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KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata 

Jelen környezeti értékelés Vilonya község településrendezési tervének alátámasztó 
munkarészeként készül. A településrendezési terv felülvizsgálatát a település 
Önkormányzatának Képviselőtestülete azzal a céllal készítteti, hogy a törvényi előírásoknak 
eleget téve jelen jogszabályi követelményeknek megfelelő településrendezési tervben 
előírtak alapján a település szabályozott fejlődését biztosítsa, továbbá a rendezési terv 
jóváhagyása óta eltelt időszak jogszabályi változásainak eleget tegyen és a település új 
fejlesztési elképzeléseit beépítse a rendezési tervbe. A természeti és környezeti vizsgálat 
során feltérképezésre kerültek mindazok a védett és védelemre tervezett területek, amelyek 
országos és helyi védelme kapcsán a meglévő természeti állapot fenntartandó. 

A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj-és a 
településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések 
összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a 
társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a 
tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása 
miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet alapján a településrendezési tervek felülvizsgálata során környezeti vizsgálat 
elkészíttetése szükséges. A környezeti vizsgálat feladata, hogy a településrendezési terv 
készítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, s a 
jövőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. 

1.2   A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása  

Jelen környezeti értékelés kapcsolódik Vilonya településrendezési eszközeinek teljes 
felülvizsgálatához és az ennek keretében készült településfejlesztési koncepcióhoz. A készülő 
településrendezési terv településszerkezeti munkarészének alátámasztó szakági fejezeteiben 
a település hosszú távú fejlesztéséhez kapcsolódva meghatározásra kerültek mindazon 
környezeti megoldások, melyek a fenntartható fejlődést szolgálják. A településrendezési terv 
részeként készül a környezeti értékelés, mely a jogszabály által előírt államigazgatási szervek 
előzetesen adott tematikáját, szakmai elvárásait figyelembe veszi. 

 

1.3  A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv illetve program  alakulására  

A környezeti értékelés során a fő szempont a környezeti állapot legalább szinten tartása, 
valamint javítása.  

Természetvédelmi szempontból kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi 
természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területekre: az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 terület), a Hajmáskéri 
Törökcsapás (HUBF 20023) Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (SCI) 
terület, az OTrT és a BATrT törvényben megjelent ökológiai hálózat övezete.  
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A külterületi szántóterületeken továbbra is cél a mezőgazdasági termelés, szántóföldi 
növénykultúrák termesztése. A korábbi településrendezési eszközökben szereplő általános 
mezőgazdasági terület övezete azonban további differenciálást igényel annak érdekében, 
hogy a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területeken a gyepgazdálkodás – 
elsősorban a legeltető hasznosítással megőrizhető védett fajok – fennmaradása biztosított 
legyen. 

A helyi munkahelyteremtő beruházások számára olyan területek és funkciók 
meghatározása javasolt, amelyek jelentős mértékű környezetkárosító hatással nem bírnak.  

A környezeti értékelés készítése során a tervezők javaslatot tettek, hogy a külterületen 
beépítésre szánt terület övezetébe tartozó – és beépítésre, illetve művelés alól kivonásra 
nem került – területeket vissza kell minősíteni a jelenlegi terület felhasználásnak megfelelő 
övezeti besorolásba. 

Kiemelt cél az új lakóhelyek kialakítása, azok élhető, a tájba illeszkedő kialakításának 
elősegítése.  

Beépítésre kerültek a rendelkezésre bocsátott szakhatósági észrevételek és 
adatszolgáltatások, melyet az előzetes tájékoztatási szakaszban adtak. 

1.4  A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott 
véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés során történő figyelembe vétele, az indokok 
összefoglalása  

A településrendezési terv készítése során a település civil szervezetei, alapítványai, 
közösségi szervezeti az államigazgatási szervek, a közműszolgáltatók és a lakosság bevonásra 
került a rendezési terv készítése során. A vonatkozó magasabb szintű jogszabály biztosítja 
terv széleskörű véleményeztetését mind a szakhatóságokkal, mind a lakossággal, illetve a 
szomszédos települések önkormányzataival is.  

A településrendezési terv felülvizsgálatakor kötelező az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal 
elkészíteni a környezeti értékelést. Nem szükséges az idézett rendelet 4-5.§-a szerint az 
Önkormányzatnak előzetes tájékoztatás alkalmával kikérni a környezet védelméért felelős 
szervek szakvéleményét a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről, illetve 
tematikájáról, így előzetes tájékoztatási szakasz nélkül zajlott le a környezeti értékelés 
folyamata.  

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során az alábbi felsorolt illetékes 
szakhatóságok és közszolgáltatóktól érkezett véleményeket vette a terv figyelembe: 

o az Országos Atomenergia Hivatal OAH-2018-00082-0005/2018. számú 
tájékoztatását, 

o Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának 
VE-V/001/2548-2/2017. számú tájékoztatását, 

o VMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályának VEG/001/00121-1/2018 és 
VEG/001/05885-2/20 17. számú tájékoztatását, 

o VMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztályának 10.012/2/2018. és 10.098/2017. számú tájékoztatását, 

o az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság V-621 -37/2017. számú 
tájékoztatását, 
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o a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályának V-621-34/2017. számú 
tájékoztatását, 

o a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36900/12-112018.alt. 
számú tájékoztatását, 

o a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági 
Főosztályának V-621-27/2017. számú tájékoztatását, 

o a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának V-621-28/2017. 
számú tájékoztatását, 

o a VMKH Állami Főépítészi Hivatal V-621-16/2017. számú tájékoztatását, 
o a Balaton-felvidéki Nemzeti Park V-621-18/2017. számú tájékoztatását, 
o a Balaton-felvidéki Nemzeti Park V-621-18/2017. számú tájékoztatását, 
o a VMKH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának V-621-

31/2017. számú tájékoztatását, 
o a VMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi 

Osztályának V-621-17/2017. számú tájékoztatását, 
o a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztályának V-621-

26/2017. számú tájékoztatását 

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 értékelés elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatához felhasznált adatok begyűjtésével együttesen történt.  

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának tervezete, ezen belül a 
környezetvédelmi alátámasztó munkarész, illetve a R. szerinti környezeti értékelés az 
alábbiakban felsorolt tervi előzmények, továbbá az előzetes tájékoztatási szakaszban adott 
államigazgatási szervek véleménye és adatszolgáltatásuk figyelembe vételével készült. A 
vizsgálathoz felhasználásra került az Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint 
Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) törvényi szabályozási anyaga és térképi 
mellékleteik. 

A környezeti értékeléshez felhasznált adatok forrásai: 

- az 52/2018.(V.2.) sz. Kt. határozattal elfogadott Vilonya Község Településfejlesztési 
koncepciója, 

- a 31/2007. (III. 26.) sz. Kt. határozattal elfogadott Vilonya Község Településszerkezeti 
Terve, 

- a 26/2007.(XII.12.) rendelete Önk. rendelettel elfogadott Vilonya Község Helyi Építési 
Szabályzata és Szabályozási Terve 

- területrendezési tervek (OTrT, VMTrT), koncepciók, programok (Nemzeti 
Környezetvédelmi Program 2015-2020; Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 
2011-2016; Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezete 

- önkormányzati és szakhatósági adatszolgáltatások, tájékoztatók 

 

Fenti adatok helyszíni bejárások során szerzett információkkal lettek kiegészítve. A 
bejárásokra 2017 szeptemberében és 2018 márciusában került sor.  
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A településrendezési tervek készítésekor meghatározó, hogy az abban foglaltak 
összhangban legyenek a magasabb rendű tervekkel, programokkal, a vonatkozó jogszabályi 
előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási szervek, partnerek és közműszolgáltatók 
véleményével a tervmódosításban érdekeltek elképzeléseinek megvalósíthatósága 
érdekében. Fontos, hogy a tervmódosítási szándék élvezze az érintett lakosság, a civil 
szervezetek támogatását is. 

