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I. TEMATIKA 

 

Tájékoztatás a környezet védelméért felelős szervek részére 

 

a) a tervezési feladat  
Szentkirályszabadja Község részleges, foltszerű módosítása 

0155/1 Hrsz. földrészlet környezeti vizsgálat 
 

b) a terv célja 

A földrészlet tervezett hasznosítása érdekében szükséges a településrendezési eszközök módosítása. 
A környezeti vizsgálat a tervezett módosítás környezeti hatásait elemzi. 
 

c) módosítás esetén a módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért 
jelentősége 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós állapotnak 
megfelelő ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehetővé tevő területmennyiség kiszabályozása. 
Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglévő épületek már nem töltenek be a 
közlekedési területtel összefüggő funkciót, így azok közlekedési terület részeként történő ábrázolása 
indokolatlan. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan a hatályos településrendezési eszközök szerint jelenleg két külön övezet 
részét képezi (közlekedési terület és védelmi erdőterület). Az ingatlan nyilvántartás és a 
településrendezési eszközök közötti konfliktus feloldása is indokolja a településrendezési eszközök 
módosítását. 
 

 d) a környezeti vizsgálatot kidolgozó az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete A környezeti értékelés általános tartalmi 
követelményei előírásai szerint készíti el. 
 

 e) a környezeti vizsgálat készítése során kidolgozó figyelembe veszi az érintett államigazgatási 
szervektől beérkezett véleményeket. 
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II. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 

 

 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése: 
 

1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma; 

 

a) a tervezési feladat  
Szentkirályszabadja Község részleges, foltszerű módosítása 

0155/1 Hrsz. földrészlet környezeti vizsgálat 
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b) a terv célja 

A földrészlet tervezett hasznosítása érdekében szükséges a településrendezési eszközök módosítása. 
A környezeti vizsgálat a tervezett módosítás környezeti hatásait elemzi. 

 

c) módosítás esetén a módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért 
jelentősége 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós állapotnak 
megfelelő ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehetővé tevő területmennyiség kiszabályozása. 
Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglévő épületek már nem töltenek be a 

közlekedési területtel összefüggő funkciót, így azok közlekedési terület részeként történő ábrázolása 
indokolatlan. 



5 
 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan a hatályos településrendezési eszközök szerint jelenleg két külön övezet 
részét képezi (közlekedési terület és védelmi erdőterület). Az ingatlan nyilvántartás és a 
településrendezési eszközök közötti konfliktus feloldása is indokolja a településrendezési eszközök 
módosítását. 
 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan a hatályos településrendezési eszközök szerint jelenleg két külön övezet 
részét képezi (közlekedési terület és védelmi erdőterület). Az ingatlan nyilvántartás és a 
településrendezési eszközök közötti konfliktus feloldása is indokolja a településrendezés eszközök 
módosítását. 
 

 d) a környezeti vizsgálatot kidolgozó az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete A környezeti értékelés általános tartalmi 
követelményei előírásai szerint készíti el. 
 

 e) a környezeti vizsgálat készítése során kidolgozó figyelembe veszi az érintett államigazgatási 
szervektől beérkezett véleményeket. 
 

1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

 

A tervezett módosítás szervesen illeszkedik a településrendezési tervbe. 
 

1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 

 

A környezeti vizsgálatban nem kerül sor olyan javaslat kidolgozására, mely a település egészét érintő 
rendezési tervet befolyásolná. 
 

1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 

véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az 

indokok összefoglalása 

 

1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, 

nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések 

érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. 

 

A környezeti értékeléshez a szükséges adatok rendelkezésre állnak. 
 

 

 

2. A terv és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid ismertetése 

 

A terv készítése során változatok nem készültek. 
 

3. A terv, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 
feltárása 

 

3.1. a terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy 

helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal. 
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A terv módosításának megvalósulásával  
a/ a terület tervezett használatát segítő övezet alakul ki, a megmaradt, üresen álló őrház, azáltal, hogy 
funkciót kap megmenthető a pusztulástól 
b/ a terv megfelel a magasabb szintű tervek előírásainak 

c/ a közút céljára kijelölt közterület határa a meglevő földrészlet határokra kerül vissza. 
 

3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben 

 

A tervezett módosítás a település egészére megfogalmazott környezetvédelmi célokkal nem ellentétes.  
A vizsgált terület környezeti állapota jó. A tervezett változtatás a környezet állapotában romlást nem 
okoz.  

