Módosítás 
száma 

az adott terület környezeti terheltsége 
változásának vizsgálata 

az adott területhasználat által kiváltott 
környezetterhelés vizsgálata 

az adott területhasználat által kiváltott 
környezetterhelés hatásterületének vizsgálata 

I. A környezeti terheltség nem növekszik 
számottevően. 

0 Számottevő környezetterhelés növekedést 
nem vált ki. 

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

+ 

II. Törölt módosítás      

III. A környezeti terheltség nem növekszik. 0 Számottevő környezetterhelés növekedést 
várhatóan nem vált ki. 

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

0 

IV. A környezeti terheltség nem változik. 0 Környezetterhelést nem vált ki. 0 Jelentős hatást nem gyakorol. 0 

V. A környezeti terheltség a terület érzékenysége 
miatt minimálisan növekedhet. 

- Környezetterhelés növekedést válthat ki, 
mely a megfelelő trágyakezeléssel kivédhető.  

! Várhatóan csak a saját környezetében okoz 
kis mértékű lokális terhelést. 

0 

VI. A környezeti terheltség nem változik. 0 Környezetterhelést nem vált ki. 0 Jelentős hatást nem gyakorol. 0 

VII. A környezeti terheltség a terület érzékenysége 
miatt növekedhet. 

- Környezetterhelés növekedést vált ki, 
melynek mértéke az alkalmazandó 
technológiáktól függ.  

! A forgalomvonzata miatt a területen kívülre 
terjed hatásterülete, elhelyezkedése miatt 
azonban a lakóterületeket nem éri 
megnövekvő közlekedési eredetű terhelés. 

! 

VIII.. A környezeti terheltség nem növekszik 
számottevően. 

0 Számottevő környezetterhelés növekedést 
nem vált ki. 

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

0 

IX. A környezeti terheltség nem változik. + Környezetterhelést nem vált ki. + Pozitív környezeti hatása van. + 

X. A környezeti terheltség nem változik. + Környezetterhelést nem vált ki. + Pozitív környezeti hatása van. + 

XI. A környezeti terheltség nem változik. + Környezetterhelést nem vált ki. + Pozitív környezeti hatása van. + 

XII. A környezeti terheltség nem változik. + Környezetterhelést nem vált ki. + Pozitív környezeti hatása van. + 



3.2.3. Természeti környezet védelme biztosításának vizsgálata 
 Módosítás 

száma 
élővilágra, ökológiai rendszerekre, biológiai sokféleségre gyakorolt hatás 