 

2. A településrendezési terv és a fejlesztések rövid ismertetése  

 

Vilonya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 52/2018.(V.2.) számú 
Képviselőtestületi határozatával elfogadta a település Településfejlesztési Koncepcióját. Az 
ebben megjelenő célok szolgálnak a településrendezési terv céljainak alapjául. Jelen terv 
célja a Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 31/2007. (III. 26.) sz. 
Képviselő-testületi határozatával rögzített, Vilonya településrendezési eszközeinek 
módosítása az alábbiakban részletezettek szerint (a számok a terület beazonosítását 
szolgálják az Alátámasztó munkarészekben mellékelt változási térképvázlaton): 

A terv tartalma:  

Belterület: 
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1-2) 6 164 0,6164 Lf ► Vt 1/2; 1/4 

településközpont kialakítása az 
általános iskola és a "főtér" 

összekötésével, a polgármesteri 
hivatal új helyének kialakítása 

3) 4 000 0,4000 Lke ► Zkk 20-25 az új településközponthoz 
kapcsolódó közkert kialakítása 

4) 587 0,0587 KöU ► Zkk 20-25 

5) 794 0,0794 Lke ► KöU 19/2 az új településközponthoz 
kapcsolódó gépkocsi forduló és 

parkoló kialakítása 
6) 213 0,0213 KöU ► Lke 19/2; 20 

7a) 2 000 0,2000 Gksz ► Z 027/9 egy része 
a korábbi  tervhez képest 

eltéréssel megvalósult lakóterület 
és a Pap Gábor utca 

nyomvonalának átvezetése 

7b) 574 
0,05

74 
Z ► KöU 027/8 egy része 

7c) 109 0,0109 Z ► KöU 425/19 egy része 

7d) 948 0,0948 Lke ► Z 027/9 egy része 

8a) 3 500 0,3500 Z ► Gksz 027/8 egy része 
a Pap Gábor utca sarkán lévő 

korábban tervezett zöldterület és 
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8b) 669 0,0669 KöU ► Gksz 027/9 egy része 
gazdasági terület felcserélése, 

valamint a megvalósult 
nyomvonalhoz igazítása 

8c) 1 979 0,1979 Z ► Ev 027/8 egy része 

9a) 416 0,0416 Lke ► KöU 425/19 egy része 
a korábbi tervhez képest eltéréssel 

megvalósult lakóterület és a Pap 
Gábor utca nyomvonalának 

átvezetése 
9b) 2 400 0,2400 Lke ► KöU 425/4-17 egy része 

10) 3 400 0,3400 KöU ► Lke 425/1-36 egy része 

12) 1 400 0,1400 KöU ► Lke 70 egy része 
a kertvárosias lakóterületen 

korábban kiszabályozott gyalogút 
megszüntetése 

13) 50 0,0050 KöU ► Z 425/2 egy része 
a Pap Gábor utca sarkán lévő 

korábban tervezett zöldterület és 
gazdasági terület felcserélése 

14) 414 0,0414 Lke ► KöU 027/11 egy része 
a kertvárosias lakóterületen 

gyalogút kialakítása 

15) 11 874 1,1874 Ejv ► Kb-P 027/18-20 egy r. 
a Pap Gábor utca főútra való 

kivezetésénél tervezett teherautó 
parkoló 

16) 716 0,0716 KöU ► Lke 51/1 egy része 
az Újtelep utca végén az autóbusz 

parkoló megszüntetése 
(áthelyezve a Pap Gábor utca és 

főút kereszteződéséhez) 
17) 818 0,0818 KöU ► Z 51/1 egy része 

18) 71 0,0071 KöU ► Lke 285 egy része 
a gyalogút lakóövezetbe 

sorolásával a 286 hrsz-ú kisméretű 
telek növelése 

19) 418 0,0418 Zkk ► Lf 282 egy része 

kis lakótelkek méretének növelése 
az előttük húzódó közterületből, 

közterületre kiépített házrész 
rendezése 

20) 3 300 0,3300 Zkk ► KöU 282 egy része 
282 hrsz-ú zöldfelület közúttá 

módosítása a tervezett 
használatnak megfelelően 

21) 1 200 0,1200 Zkk ► Lf 279-281 egy r. 
zöldterületből lakó fejlesztési 

terület kialakítása 

22) 12 700 1,2700 Lf ► Gksz 254-268 egy r. 
a település gazdasági központjának 

kialakítása 23) 9 500 
0,95

00 
Lf ► Gksz 272-276 egy r. 

24) 794 0,0794 Lf ► KöU 273 egy r. parkoló kialakítása a temető és a 
gazdasági központ közelében, a 

főút mentén 
25) 328 0,0328 Z ► KöU 273 egy r. 

26) 2 800 0,2800 Mk ► Gksz 250; 252-253 egy r. 
a település gazdasági központjának 

kialakítása 
27) 3 800 0,3800 KöU ► Gksz 

268-271 egy r.; 276 
egy r.; 277 egy r. 
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28) 507 0,0507 Zkk ► Gksz 250; 252-264 egy r. 

29) 289 0,0289 Vt ► Lke 423/1 egy r. 
a volt általános iskola és 

szomszédos lakótelek közös 
határának rendezése 

30) 1 617 0,1617 Ejv ► Z 422 egy r. 
közkert kialakítása a kastély 

közelében 

31) 81 0,0081 Z ► KöU 418/2 egy r. 

gazdasági központ bővítése, 
megközelítő utak rendezése 

32) 383 0,0383 Z ► Gksz 418/2 egy r. 

33) 984 0,0984 Z ► Gksz 418/1 egy r. 

34) 222 0,0222 KöU ► Gksz 418/1 egy r. 

35) 121 0,0121 Z ► KöU 418/1 egy r. 

36) 38 0,0038 KöU ► Z 418/1 egy r. 

37) 1 500 0,1500 Gksz ► Vt 364 
településközpont kialakítása 

38) 1 400 0,1400 Lf ► Vt 363 

39) 249 0,0249 Vt ► Lke 40 egy része 
településközpont korábban 

tervezett bővítésének korrekciója 

 
 
 
 
Külterület: 
 
A fejlesztések során a település környezetbarát fejlődése és a természetvédelmi- 
tájképvédelmi céloknak megfelelő pihenőfalu jellegének kialakítása a cél, ehhez 
kapcsolódóan a táj esztétikus alakítása a feladat. Első lépésként a korábbi tervek túlzó és 
meg nem valósuló külterületi fejlesztéseinek újragondolása, a rekultivált bányák 
átminősítése, valamint a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelésből adódó 
módosítások kerültek előtérbe: 
- 41. sz.: a 1142/2 hrsz. egy részének Ksp - Különleges beépítésre szánt sportterületből Má – 

Általános mezőgazdasági területté minősítése a korábbi fejlesztési szándék visszavonása 
miatt. 

- 42. sz.: 059/2; 059/6 hrsz-ek Ksp területből Má területté minősítése a korábbi fejlesztési 
szándék visszavonása miatt. 

- 43. sz.: 059/5 hrsz egy részének Ksp területből Eg – Gazdasági erdőterületté minősítése a 
korábbi fejlesztési szándék visszavonása miatt. 

- 44. sz.: 044/15 hrsz egy részének, 111 m2-es terület Má területből Köu területté minősítése a 
megfelelő útszélesség biztosítása érdekében. 

- 45-46. sz.: 097/1 hrsz-en Gip – Ipari gazdasági terület, illetve Ejv – Javasolt védelmi célú 
erdőterület átminősítése Kb-N – Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás – 
Napelempark terület övezetébe a település fenntartható fejlődésének és a megújuló 
energiaforrásokra épülő energia. 

- 47. sz.: 091/3-4 hrsz. egy részének Kk-B – Különleges beépítésre nem szánt bányaterületből 
Ev – védelmi célú erdőterületté minősítése   

- 48. sz.: 098/1-2 hrsz. egy részének Kk-B – Különleges beépítésre nem szánt bányaterületből 
Ev – védelmi célú erdőterületté minősítése. 

- 49. sz.: 062 hrsz egy részének Má területből Ev területté minősítése az Országos 
Erdőállomány Adattárnak való megfelelés céljából. 



29/7 
 

- 50. sz.: 042 hrsz Ev területből Eg területté minősítése az Országos Erdőállomány Adattárnak 
való megfelelés céljából. 

- 51. sz.: 031/1 hrsz. egy részének Kk-B – Különleges beépítésre nem szánt bányaterületből Ev – 
védelmi célú erdőterületté minősítése. 

- 52. sz.: 102 hrsz egy részének Eg területből Kök – közlekedési célú vasúti területté minősítése 
a valódi területhasználatnak való megfelelés érdekében. 

- 53. sz.: 097/2 hrsz egy részének Kök területből Eg területté minősítése a valódi 
területhasználatnak való megfelelés érdekében. 

- 54-55. sz.: 067 hrsz egy részének és a 059/4 hrsz egy részének Má területből Ev területté 
minősítése az Országos Erdőállomány Adattárnak való megfelelés céljából. 

 

2.2. A településrendezési terv összefüggése más releváns tervekkel 

Vilonya község településrendezési terve Veszprém megye területrendezési tervével 
összhangban, az országos és a nemzetközi elvárásoknak, programoknak, terveknek 
megfelelően kerül kialakításra. A környezetvédelem a területrendezési tervekben vizsgált 
minden témakörhöz szorosan kapcsolódik, komplexen kezeli a területrendezési tervben 
megjelenő témaköröket.  

A készítés során figyelembe vett releváns tervek az alábbiak: 

 Országos Területrendezési Terv,  

 Országos Hulladékgazdálkodási Terv, 

 Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. 