A tervezett hasznosítás (különleges beépítésre nem szánt terület lovassport céljára) a környezetbe 
beleillik. 

 

3.3. a terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival való 

konzisztenciája környezeti szempontból; 

 

A terv összhangban van a vonatkozó területrendezési tervekkel és az ágazati programokkal, 
stratégiákkal. 
 

3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek 
ismertetése; 
 

A vizsgált területet érintő térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek: 
· Az OTrT  9/2019.(VI. 14.) MvM rendeletben meghatározott övezetek tekintetében 

o Tájképvédelmi terület övezete - a tervezett övezet módosítást nem akadályozza 

· a BKÜTRT térségi területfelhasználás tekintetében  
o Mezőgazdasági térség – a tervezett övezet módosítást nem akadályozza 

· a BKÜTRT térségi övezetek tekintetében  
o Ökológiai hálózat magterülete – a tervezett módosítást akadályozza, ezért szükség van 

a Magterületet Pufferterület térségi övezetre módosítani külön eljárás keretében 

o Ásványi nyersanyagvagyon övezete- a tervezett övezet módosítást nem akadályozza  

o Általános mezőgazdasági terület övezete - a tervezett övezet módosítást nem 
akadályozza  

o Honvédelmi és katonai célú terület övezete - a tervezett övezet módosítást nem 
akadályozza 

· A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati 
rendelete szerinti előírások – a tervezett övezet módosítást az alábbi övezetek előírásai nem 
akadályozzák, sőt támogatják: 

o Veszprém megye várostérségeinek övezete 

o Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő 
települések övezete 

o Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
o Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete érinti. 
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Országos Ökológiai hálózat – Magterület (forrás: OKIR map – TIR) 
 

 

A módosítás célja a 0155/1 hrsz. telken általános mezőgazdasági terület (Má) övezetének 

különleges beépítésre nem szánt lovassport terület övezetre való módosítása (Kb-LS). A 

tervezett övezetben a beépíthetőség mindössze 2 %. 
 

 

 

A vizsgált terület a hatályos ÖT-4. jelű 
szabályozási tervlapon 

A tervezett területfelhasználás szemléltetése 
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A vizsgált terület jelenleg közlekedési terület, bár az Alsóörs -Veszprém vasútvonal már 1974-ben 

megszűnt, a vasúti pályát is felszedték. A nyomvonal mentén telepített vasúti őrházak közül már csak 
kevés maradt meg, ezek közül az egyik a vizsgált területen található. A vizsgált területen levő őrház két 
épületből áll. Az egyik lakóház volt, a másik üzemi épület. Az épületek körül még fellelhetők a 
használathoz szükséges elemek, mint a kerítés, kapuk, út, a kút, lépcsők, támfalak. Az épület körül 
jelentős idős, telepített faállomány található, melyek közül meg kell említeni a közönséges és fekete 

diókat. 
 

A vasútvonal Szentkirályszabadját érintő szakaszán kerékpárút kijelölésére került sor. Az egykori 
vasútvonal Köu közút övezetben van. A hatályos szabályozási terven a KÖu övezet indokolatlanul ráfed 
magántulajdonban levő telkekre, sőt, a funkcióját vesztett őrház telkének egy része is KÖu övezetbe 
került. 
A módosítás során a kerékpárút a meglevő telekhatárok között marad, mivel az előírásoknak megfelelő 
szélesség rendelkezésre áll. 
 

Az egykori őrház telkének további része a szomszéd telkekkel együtt a hatályos szabályozási tervben 
védelmi célú Erdő övezetben van. Az Országos Erdőállomány Adattárban ez az erdőterület nem 
szerepel. 

Az Erdő övezet csereerdősítéssel történő megszüntetése az erdészeti hatósággal történt előzetes 

egyeztetés alapján megvalósítható.  
 

A vizsgált terület kiválóan alkalmas lovassport céljára. A terület egy sekély völgyben helyezkedik el, 
melynek szélein fás növényzettel fedett felületek találhatók, középen nyílt gyepterülettel. Az őrháztól 
páratlan kilátás nyílik a völgy hosszában. 
 

A kerékpárút melletti elhelyezkedés szintén kedvező, mert a kerékpárral túrázók körében általában 
kedvelt a lovassport. 

 

A meglevő őrház épületek összekapcsolásával a terület tulajdonosa, egyben üzemeltetője számára 
lakóház kialakítására van lehetőség. A tervezett 2 % beépíthetőség jóval kevesebb, mint a beépítésre 
nem szánt területeken megengedett 10 % és fedezi a lakóépület és az lovassporthoz szükséges 
gazdasági épületek igényét. 
 