I. Értékes természeti környezet állapotát nem veszélyezteti. 0 

II. Törölt módosítás  

III. Értékes természeti környezet állapotára nincs hatással. 0 

IV. Értékes természeti környezet állapotára nincs hatással. 0 

V. Értékes természeti környezet állapotára hatással lehet (helytelen legeltetés esetén) ! 

VI. Értékes természeti környezet állapotára nincs hatással. 0 

VII. Természetközeli élőhelyet érint. _ 

VIII. Értékes természeti környezet állapotát nem veszélyezteti. 0 

IX. Értékes természeti környezet állapotára előnyös hatással van + 

X. Értékes természeti környezet állapotára előnyös hatással van + 

XI.  Értékes természeti környezet állapotára nincs hatással. 0 

XII. Értékes természeti környezet állapotára nincs hatással. 0 



3.2.4. 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 az alábbi tervi elemek gyakorolnak negatív hatást környezeti 
szempontból: 
- V. számú módosítás (beépítésre nem szánt lovas sport terület) 
A tervezett beépítésre nem szánt lovas sport terület környezetre gyakorolt hatása várhatóan 
kezelhető lesz, mivel a korlátozott számú lovat befogadó istálló és turisztikai szállásférőhely 
lószáma és befogadó képessége nem tesz lehetővé nagy számú állattartást és vendégfogadást. 
Elsősorban családi lovaglásra, lovagoltatásra tervezik. Használhatósága, mivel szabadtéri 
lovagoltató létesítményből áll, csak a „jóidős” időszakokra korlátozódik. 
Várhatóan a terület 95%-a továbbra is a mostanival megegyező gyep marad. Itt elsősorban a 
túllegeltetést kell elkerülni. Az istállóban pedig a megfelelő technológia (trágyakezelés) 
megválasztására kiemelt figyelmet kell fordítani, melynek módját a HÉSZ előírja. 
Az istálló tervezése és engedélyezése során figyelemmel kell lenni a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2. melléklet 1.b) potjára, 13.§ (1) 
pontjára, 10.§ (2) pontjára, valamint a 147/2010.(IV.29.) Kormányrendelet vízkezelési 
előírásaira. Az üzemelés során pedig be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) 
FVM rendelet 1.§ b) pontjában előírtakat. 
- VII. számú módosítás (beépítésre szánt minőségi turizmus területe) 
A terület a Balaton törvényben Ü-1 azaz minőségi turizmusfejlesztési terület övezetébe 
tartozik. A hatályos szerkezeti terv hasonló területfelhasználásba tette. A módosítás így 
törvényi és területfelhasználási szempontból nem változik.  
A beépítettség és területhasználat meghatározásánál felhasználtuk a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága által készített védett természeti terület lehatárolását, mely szerint a 
terület pontosan behatárolt nyugati sávját nem beépíthető és védendő területként jelöltük és 
szabályoztuk. Az itt lévő értékes gyepen megtalálható az árlevelű lenen (Linum 
tenuifolium) kívül a keménytövisű lucerna (Medicago rigidula) védett faj óriási állománya. 
A további területeken a fokozatosság elve alapján nyugatról keletre egyre intenzívebb 
beépíthetőséget és területhasználatot terveztünk. Ez fontos a védendő természeti és táji 
környezet szempontjából, mivel a területen a beépíthetőség folytán jelentős változás 
következhet be a tájhasználatban is. 
A fent leírt módszerrel csökkenthetők a környezetre negatív hatást gyakorló tényezők, mivel a 
nagyobb forgalmat vonzó létesítmények a települések közötti összekötő út mellé kerülnek, 
legtávolabb a védendő természeti területtől. 
 
Azon környezeti jellemzők azonosítása, melyekre jelentős hatással vannak a fejlesztések 
Vizsgálataink szerint az alábbi környezeti elemeket, rendszereket érhetik jelentősebb negatív 
hatások: 
- a környezeti elemek közül a földet, az élővilágot a VII. módosítás,  
- a környezeti elemek rendszerei közül a településszerkezetet, tájszerkezetet, ökológiai 

rendszereket a VII. módosítás. 
Az V. módosítás várhatóan kevéssé kimutatható környezeti állapot változást eredményezhet. 
 
 



� 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. A változások többsége a 
helyben lakók és gazdálkodók kérésére, lakó és gazdálkodásuk körülményeinek javítására 
történik környezetükre, a tájra és természetre nem károsan.  
A tervezett beépítésre nem szánt lovas turisztikai terület pedig a lakóterületektől kellő 
távolságra és funkcionálisan elválasztva kapnak helyet, így azok környezetterhelő hatása a 
lakóterületeket nem érinti. Az emberek egészségi állapotára, életminőségére viszont 
kifejezetten pozitív hatást gyakorol az álattartás visszahozásával, a lovas sport kedvező 
élettani és pszihológiai hatásával. 
A tervezett minőségi turisztikai terület pedig fokozatosan kiépülve inkább kedvező hatással 
lehet az emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében, 
életminőségében, kulturális örökségében, mert olyan funkciókat tervez megvalósítani, melyek 
folyamatos helyi munkahelyeket teremthetnek, elősegítik a környező táji, természeti és 
turisztikai értékek megismerését, megőrzik a hagyományos kisipart, kézműipart és segítik az 
aktív időtöltést, sportot (pl. kerékpáros, lovas, gyalogos túrázók megállója, szállása). 
Kockázatot, ha kis mértékben is a VII.. számú módosítás jelenthet a természetközeli 
élőhelyekre intenzitása révén, bár ezt a Btv. is korlátozza max. 10 %-ban. A szabályozási terv 
pedig a fokozatosság elvét használva enyhíti a várható negatív hatásokat.  
 