 Nemzeti Környezetvédelmi Program, 

 Veszprém Megye Területrendezési Terve,  

2.3. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése: 

Tervváltozatok elkészítésére a felülvizsgálat során nem került sor. A kidolgozott 
településfejlesztési koncepcióból egy területrendezési terv változat került kidolgozásra. 

2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés  
készítése szempontjából fontos részeket; 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának fő célja a már említettek szerint, hogy 
Vilonya község a törvényi előírásoknak eleget téve jelen jogszabályi követelményeknek 
megfelelő településrendezési tervben előírtak alapján a település szabályozott fejlődését 
biztosítsa, továbbá a jelenleg hatályos rendezési terv jóváhagyása óta eltelt időszak 
jogszabályi változásainak eleget tegyen és a település új fejlesztési elképzeléseit beépítse a 
rendezési tervbe. 

2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal * ; 

A tárgyi módosítás idejében az OTrT felülvizsgálata folyamatban van, így Vilonya 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatakor a jelenleg hatályos, az egyes törvények 
területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel 
(továbbiakban: MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény (továbbiakban: OTrT) előírásait kell érvényesnek tekinteni. A felsorolt magasabb 
szintű jogszabályokkal a tárgyi módosítások összhangban vannak. Emellett figyelembe 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500002.kor#lbj42idd328
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veendő magasabb szintű jogszabályként kell megemlíteni a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2005.(V.27.) számú 
rendeletével elfogadott Veszprém Megye Területrendezési Tervét. 

A tervi elemek a térségi területfelhasználási kategóriák közül a hagyományosan vidéki 
települési, a mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdőgazdálkodási térségi területfelhasználási 
egységeket érintik.  
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A felülvizsgálat tervezési folyamata során elkészült a település szerkezeti tervének 
illeszkedését igazolós számítás az alábbiak szerint:  

VILONYA TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ILLESZKEDÉSÉT IGAZOLÓ 
SZÁMÍTÁS VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉBE: 

VESZPRÉM MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK KIVONATA VILONYÁRA 

(készült: a VÁTI-TEIR adatai alapján): 

A települést érintő 
térségi 

területfelhasználási 
kategóriák 

Az egyes térségi 
területfelhasználási 

kategóriákra vonatkozó 
előírások: 

Megyei 
terven jelölt 

(ha) 

Településrende
zési tervben 
jelölt (ha): 

Jogszabályilag 
kötelező 

A megyei 
tervnek való 
megfelelés 

erdőgazdálkodási 
térség 

az erdőgazdálkodási 
térséget legalább 85%-
ban erdőterület 
kategóriába kell sorolni 

252,09 238,725 
75% 

(189,07 ha) 

 

94,69% 

Megfelel 

 

mezőgazdasági 
térség 

a mezőgazdasági 
térséget legalább 85%-
ban mezőgazdasági 
terület kategóriába kell 
sorolni 

1021,9 660,49 
85% 

(868,61 ha) 

64,6% 

Eltér 

települési térség 

a települési térség 
bármely települési 
területfelhasználási 
egységbe sorolható 

83,05 – _ Megfelel 

 

Az összhang vizsgálatakor jelentős eltérés volt tapasztalható a mezőgazdasági térség 
esetében, azonban ebben a felülvizsgálat során bekövetkezett módosításoknak elenyésző 
szerepük volt. Az eltérés fő oka a jelenleg elfogadott, hatályos településszerkezeti tervben 
szereplő kiterjedt, több száz hektáros szántóföldeken tervezett védelmi célú 
erdőterületekben keresendő, amelyek természetben a mai napig megmaradtak szántóföldi 
hasznosítás alatt. A mezőgazdasági térségbe tervezett erdőterületek visszaminősítésére a 
Biológiai aktivitásérték megőrzése miatt nem volt lehetőség, így a tervezők nem tudtak 
egyszerre mindkét kötelezésnek eleget tenni.  

 

A térségi szerkezeti terven kívül az országos és a megyei területrendezési tervek övezetei is 

érintik Vilonya községet: 

Az OTRT 12.§ (1) bekezdésében meghatározott országos övezetek Vilonya területén:  

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
- országos jelentőségű tájképvédelmi terület, 
- országos vízminőség-védelmi terület. 
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Az OTRT 12.§ (2) bekezdésében meghatározott kiemelt térségi és megyei övezetek 
Vilonya területén:  

- - védett természeti terület, 
- - védett természeti terület védőövezete, 
- - természeti terület 
- - ökológiai (zöld) folyosó, 
- - térségi tájrehabilitációt igénylő terület,  
- - tájképvédelmi terület,  
- - térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,  
- - rendszeresen belvízjárta terület, 
- - hullámtér és nyílt ártér,  
- - csúszásveszélyes terület,  
- - vízeróziónak kitett terület, 
- - széleróziónak kitett terület, 
- - honvédelmi és katasztrófavédelmi terület. 
 

Vilonya területét a Megyei területrendezési terv övezetei közül az alábbiak érintik: 

- - Ökológiai hálózat övezete 
- - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- - Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- - Világörökség, világörökség- várományos történeti települési terület övezete 
- - Földtani veszélyforrás területének övezete 
- - Széleróziónak kitett terület övezete (Az OTrT 31/B§ e) pontja alapján az övezetet a 

településrendezési eszközök készítésénél nem kell alkalmazni) 
- - Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

(Az OTrT 31/B§ e) pontja alapján az övezetet a településrendezési eszközök 
készítésénél nem kell alkalmazni. Helyette az országos vízminőség-védelmi terület 
övezete lépett érvénybe). 

 

Ökológiai hálózat övezetei: 

Az ökológiai hálózat Mag- és Puffer területébe a 
település északi fele, Ökológiai folyosóba a 

Királyszentistván menti déli határrész tartozik. 

Az ökológiai hálózat magterület és ökológiai 
folyosó övezeteiben: (az OTrT előírásai szerint)  

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
kivéve, ha: 

- a települési területet az ökológiai 
folyosó vagy a magterület és az 
ökológiai folyosó körülzárja, és 

- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 közművezetékeket és járulékos közműépítményeket 
tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni; 

 a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
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nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el; 

 új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Pufferterületen  

A településszerkezeti terv beépítésre szánt 
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint 
táji értékeit nem veszélyezteti. 

→ A felülvizsgálat során az ökológiai hálózat 
övezeteiben új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. Az övezet egyéb előírásainak megtartását a 
Településkép védelmi rendelet biztosítja. 

 

- Ökológiai magterület 414,50 ha 
- Ökológiai folyosó 31,74 ha 
- Pufferterület 166,71 ha 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 

Az övezetbe a közigazgatási területen elszórtan, kis 
foltok tartoznak (52,22 ha). 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeteire 
vonatkozó előírásokról az OTrT 14 .§-a rendelkezik: 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 

 Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét az OTrT 
31/B.§ e) pontja alapján nem kell alkalmazni. 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az OTrT 19/A§ 
alapján az erdőterület területfelhasználási egység 
kijelölésénél figyelembe kell venni.  

→Kiváló termőhelyi adottságú területen új 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. Az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdő 
területfelhasználási egységek kijelölése során figyelembe 
vettük.  
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Kiváló termőhelyi adottságú szántó  terület övezete: 

Az övezetbe a vasút és a Királyszentistvánnal közös 
határrész közti terület tartozik (94,75 ha). 

Az övezetre vonatkozóan az OTrT 13/A§ 
rendelkezik: 

Beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki, valamint 

külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

→Az övezet területén beépítésre szánt területet és 
bányaterületet nem jelöltünk ki. 

 

 

2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása. 

Nem releváns.  
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3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA  

3.1. A terv céljainak összhangja a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy helyi 
szinten meghatározott környezet- és természetvédelmi célokkal  

A jelenlegi terv és az annak megalapozásaként készített Településfejlesztési Koncepció 
céljai nem ellentétesek a releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy helyi szinten 
meghatározott környezet- és természetvédelmi célokkal. A Magyarországon megvalósuló 
fejlesztések szempontjából releváns országos hatókörű környezetvédelmi és 
természetvédelmi dokumentum a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott, 2015- 2020 
közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program. A településrendezési tervben 
foglalt célok figyelembe veszik a más releváns – a 2.2. fejezetben részletezett – tervekben 
megfogalmazott célokat, elképzeléseket, és alkalmazkodnak azokhoz. 

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

A Környezetvédelmi Programhoz igazodva az abban megfogalmazott stratégiai 
célterületek, elvek érvényesítését az alábbiak szerint veszi figyelembe a jelenlegi terv:  

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  

Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. 
Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú 
környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek 
megfelelő aránya, minősége és összhangja.  