Az övezet módosításhoz szükség van a Magterület Pufferterületre módosítására is. Ez a módosítás 
külön eljárásban történik. 
 

3.5. a terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok 
feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 

 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését 

jelentik 

 

A terv megvalósulásával Erdőterület övezetből Különleges beépítésre nem szánt lovassport (Kb-LS) 

övezet lesz. 
Az övezetben természetközeli tevékenység fog folyni csak 2 % beépíthetőséggel, ezért természeti 
erőforrás igénybevételére csak minimális mértékben kerül sor. A meglevő gyepterületek és fás 
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növényzettel fedett felületek megmaradnak. A tervezett tevékenység közvetlen környezetterheléssel 
nem jár. 
 

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett 

módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, amelyek olyan befektetői, termelői vagy 

fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, 

amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta 

beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy 

igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel) 

 

A tervezett módosítással összefüggő tevékenység – a volumene miatt - nem vonz olyan tömegeket, 
mely a környezet károsodását eredményezné. 
 

3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv megvalósítása esetén 
várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése 

 

3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel: 

 

3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi 
részeként az építészeti és régészeti örökségre 

 

A tervezett módosítás kedvezően hat az épített örökségre, mivel segítségével megmenthető egy 
megszűnt vasútvonal őrháza. 
 

3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 
 

A tervezett változtatások a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a 
tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, nem gyakorolnak közvetlen hatást. A 

biodiverzitás tekintetében a terület hasznosításával lehetőség nyílik a fás növényállomány 
fafajszerkezetének javítására, a természetesség magasabb szintre emelésére és az invázív fajok 
visszaszorítására. 
 

3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek 
és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, 

fejlesztésének lehetőségeire 

 

A tervezett változtatások Natura2000 területeket nem érintenek. 
 

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint 
társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében, 
területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra 

 

A tervezett változtatások az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági 
helyzetében kedvező hatást váltanak ki. 
 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 
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3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, 
 

A tervezett változtatások új környezeti konfliktusok, problémák megjelenését, meglévők felerősödését 
nem okozzák. 
 

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 
gyengítésére vagy korlátozására, 
 

A tervezett változtatások miatt környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására nem kerül sor. 
 

3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való 
eltérés fenntartására vagy létrehozására, 
 

A tervezett változtatások jól beleillenek a meglevő térszerkezetbe, nem okozzák a helyi adottságoknak 
megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérést. 
 

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek 
a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

 

A tervezett változtatások nem okozzák olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási 
hagyományok gyengítését, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak. 
 

3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 

 

A tervezett változtatások csak kis mértékben okozzák a természeti erőforrások megújulásának 
korlátozását. 
 

3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti 
erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására 

 

A tervezett változtatások nem okozzák a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatát 
vagy igénybevételét. 
 

3.7. a környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti 
szempontból elfogadható változatok meghatározása. 
 

A tervezett változtatások kis területeket érintenek csak, ezért a környezetre gyakorolt hatásuk miatt nem 
volt szükség változatok kidolgozására. 
 

4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban 
szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre. 
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A tervezett változtatások kis területeket érintenek csak, ezért nincs szükség a várhatóan fellépő 
környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó javaslatok 

egyéb szükséges intézkedések kidolgozására. 
 

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, 
amelyeket a terv által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni. 
 

A tervezett változtatások miatt nincs szükség olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, 
feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben, illetve programban 
figyelembe kell venni. 

 

6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a 
tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre. 
 

A tervezett változtatások jellege és volumene miatt nincs szükség monitorozási javaslatok egyéb 
szükséges intézkedések kidolgozására. 
 

7. Az 1-6. pontokban megadott valamennyi információra kiterjedő közérthető összefoglaló. 
 

A tervezett módosítással elérhető lehetőségek pozitív környezeti hatást jelentenek. A vasúti őrház régi-
új funkciójával megőrizhető. 
A terület lovassport céljára történő hasznosítása a jó környezeti állapot fenntartását, a természeti 
elemek, elsősorban a fás növényzet megtartását garantálják. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vizsgált területről készült fotók: 
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A vizsgált terület látványa A meglevő két épület és környéke 

 

  
Az épületek közelebbről Az épületek környezetében levő idős faállomány 

 
 