 
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 
tervezett fejlesztések közül kiemelendő a beépítésre nem szánt lovas sport terület, mely 
környezeti hatása várhatóan nem jelentős, viszont a minőségi turizmus területe a tervben 
szereplőtől eltérő, a fokozatosságot nem betartó esetben a hasznosítás függvényében igen 
eltérő lehet. A környezeti elemek és rendszereik védelme, a környezeti konfliktusok 
elkerülése érdekében a HÉSZ-be szigorú környezeti és zöldfelületi feltételek (beültetési 
kötelezettségű területek lehatárolása, többszintű növényzet minimális arányának 
meghatározása, csak a környezetet jelentős mértékben nem zavaró tevékenységek 
engedélyezése stb.) kerültek beépítésre, mellyel a minőségi turizmus terület esetleges negatív 
környezeti hatása csökkenthető. A vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása, 
a terv alátámasztó munkarészeiben megfogalmazásra kerülő, a környezetminőség javítását 
célzó javaslatok, feltételek figyelembe vétele esetén a terv megvalósulása a környezetminőség 
jelentős romlásához nem vezet. 
A területen belül kijelölésre került a védett természeti terület, melyen sem beépítés, sem 
intenzív gazdálkodás nem megengedett. Ezen csak a nemzeti park által is megengedhetőnek 
tartott extenzív legeltetés folyhat. 
Az építési hellyel pedig biztosítható a tájban megjelenő épületek legkevésbé zavaró helyének 
és legjobb növényi takartságának biztosítása.  
Meghatározásra került a maximális építménymagasság, mely a funkcióhoz igazítottan szintén 
differenciáltan és fokozatosan változik a védett természeti területtől távolodva.  
Előírásra került a trágyakezelés módja, mely csak szigetelt tárolóba engedi a trágya gyűjtését 
és tárolását.  
 



Az egyes tervi elemek okozta esetleges negatív környezeti hatás mérséklésére a terv 
intézkedéseket tesz, így például 
- újabb szabályozási elemekkel egészült ki a HÉSZ a táji, természeti értékek védelme 

érdekében. 
 

 
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.  
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 módosításai várhatóan jelentős negatív környezeti hatást nem okoznak, a tervi 
elemekre megfogalmazott javaslatok, az építés feltételeként meghatározott szabályok kellő 
biztosítékai annak, hogy a környezetminőség jelentős romlása, a környezeti elemek jelentős 
károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, életminőségében negatív változás ne 
következzen be. A tervezett minőségi turizmus területe visszafogott mértékű, a területben 
rejlő lehetőségek kiaknázását célozzák a helyi lakosság életkörülményeit javítják, segítik a 
természeti turizmus kiszolgálását.. A tervezett terület-fejlesztés a helyiek érdekeit, 
gazdálkodási lehetőségeik bővítését szolgálják, a település megélhetését segítik elő. A 
beépítésre szánt minőségi turizmus terület fejlesztése hordoz ugyan kockázatokat magában 
(természetközeli területek sérülésének veszélye, tájkarakter kismértékű változása), de a 
szabályozás kellő mértékű szigorításával és a fokozatossággal ezek a kockázatok jelentősen 
korlátozhatók. 
 
Mindemellett az egyes létesítmények engedélyezése során a környezeti szempontok 
érvényesítésére, a megfelelő technológia megválasztására kiemelt figyelmet kell fordítani.  