A tervezett fejlesztés elősegítik a jó életminőség és egészséges élet közvetlen környezeti 
feltételeinek biztosítását, hiszen a belterületen a zöldfelületi rendszer teljes újragondolását 
valósítja meg. A korábbi kihasználatlan, a természetben útként használt területek helyett új, 
településszerkezetileg kedvezőbb eloszlásban lévő, valódi zöldfelületek kialakítását lehetővé 
tévő zöldterületek lettek kijelölve, valamint megteremtődött a lehetősége egy élhető, ól 
funkcionáló településközpont létrehozásának. Azaz egy magas minőségű növényállománnyal 
bíró közkerteket hoz létre, illetve egy településszerkezeti szempontból indokolt 
településközponti területtel  gazdagítja a települést.  

A tervezett új lakóterületi bővítéssel, véderdő sávval való ellátásával is javítja Vilonya 
tájbaillesztettségét, valamint védi a lakosságot a környező szántóterületekről érkező 
porszennyezéstől. A tervezett naperőművekkel a település fenntartható fejlődése és a 
lakosság környezettudatossága is jelentősen javulhat, hozzájárul az egészséges, „nulla 
emissziós” energiatermelési módok népszerűsítéséhez, fejlődéséhez.  

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata  

Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák 
védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása. A tervi elemek közül a híd létesítése, illetve annak támaszközei 
érintenek közvetlenül védett természeti területet. A híd és a kerékpáros nyomvonal 
kijelölésénél fontos szempont volt a természetközeli területek elkerülése, azok minél kisebb 
zavarása.  

A tervezett módosítások következtében megszűnik három bányaterület, amelyből kettő 
a kiemelt értéknek tekinthető „Törökcsapás (HUBF 20023) Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési (SCI) terület” érintette, ami egyben ökológiai hálózat Magterület 
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övezetével is. Emellett megszűnnek a külterületen az ökológiai hálózat Pufferterület 
övezetében tervezett beépítésre szánt különleges sportterületek. 

A Natura2000 területek, illetve az ökológiai hálózat által érintett területeken a 
mezőgazdasági hasznosítást és a beépítési lehetőségeket korlátozó intézkedések kerültek be 
a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba, amelyek a mezőgazdasági területek 
differenciálásával, a tájvédelmi és természetvédelmi célok érvényesülése szempontjából 
kedvezőbb legeltető állattartás, illetve gyepgazdálkodás felé terelik az érintett területek 
hasznosítását. 

Természetvédelmi célú kijelölés alatt álló területeket tehát új beépítésre szánt terület 
nem került kijelölésre, illetve a hatályos tervben szereplő övezetek is a természetvédelmi 
érdekeknek megfelelő, azokat nem sértő módon alakulnak a terv hatására. 

Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése  

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a 
környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére 
épülő fenntartható használat megvalósítása.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés 
szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett 
legyen biztosítható. A terv nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek ellentétesek lennének a 
forrástakarékos anyag-, víz- és energiahasználat elveivel, így ezen célkitűzéseknek megfelel.  

A termőföld védelme szempontjából azonban elmondható, hogy a tervezett 
módosítások közül a 15., 45-46. sz. módosítás a termőföld, mezőgazdasági területek 
igénybevételével valósul meg. A módosítások által igénybevett területek ezen túlmenően 
átlagosnál jobb minőségű szántóterületek.  

A 45-46. sz. módosítással kapcsolatban (naperőmű park) elmondható, hogy a tervezett 
hasznosítás a technológia jellegéből fakadóan nem jár beépítésre szánt terület kijelölésével, 
a terület művelés alól történő kivonásával és nem lehetetleníti el a későbbi újbóli 
termőföldként való hasznosítást. Emellett a napelempark működése során is biztosítható a 
mezőgazdasági hasznosítás (legeltetés, kaszálás). A fejlesztés erőforrás-takarékosságát 
tovább bizonyítja, hogy a tervezett naperőmű park a hatályos terveken szereplő beépítésre 
szánt ipari gazdasági terület helyén jön létre, így a módosítás összességében pozitívnak 
tekinthető.  

A 15. sz. módosítással jelölt különleges parkoló terület kialakítása a lakosság 
egészségének megőrzésével összefüggésben valósul meg. A parkoló létrehozásával lehetővé 
válik a mezőgazdasági gépek, teher- és személyszállító gépjárművek településen belüli 
parkolásának megtiltása, ezáltal egy élhetőbb települési környezet megteremtése. A parkoló 
kijelölésére a helyszíni terepviszonyokat és a megvalósíthatóság lehetőségeit figyelembe 
véve került sor. Így a meglévő lakóterületi fejlesztési zónához csatlakozva, a 7202 j. 
összekötő útra illesztve, viszonylag sík, egyenletes terepen tud megvalósulni a parkoló, a 
meglévő belterülethez csatlakozva, azaz helyhezkötötten jön létre.  
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3.3. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 

3.3.1. A terület azon környezeti jellemzői, amelyekre a terv megvalósítása valószínűleg jelentősen hatással 
van 

A település általános jellemzése 

Vilonya természetföldrajzi szempontból a Vilonyai-hegyek kistáj része, karsztvidékre, 
dolomitsziklákra, erdős, köves területre épült település. A Sukori-hegy lábánál fekszik, a Séd-
patak folyik át rajta. Gazdaságilag a Balatonfűzfő, Peremarton, Pétfürdő területén működő 
ipari üzemek működése van befolyással a település lakóniak életkörülményeire.  

A környezeti vizsgálat során a fenti területekre vonatkozó fejlesztések környezeti 
hatásait, környezetvédelmi következményeit vizsgáljuk. 

Természeti és táji adottságok 

A település átlagosan 200 m tszf-i magasságon fekszik mészköves, dolomitos kőzeten. 
Felszínét dolomitkopárok, rendzinatakarók és sekély termőrétegek uralják, agrár- és 
erdőgazdasági hasznosítás szempontjából igen kedvezőtlen adottságú terület. Az aprózódott 
dolomitot és mészkövet kisebb bánya tárja fel a település közigazgatási határának K-i 
oldalán, a Berhida felé vezető közút mellett. 

Éghajlatát tekintve mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlatú kistáj része. Az 
évi napsütéses órák száma 1960 körüli, az évi középhőmérséklet átlagosan 9,7ºC, az évi 
csapadékmennyiség 590-600 mm. Az uralkodó szélirány az É-ÉNY-i, átlagos sebessége 3 m/s 
körüli.  

A terület száraz, vízhiányos, felszíni vizei közül a Séd ágai fontosak. Felszín alatti vizek 
közül a talajvíz mennyisége nem számottevő, mélysége a Séd-völgyben 2-4 m, máshol 4-6 m 
közötti. Jellegzetesen kalcium-magnézium-hidrokarbonátos típusú víz. A rétegvizek 
mennyisége nem kiemelkedően nagy (1-1,5 l/s.km2). Az egész település vízbázis-
védőterületen fekszik, a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny 
terület. 

Legnagyobb kiterjedéssel harmadidőszaki és idősebb üledékeken képződött, agyagos 
vályog mechanikai összetételű, a sekély termőrétegűség (40-70 cm) miatt szélsőséges 
vízgazdálkodású barnaföldek borítják. A település K-i részén a barnaföldek löszös üledéken 
képződtek, de erős erodáltságuk miatt ezek is sekély termőképességűek. A barnaföldeket 
mészkövön képződött, igen gyenge termőképességű, füves vegetációval borított rendzinák 
övezik. 

A terület természetes növénytársulásai közül kiemelkednek a cseres kocsánytalan 
tölgyesek és a cserszömörcés karsztbokorerdők, a nyílt társulások között a pusztafüvek és 
sziklagyepek. Az erdészetileg kezelt területeken középkorú, főként keménylombos erdők 
találhatók. A mezőgazdasági területhasznosítás nem jelentős, a főnövények közül a búza és a 
silókukorica említhető. 

A területet szerkezeti vonalak keresztezik, ezek miatt a terület szeizmicitása számottevő. 

Gazdasági jellemzők 

A település tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, de idegenforgalmi 
szempontból kevésbé kiépített. A településen nagyobb iparvállalatok és mezőgazdasági 
nagyüzem nem található. A működő vállalkozások száma statisztikai adatok alapján 22, ezek 
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túlnyomó többsége egyéni vállalkozás. A település gazdaságára hatással vannak a környező 
településeken (Balatonfűzfő, Peremarton, Pétfürdő) működő iparvállalatok is. 

3.3.2. A terület egyéb környezeti jellemzői 

A település zaj- és rezgésterhelése 

A település zajterhelését leginkább a községen átmenő közúti forgalom zaja okozza. Az 
alábbiakban bemutatjuk a közúti közlekedésből eredő az adott út és időszakaszokhoz tartozó 
referencia egyenértékű A hangnyomásszinteket (továbbiakban zajterhelés). 

A jelenlegi forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi zajterhelési adatok jellemzik a 
település fő útvonalát (2013-as környezeti értékelésből vett adatok): 

Útszakasz Beépítés jellege Nappali zajterhelés, dB 
Határérték 
nappal, dB 

Éjszakai 
zajterhelés, dB 

Határérték 
éjjel, dB 

7202 
laza 

kertvárosias 
66,04 60,0 49,73 50,0 

 

Fenti adatokat figyelembe véve a zajterhelés mértéke nappal meghaladja, éjjel 
megközelíti a zaj és rezgésterhelések megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KÖM-EüM 
együttes rendeletben előírt határértéket, ezért minden építési tevékenységnél szükséges 
zajvédelmi létesítmény tervezése. 

A kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében számukra kerékpárút kijelölése 
szükséges. 

A település környezeti levegőjének jelenlegi állapota 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet Vilonyát a (Veszprém – Székesfehérvár tengelybe tartozó településként) a 4. zónába 
sorolta. A légszennyezettségre vonatkozó határértékeket a 14/2001. (V. 9.) KÖM-EüM-FVM 
együttes rendelet határozza meg. 

A településen mintavevő hely nem található. A legközelebbi mérőhely Királyszentistván, 
Fő u. 12. alatt működik. A mintavevő helyen a SO2, NO2 és ülepedő por koncentrációját 
mérik. A települést a légszennyező anyagok közül leginkább a NOx-koncentráció növekedése 
veszélyezteti. A királyszentistváni mérőhely NOx-koncentrációra vonatkozó adataira 
vonatkozóan rendelkezésünkre álló 2002. január – 2003. augusztus időszakra szóló mérési 
adatok alapján a NOx (mint NO2) 24 órás átlag koncentráció legmagasabb értéke 99 µg/m3 
volt, ez a jogszabályban meghatározott 150 µg/m3 24 órás egészségügyi határértéket nem 
közelíti meg.  

A fejlesztések egyike sem okozza a gépjármű-forgalom növekedését, így a település 
légszennyezettségi állapotára a terv nincs hatással. 

 

A település felszíni, felszín alatti vizeinek állapota 

felszíni vizek 

A tervezési területen a felszíni vízhálózat ritka, a település területén a tektonikai 
vonalakon kialakult Veszprémi-Séd, illetve a Séd-Malomcsatorna medre halad át. A Sédre 
merőlegesen a magasabb térszín peremét határoló erózió hatására alakult ki másodlagos 
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vízfolyás rendszer, ezek a vízfolyások az év nagy részében szárazak maradnak, csak az igen 
ritka katasztrofális csapadékesemények során változtatják méretüket. A dombhátak felszíni 
vízben szegények. 

Törzshálózati mérőpont a település területén nem található. 

Belvízzel veszélyeztetett terület a település közigazgatási területén nincs. 

felszín alatti vizek 

A terület felszín alatti vizeinek szintjét a Séd -patak mindenkori kisvíz szintje határozza 
meg.  

A talajvíz kémiailag  

 kalcium-magnézium-hidrokarbonátos jellegű, 

 keménysége 150-250 mg/l CaO közötti,  

 szulfáttartalma 60 mg/l körüli. 

A mélyfekvésű területeken a talajvíz magas. Ezekre a területekre a beépítés előtt 
geotechnikai szakértői véleményt kell beszerezni. 

A rétegvizek mennyisége nem éri el az 1 l/s.km2-t, mert szerkezeti okokból a Bakony 
felől jelentéktelen az utánpótlás, az artézi kutak száma kevés. 

A település közigazgatási területének nyugati része sérülékeny vízbázis védőterületén 
helyezkedik el. Az esetlegesen talajba, felszín alatti vízbe jutó szennyezésekre itt különösen 
nagy figyelmet kell fordítani. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Vilonya területe a felszín alatti víz állapota 
szempontjából fokozottan érzékeny terület, a település kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen fekszik. A 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján a település 
nitrátérzékeny területen fekszik. 

 

A település földtani közegének állapota  

A település területén található talajtípusok a következők: 

 harmadidőszaki és idősebb üledékeken képződött, agyagos vályog mechanikai 
összetételű, sekély termőrétegű (40-70 cm), szélsőséges vízgazdálkodású 
barnaföldek, 

 a település K-i részén löszös üledéken képződött, erős erodáltságuk miatt sekély 
termőképességű barnaföldek, 

 mészkövön képződött, igen gyenge termőképességű, füves vegetációval borított 
rendzinák. 

 

A területen harmadkori és idősebb üledékek és metamorfok jellemzők, melyekre a 
süllyedő medencét kitöltő pannon üledékek települtek. Dolomit és mészkő fordul elő a 
felszínen a település északi területén. 

A község Ny-i határán a Berhida felé vezető út mentén (054/4 hrsz.-ú terület) 
murvabánya működik.  
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A településtől É-ra található az eoalpi hosszanti, kompressziós szerkezetű Litéri-törés. 
Litérnél a törés rétegtani amplitúdója eléri az 1,8 km-t. A területet szerkezeti vonalak 
keresztezik, ezek miatt a terület szeizmicitása számottevő. 

A településen a talaj mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas. A talajt, illetve az 
alapkőzetben levő vízbázist veszélyeztető tevékenységekre fokozott figyelmet kell fordítani. 

A módosítással érintett területeken nyilvántartott ásványvagyon, földtani veszélyforrás 
nincs. Ásványvagyon kutatási terület, bányatelek, kutatási engedély a módosítás területét 
nem érinti. A fejlesztések termőföld igénybevételével nem járnak. 

 

3.3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem 
valósulna meg 

 
A település környezeti állapotára vonatkozó adatok összegzése alapján megállapíthatjuk, 

hogy mely jellemzők adják a település erősségeit, mik okozzák a gyengeségeket, valamint 
milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a település fejlesztéséhez, és milyen 
fenyegetéseket kell figyelembe venni a tervezés, a célok, programok meghatározása során. A 
tervezési folyamat helyzetfeltáró és helyzetelemző szakaszában a felülvizsgálat tervezői 
áttekintették Vilonya főbb, a tervezést befolyásoló jellemzőit. Ezt az alábbiakban foglalták 
össze: 

 

Erősségek Gyengeségek 

- Jelentős ásványvagyon 
- Nagy kiterjedésű gyepfelületek 
- Lótenyésztésben rejlő történelmi adottságok, 

hagyományok 
- A Malomcsatorna szabályozott, stabil vízhozama 
- Megmaradt természetközeli sziklagyepek és 

sziklafüves lejtősztyeppek értékes növényfajai 
- A Séd-Sárvízi-Malomcsatorna mentén megmaradt 

nedves élőhelyfoltok 
- A Vilonyai-hegyek kistáj határhelyzete miatt változatos 
természeti adottságok 
- Megóvandó halmazos településszerkezet 
- Megkezdett zöldfelületi fejlesztések 

- A Malomcsatorna melletti változatos funkciójú 
zöldfelületi rendszer 
- A Balaton és Balatonfűzfő közelsége 
- Hangulatos és egyedi települési környezet 

- A Sukori-hegyről feltáruló örökpanoráma a Balatonra, 
szép táji környezet 

-  Szántóföldi gazdálkodásra kevésbé alkalmas 
természeti adottságok (gyenge földminőség, 
szárazság) 

-  Megszűnt gyümölcsös és kertes művelés. Eltűnt régi 
szőlőskertek. 

- Vilonya I., II., III. dolomitbánya okozta tájseb és közúti 
teherforgalom okozta negatív hatások. 

-  Az erdők területi aránya az országos erdősültségi 
szint alatt van. 

- Lecsapolások miatt megszűnt természetes láprétek és 
mocsárrétek. 

-  Alulhasznosított, kevés zöldfelületi értékkel bíró 
intézményi zöldterületek 

- Az Ófaluban rendelkezésre álló szűk terek 
akadályozzák a zöldfelületi fejlesztéseket 

-  Egységes turisztikai megjelenés, marketing hiánya 
- Egységes építészeti és kertészeti arculat hiánya 
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Lehetőségek Fenyegetések 

- Állattenyésztés, különösen a  lótenyésztés, bértartás 
erősítése 

- Kertes művelés, szőlőkultúra feltámasztása 
- Séd-Sárvízi-Malomcsatorna helyi védett természeti 

területté minősítése 
- Unikális gyeptársulások megőrzése, bemutatása és 

kutatása rejlő lehetőségek. 
- Minden tervezett fejlesztés természet- és 

környezetvédelmi szempontú átgondolása, 
kidolgozása 

- Az iskola zöldfelületi fejlesztésével a fiatalok számára 
serkentő zöld környezet kialakítása 

- A régi kastély és parkjának fejlesztése 
- Egységes települési zöldfelületi arculat kialakítása 
- Lovas turizmus fejlődésében rejlő lehetőségek 
- Bor turizmus fejlődésében rejlő lehetőségek 

- Szántóföldi gazdasági túlhasználat miatt erősödő 
szárazodási folyamatok,  

- A homogenizációs folyamat folytatódik 

-  Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése elmarad 
-  hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig 

tartó csapadék is, valószínűleg helyi vízelöntést, 
vízkár „árvízi” eseményt okozhat 

-  Építés-szabályozás hiánya, vagy be nem tartása 
-  Történeti, táji adottságokat figyelembe nem vevő 

településfejlesztés 
-  Nem a valós igényekhez igazított településfejlesztés  

 

A módosítások elmaradása esetén az alábbi hatásokkal kell számolni: 

- a jelenleg is vizuális, közlekedési és egészségügyi problémákat okozó belterületi 
parkolás továbbra is fennmarad, 

- a kis mértékben tovább erősödik a légköri károsanyag kibocsátás és a zajterhelés; 
- az Általános mezőgazdasági terület – gyepterület övezet kijelölésének elmaradása 

esetén a természetvédelmi szempontból fontos gyepterületek szántóföldi 
hasznosítása várható a kapcsolódó építési lehetőségek kiaknázásának lehetőségével. 

- a településközpontot érintő módosítások elmaradása esetén Vilonya lakosai 
kevesebb és rosszabb minőségű városi, intézményi szolgáltatást vehetnek igénybe, 
valamint az általános iskola környezete nem gazdagodhat minőségi zöldfelületekkel. 

- a zöldterületeket érintő módosítások elmaradásával a település zöldfelületi rendszere 
nem fejlődik 

-  

3.4. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok, a 
következmények előrejelzése 

A területrendezési tervben meghatározott fejlesztések főként a település belterületét 
érintik. Külterületen új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A településfejlesztési 
célok megvalósítása során természet közeli, illetve természeti területek károsítása nem 
következik be. Az egyes fejlesztések által okozott környezeti hatásokat és igénybevételeket 
az alábbiak szerint jelentkezhetnek: 

Településközponti vegyes terület létesítése (1-2, 29, 39): 

 A megvalósítás során a település belső útjain (Papkeszi u., Újtelep u.) a forgalom 
növekedésére kell számítani, ez azonban a jelenlegi forgalom hatásaihoz képest 
elhanyagolható mértékű levegőterhelést és zajterhelést okoz.  

 A vízfelhasználásra a településközponti vegyes terület működése elhanyagolható 
mértékben fog hatni.  

 A keletkező hulladék gyűjtése és szállítása a jelenlegi rendszerben megoldható.  

 Az élővilágra a területen megvalósuló fejlesztés elhanyagolható mértékben hat. 
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Kereskedelmi és szolgáltató övezetek (22, 23, 26-28, 32-34.): 

A kereskedelmi és szolgáltató övezetekhez tartozó létesítmények műszaki paraméterei 
jelen tervezési szinten nem meghatározhatók. Általánosságban elmondható, hogy  

 a létesítmények megvalósulása esetén a keletkező csomagolási és kommunális 
hulladékok okozzák a legnagyobb környezeti hatást. A hulladékok szállítása és 
kezelése a jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszer keretében 
megvalósítható. 

 A zajterhelés kismértékű növekedésével lehet számolni. Az (22,23, 26-28) terület 
zajhatása a Bocskai út forgalmából eredő zajhatást várhatóan csak kismértékben 
növeli. A telephelyek megközelítése nem a lakóterületek felől lesz megoldva. A (32-
34) terület zajterhelése pedig a Hétvezér utcán végighaladó forgalom zajterheléséhez 
képest várhatóan jelentéktelen mértékű lesz.  

 A létesítmények megvalósulása a felszíni és felszín alatti vizeket, a talajt és az 
élővilágot várhatóan nem érinti. 

 

Új lakóterületek létesítése 

Új lakóterületek létesítése nem történik, a módosítások között szereplő tervezett 
lakóterületek a jelenlegi állapotok szerinti korrekciókat tartalmazzák. 

 

Új zöldterületek, közkertek létesítése (3-4, 7a, 7d, 13, 17, 30, 36) 

 A vízfelhasználásra az esetleges öntözőrendszerek telepítése miatt kis mértékben 
hatni fog.  

 A keletkező közterületi hulladék gyűjtése és szállítása a jelenlegi rendszerben 
megoldható.  

3.4.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybe vételét vagy környezetterhelést közvetlenül előidéző tényezők 

Természetvédelmi kijelölésű területek érintettsége 

A módosítások által érintett tervezési területek nem járnak európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 területet), Országos 
ökológiai hálózat övezete által érintett terület, illetve egyéb táj- és természetvédelmi 
szempontból jelentős terület igénybevételével, ott új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre, sőt, erdő- és mezőgazdasági övezetekbe történő visszaminősítések és az építési 
lehetőségek korlátozása valósul meg ezeken a területeken. 

Tájképi megjelenés 

A tervezett módosítások közül az összes pont a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetébe tartozik, hiszen gyakorlatilag Vilonya teljes közigazgatási 
területét érinti a tájképvédelmi övezet.  

A tájképi megjelenés szempontjából a módosítások közül a 45-46. sz. módosítással jelölt 
Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás terület – Naperőmű övezete 
jelenthet negatív befolyásoló tényezőt. A terv gondoskodik a naperőmű körüli véderdő 
kijelölésével, ami várhatóan képes kompenzálni a domborzati adottságok miatt kitett helyen 
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lévő terület látványát. A várható hatás jelen tervfázisban nehezen megítélhető, a 
tájképvédelmi érintettség miatt a megvalósítás előtt látványtervekkel kell igazolni a tervezett 
napelempark megfelelő tájbaillesztését, a takaró zöldfelületi elemek szükségességét. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek érintettsége  

Vilonya területe a felszín alatti vizek védelme vonatkozásában a Felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 2. melléklete alapján fokozottan 
érzékeny (1a, 1b) és érzékeny besorolású területek (2a) területek találhatók.  

Emellett a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a fokozottan illetve 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület érinti.  A 49/2001. (IV. 3.) Korm. 
rendelet alapján a település nitrátérzékeny területen fekszik. 

Vilonya közigazgatási területe az alábbi ivóvízbázis védőövezeteket érinti: 

- Pétfürdő vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom 

- Királyszentistván-Papkeszi-Vilonya vízbázis védőterület. 

A tervezett módosítások közül a külterületen nem keletkezik jelentős hatás a felszíni és a 
felszín alatti vizek állapotára, belterületen a 22, 23, 26-28 sz. módosítással érintett 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek érintenek vízbázis hidrogeológiai „B” 
védőterületet és védőidomot. 

3.4.2. Közvetett módon környezeti hatást kiváltó tényezők és hatásaik 

A tervezett fejlesztések a lakosság megtartását célozzák. Közvetett módon környezeti 
hatást kiváltó tényező nem ismert. 

3.5. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények 
előrejelzése 

 
3.5.1. Jól azonosítható környezet igénybe vételek, vagy terhelések 
 
3.5.1.1. A környezeti elemekre gyakorolt hatás (termőföldre, talajra, levegőre, vízre, élővilágra, épített 
környezetre, ez utóbbi részeként az épített és régészeti örökségre)  
 

Földtani közeg 

A módosítások közül a 15. sz. módosítás, azaz a parkoló terület létrehozása jár termőföld 
ideiglenes igénybevételével. A módosítás hatására Beépítésre nem szánt különleges terület 
jön létre, ami nem jár a terület művelésből való kivonásával. A fejlesztés során a 
környezetvédelmi előírásoknak és a Tájrendezési és környezetalakítási javaslatban 
foglaltaknak megfelelő technológiájú építésnek és üzemeltetésnek a talajra gyakorolt hatása 
nem lesz visszafordíthatatlan mértékű.  

A terület üzemeltetése során a parkoló gépjárművekből kicsöpögő olaj és egyéb 
szennyezőanyagok keletkezésének mérsékléséről, ártalmatlanításáról gondoskodni kell. A 
nagy tömegű gépjárművek parkolásának következtében talajtömörödéssel kell számolni. A 
más célú hasznosítás befejezését követően, a terület végleges átadását megelőzően el kell 
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végezni a területek rekultivációját, korábbi állapotának helyreállítását. Az üzemelés során 
közvetlen havária jellegű szennyezés nem várható. 

A szennyvízcsatorna-hálózat megépítése után a talaj szennyezését jelenleg okozó 
szikkasztás megszűnik, a talaj terhelése ezzel jelentős mértékben csökken. Az elhagyott 
hulladékok elszállításával a talaj terhelése szintén csökken. Egyedül az illegális 
hulladéklerakókból kismértékben kimosódó szerves anyagok okozhatnak talajszennyezést. A 
talajt a létesítmények megépítése során átmeneti károsító hatás érheti.  

A településen üzemelő murvabánya működése a közeljövőben várhatóan nem szűnik 
meg. Az alapkőzet igénybevétele a tervezési időszakban továbbra is fennáll.  

A talajok esetében az említetteken túl a közvetett hatásterületen érzékelhető hatás nem 
várható. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek 

Vizek igénybevétele és terhelése 

A településfejlesztési célok megvalósulása nyomán a település vízigénye megnő, amit az 
új kereskedelmi, szolgáltató területek beépítése fog okozni.  

Továbbá jelenleg is fennáll a hatályos településrendezési eszközökben tervezett, de máig 
meg nem valósult lakóterületi fejlesztések megvalósulása esetén keletkező többlet vízigény. 
A Berhida – Ősi kistérségi vízmű ivóvízbázisát a vízigények növekedése miatt a jövőben 
növelni kell. A tervek kidolgozása után a megfelelő vízmennyiség biztosításához a 
közszolgáltatóval kell együttműködnie az Önkormányzatnak. 

A kialakítandó lakó- és gazdasági területek csapadékvíz-elvezetése a település jelenlegi 
csapadékvíz-elvezető hálózatához kapcsolódva biztosítható. A fejlesztések során elvezetendő 
csapadék mennyisége a jelenleg elvezetett csapadékmennyiséghez képest nem okoz jelentős 
mennyiségnövekedést. A felszíni vizek terhelése várhatóan nem nő. 

A településen kiépülő szennyvízcsatorna-hálózat üzembe helyezésével a felszín alatti 
vizek terhelése várhatóan lecsökken. Az elvezetett szennyvíz a litéri szennyvíztisztítóban 
kerül tisztításra. Így a csatornahálózat megépülésével a településen a felszín alatti vizek 
terhelése csökken, a tervezési területen a felszíni vizek terhelése nem nő. 

 
Vizeket érintő hatások 

A jelenlegi állapothoz képest minőségi és mennyiségi romlás nem várható. 

  

A fejlesztések várhatóan a felszíni és felszín alatti vízhasználatokra nem lesznek jelentős 
hatással, a vízkészlet-gazdálkodást minőségileg nem befolyásolják, azonban a mennyiségi 
igénybevételt várhatóan növeli. 

Mivel a 22, 23, 26-28. sz. módosítás  hidrogeológiai védőövezet „B” zónáját érinti, itt 
csak olyan tevékenység engedélyezhető, ami a környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

Levegőminőség 

Vilonyán a levegőminőséget főleg az autós közlekedés befolyásolja. A levegőt szennyező 
nagyipari tevékenység nincs jelen és az új terv sem tartalmaz ilyen elemeket. Az új 
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kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek, létesítmények megvalósításával, valamint a 
lakosság számának növekedésével, illetve a nyári időszakban az üdülő vendégek okozta 
forgalom miatt a légszennyezés mértéke várhatóan kis mértékben nőni fog. Azonban a 
véderdők, az utak menti fasorok, illetve a település központi részein és az új kialakítandó 
zöldfelületek a kedvezőtlen hatásokat csökkentik. A fejlesztési célok megvalósulásával a 
település levegőjének minősége várhatóan kismértékben romlik.  

A levegő szennyezettsége szempontjából vizsgálandó fontosabb komponensek (SO2, 
NOx, CO, szilárd részecske) koncentrációja azonban várhatóan nem fogja megközelíteni a 
légszennyezettségi határértékekről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben 
meghatározott egészségügyi határértéket.  

Zajállapot 

A jelenlegi zajterhelés mértékére a hatályos településrendezési tervek készítésekor végzett 
zajmérésekből következtethetünk:  

Útszakasz 
Beépítés 

jellege 
Nappali zajterhelés, 

dB 
Határérté

k nappal, dB 
Éjszakai 

zajterhelés, dB 

Határ
érték éjjel, 

dB 

7202 
laza 

kertvárosias 
63,71 60,0 56,67 50,0 

Lakó utcák 
laza 

kertvárosias 
50,0 55,0 40,11 45,0 

 
Az elmúlt években nem épültek zajvédelmi létesítmények, és a forgalom sem csökkent, 

ami által a zajterhelés várható mértéke sem csökkent a 7202 út közelében. Zajvédelmi 
létesítmény tervezése ezért minden építési tevékenységnél szükséges. A megengedett 
zajérték csak a forgalom csökkentésével tartható be. A belső, helyi teherforgalom 
csökkentését szolgálja a 15. sz. módosítással jelzett különleges parkolóterület megvalósítása. 

 

Épített környezet 

A tervezett módosítások közül egyik sem érint műemléki védettségű épületet, illetve 

területet, műemléki környezetet.  

Régészeti védettség 

A VMKH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának adatszolgáltatása 
szerinti nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a 45-46 sz. módosítás (naperőmű) érint. A 
fejlesztés megvalósítása mélyépítési munkálatokkal, számottevő talajbolygatással nem jár. 

 

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a fejlesztési célok megvalósulása nyomán a környezeti 
elemek közül a vizek igénybevételének kismértékű növekedésével, valamint a levegő 
terhelésének és a zajterhelésnek kismértékű növekedésével kell számolni. 
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3.5.1.2. A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra gyakorolt hatás 
 

Élővilág, tájhasználat jellemzőinek várható alakulása 

A jelenleg hatályos településrendezési terv által kijelölt lakóterületek beépítésével és az 
új tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetben megépülő létesítmények 
megvalósulásával az érintett területeken az élővilág károsodik, a termőföld megszűnik. A 
tervezett új belterületi zöldterületek létesítésével, a természetvédelmi célokat jobban szem 
előtt tartó szabályozással, az új erdőterületek kijelölésével azonban az élővilág számára új 
élőhelyek alakulnak ki, és az erdők, parkok, virágos felületek változatos élőhelyet kínálnak a 
fajoknak.  

A település területén jelenleg változatos élőhelyek jelennek meg: szántóföld, gyep, erdő, 
nádas, patak található Vilonya területén. A természet közeli területek nagy része Natura 
2000 területként védelem alatt áll, ezért a növény- és állatfajok életfeltételei biztosítottak. A 
változatos élőhelyeken fajgazdag társulások kialakulására és sok faj megjelenésére van 
lehetőség. Az Önkormányzat törekszik a természet közeli állapot megőrzésére a község 
területén, a biodiverzitást a település fejlesztése nem csökkenti. 

 

A tájat és a települést érő hatások 

A külterületen végrehajtandó területrendezés az oda nem illő tájképi elemek, illetve 
területfelhasználási övezetek eltávolításával növeli a település tájképi értékét. A település 
lakott területrészén kívül felhalmozott hulladékok elszállítása és elhelyezése, valamint az 
illegális hulladéklerakók rekultiválása nyomán szintén nő a település érintett területeinek 
tájképi értéke. 

A település belterületén a zöldfelületek létrehozása: a településszegélyen véderdők, 
belterületi fasorok telepítése, illetve virágos közterületek kialakítása növeli a település 
tájképi értékét. A zöldfelületek a levegő szennyezőanyag-tartalmát és nedvességtartalmát is 
kedvezően befolyásolják, ezáltal a jelenleginél kellemesebb mikroklíma alakul ki a település 
területén. 

 

3.5.1.3. A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint a területen lévő élőhelyek és fajok 
kedvező természetvédelmi helyzetének megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének 
lehetőségeire gyakorol hatás 
 

A módosítási szándékok közül egyik sem érinti hátrányosan a Natura2000 területet. Az 
Általános mezőgazdasági terület – gyepterület övezet létrehozásával az értékes gyepes 
élőhelyek eredményesebb megőrzése várható.  
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3.5.1.4. Az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen 
életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő hatások 
 

Az emberek egészségére, életminőségére gyakorolt hatások 

A tervezett módosítások termőföldkivonással csak elhanyagolható mértékben járnak, így 
a lakosság egészséges életéhez hozzájáruló természetes élettér is csak a legszükségesebb 
mértékben csökken. 

A módosításokkal létrejött új közkertekben és településközponti területen tervezett 
többszintes, kertészeti tervek alapján készülő minőségi zöldfelületek közvetlenül javítják a 
lakosság életminőségét, a települési mikroklímát 

Az életminőség javulását eredményezheti közvetve a belterületi teherforgalom kitiltása 
és a településszéli parkolóba irányítása. 

A tervezett módosítások nem jelenthetnek kockázatot a környező lakosság egészségi 
állapotára, a lakókörnyezet és a természeti környezet jó minőségére. 

3.5.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők hatásai 

3.5.2. 1. Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése 

A tervezett fejlesztések a környezeti konfliktusok feloldását, a problémák megoldását 
célozzák. A megvalósítás következtében új környezeti problémák megjelenésére nem kell 
számítani Vilonya esetében.  

A nagyobb kiterjedésű kereskedelmi-szolgáltató területen megvalósuló üzemek 
járhatnak környezeti terheléssel, azonban a konkrét funkciók ismeretének hiányában ezek 
várható hatásai nem becsülhetők. Nagy környezeti terheléssel járó ipari létesítmények 
megépülése nem valószínű.  

Végül a megépülő naperőmű jelenthet kockázatot a természeti elemekre, amik egyfelől 
a tájképben okozott negatív hatásokban, másrészt a madarak, rovarok károsítása révén 
jelentkezhet. 

3.5.2. 2. A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés 
fenntartására vagy létrehozására 

A területrendezési tervben meghatározott legfőbb cél, hogy a település a környezeti 
adottságainak megfelelően esztétikus megjelenésű, természet közeli állapotot tükröző 
pihenőfaluvá alakuljon. A helyi adottságoknak nem megfelelő fejlesztésekre a településen 
nem kerül sor. A védett, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas hegylábi területeken a 
gyepgazdálkodás elősegítése, a külterületi sportterületek és rekultivált bányaterületek 
visszaminősítésére, az erdők arányának növelésére törekszik a terv. 

 3.5.2.3. A táj eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási 
hagyományok gyengítése 

A fejlesztések társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok megtartása 
szempontjából kevésbé relevánsak, kis mértékben pozitívnak hatnak. A gyepgazdálkodás - 
különösen a legeltető állattartás, lótartás - és a szőlőskertek újbóli művelésének 
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szorgalmazásával hozzájárul Vilonya e két területen hajdan jelentős hagyományainak 
újrateremtéséhez.  

3.5.2. 4. A természeti erőforrások megújulásának korlátozása 

A tervezett létesítmények termőföld igénybevételével, mezőgazdasági és erdőgazdasági 
hasznosítású terület más célú hasznosításával csak kis mértékben jár, művelésből való 
kivonásával nem jár így a természeti erőforrások megújulását a tervezett fejlesztések nem 
korlátozzák. 

3.5.2. 5. A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások 
túlnyomóan más területen való hasznosítása 

Nem helyi természeti erőforrások használata tekintetében a tervezett új lakóterületek és 
gazdasági területek épületeihez, a közkertek létesítményeihez szükséges nyersanyagokat, 
építőanyagokat kell megemlíteni. A településrendezési terv erre nem lehet jelentős hatással, 
de a helyi településkép védelmi rendeletben javaslatot tett a helyi építőanyagok (dolomit) 
használatára.  

Jelen terv módosításainak hatására nem jön létre olyan tevékenység, ami a helyi 
természeti erőforrások más területen való hasznosítását eredményezné. 

3.6. A környezeti következmények alapján a terv értékelése 

A településrendezési tervben megfogalmazott célok megvalósításával a környezeti 
elemeket és a környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét jelentős környezeti 
hatás nem éri. 

Kismértékű káros hatás érheti a levegőt, illetve kismértékben nőhet a zajterhelés. 

A megvalósuló létesítmények közül a naperőmű és a parkoló működése jár kisebb, de 
várhatóan nem jelentős környezeti hatással. 

A megismert környezeti következmények alapján a terv megvalósítása a várható 
környezeti hatásokat értékelve környezetvédelmi és értékvédelmi szempontból elfogadható. 

A tervezett fejlesztések megvalósítása csak átmenetileg, az építés fázisában jár 
számottevő környezeti hatással. Az épületek természetre, tájra, környezetre való hatása a 
környezet-, természet- és tájképvédelmi előírások maximális betartása mellett várhatóan 
elhanyagolható mértékű lesz.  

Összességében megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések indokoltak és elfogadható 
mértékűek. 
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4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK 
ELKERÜLÉSÉRE VAGY CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN SZEREPLŐ 
INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES 
INTÉZKEDÉSEKRE 

 

A terv tartalma megfelelő a módosítások megvalósulása következtében várható jelentős 
környezeti hatásoknak az elkerülésére. A terv a vonatkozó jogszabályi előírások, a 
környezetvédelmi szempontú megalapozó vizsgálatok és tanulmányok, valamint az 
egyeztetésekbe bevont államigazgatási szervek releváns véleményeinek figyelembe vételével 
készült. 

A tervezett módosítások kidolgozásakor alapvető szempont volt: 

 a termőföld és erdőterület igénybevétele nélkül valósuljanak meg, meglévő 
közúti nyomvonalak mentén, vagy meglévő földutakon kerüljenek kijelölésre; 

 szempont volt az értékes élőhelyek elkerülése, a meglévő növényállomány 
lehető legnagyobb mértékű megóvása, 

 a fejlesztések táj-, illetve településképileg legkedvezőbb helyszínen valósuljon 
meg. 

 védett természeti területet, ökológiai hálózat elemét vagy egyéb értékes, 
jelentős élőhelyet ne érintsenek, illetve minél kisebb szakaszon érintsenek; 

 

A terv megvalósítása, az építési engedélyezés során a jelentős környezeti hatások 
elkerülését, csökkentését szolgáló szabályozási elemek érvényesítése lehetővé teszi a 
fejlesztéseknél a környezetvédelmi követelmények teljesítését.  

A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő, 

 megelőzze a környezetszennyezést, 

 kizárja a környezetkárosítást, 

 megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. 

 
Levegőminőség 
 

A tervezett településközponti területek és közkertek, valamint a településszegélybe 
tervezett véderdősáv kialakításával egy időben gondoskodni kell a megfelelő 
növénytelepítésről. A fásítások, zöldsávok megfelelő intenzitás esetén jótékonyan 
befolyásolhatják a mikrokörnyezetük állapotát, szennyező-anyag megkötő képességük révén 
a levegő minőségét. 

 
A talaj, a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségének védelme 
 

A tervezett jövőbeli építések során a bolygatott, értékes talajréteg szakszerű 
letermeléséről és más helyen történő felhasználásáról gondoskodni kell. A település területe 
alatt elhelyezkedő felszín alatti vízkészlet védelme mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból Pócsmegyer egyik kiemelkedő feladata. 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének megfelelően az 
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érintett hidrogeológiai „B” védőterület által érintett területen az utakat csak vízzáróan 
burkolt csapadékvízárok-rendszerrel szabad kialakítani, és csak olyan tevékenység 
engedélyezhető, ami a környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

 
Élővilágra, ökológiai rendszerekre és a tájra gyakorolt hatások 
 

A tervezett fejlesztéseknek pozitív hatása van a táj szerkezetére, a településklímára, 
természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, ezért ellentételezési intézkedésre nincs 
szükség. 

A terv megvalósítása a környezeti hatások elkerülését, csökkentését szolgáló 
településszerkezeti és szabályozási elemek, a környezetvédelmi követelmények 
érvényesítése esetén nem okoz jelentős környezeti konfliktust.  

A terv megvalósulása nem csökkenti a tájmintázat változatosságát. 
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5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, SZEMPONTOKRA, MELYEKET A TERV ÁLTAL 
BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI. 

 

A településrendezési eszközök keretet szabnak a tervezett fejlesztések 
megvalósíthatóságához. Az egyes fejlesztések, létesítések környezetvédelmi 
megfelelőségének igazolásához a településrendezési terv szintjén nem állt rendelkezésre 
elég részletes információ. A konkrét módosítási szándékokkal kapcsolatban se tervelőzmény, 
se beépítési tanulmányterv, se engedélyezési tervek nem álltak a rendelkezésre. A 
megfelelően elkészített településrendezési eszközöknek ezek hiányában is keretet kell 
biztosítani a tervezett fejlesztések számára, hogy a magasabb rendű jogszabályok által előírt 
környezetvédelmi szempontok érvényesülhessenek. 

A térfelújítások és építkezések során a területekről az ott meglévő humuszos 
termőréteget a tényleges vastagságnak megfelelően maradéktalanul meg kell menteni. 
Eredeti rendeltetésének megfelelő felhasználásáig deponálni kell a humuszos talajt. Meg kell 
óvni az elmosódástól, a deflációtól és (mechanikai módon) a gyomosodástól. A bontás során 
jelentős mennyiségű inert hulladék (bontási, építési hulladék) keletkezése várható, amelyek 
(helyben történő) hasznosítása javasolt a hulladékról szóló törvény vonatkozó előírásainak 
megfelelően. 

A felszín alatti vizek fokozott érzékenysége miatt fontos a csapadékvíz-elvezetés 
hálózatának biztonságos kialakítása és folyamatos karbantartása az elérhető legjobb 
technológia alkalmazásával. 

Az építkezések idején a munkálatokat úgy kell megszervezni, hogy a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait 
valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet határértékei biztosíthatóak legyenek. 

A tájképi és településképi szempontok érvényesítése érdekében a szabályozási tervben 
szerepeltetett beültetési kötelezettségeket minél előbb meg kell valósítani.  

 A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozó külterületi 
létesítmények (naperőmű) esetében azok tájba való illeszkedését látványtervekkel kell 
igazolni. 

6. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓ 
MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

Mivel jelentős környezeti hatást a településrendezési tervben megfogalmazott célok 
megvalósítása nem okoz, a környezeti hatások monitorozására intézkedés nem szükséges.  

Budapest, 2018. július 27. 
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