
 

 

  1 
 

HEGYMAGAS 
KÖZSÉG 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MUKARÉSZ 

[véleményezési szakasz] 
 

 

 

 

MEGBÍZÓ: 

Hegymagas Község Önkormányzata 

8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13. 

 

FELELŐS TERVEZŐ: 

Fercsák Ágnes 

településmérnök 

TT-20-0277 

 

2016. november 



 

 

  2 
 

Közreműködő tervezők 

 

 

 

 

Környezetvédelem: 

Szabó Győző 

okl. környezetmérnök 

20-0768 

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 



 

 

  3 
 

Tematika, Tartalomjegyzék 

 

1 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKLELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTÉTÉSE 4 

1.1 Előzmények 4 

1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása, a környezeti értékelés során 
tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására 4 

1.3 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az 
általuk adott vélemények és szempontok figyelembevétele, az indokok 
összefoglalása 4 

1.4 Az értékeléshez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, 
nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok 5 

2 A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 6 

2.1 A módosítás céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 6 

2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 7 

2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása7 

3 A TERV, ILLETVE PROGRAM, VALAMINT A VÁLTOZATOK MEGVALÓSÍTÁSA 
KÖNRYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 7 

3.1 A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, 
országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal 7 

3.2 Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a 
tervben, illetve programban 7 

3.3 A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek (1.4.) céljaival való 
konzisztenciája környezeti szempontból 8 

3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben 
lévő elemeinek ismertetése 8 

3.5 A terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást 
kiváltó tényezők, okok feltárása 15 

3.6 Az előző információkból kiindulva a terv megvalósítása esetén várható, a környezetet 
érő hatások, környezeti következmények előrejelzése 15 

3.7 A környezeti következmények alapján a terv értékelése, 17 

4 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS 
HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE 19 

5 JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, AMELYEKET A 
TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI 19 

6 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA 
VONATKOZÓAN A MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE 19 

 



 

 

  4 
 

1 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKLELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTÉTÉSE  

1.1 Előzmények 

Hegymagas község Településrendezési terveinek módosításához, felülvizsgálatához 
kapcsolódó környezetalakítási munkarész a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. sz. 
melléklete alapján kibővített tartalommal készült. A rendeletben előírt tartalmi 
követelmények főbb pontjait követtük, az alpontok értelemszerűen, a tervre szabva 
kerültek kidolgozásra. A jelen tervre nem értelmezhető témakörök vonatkozásában nem 
tettünk felesleges kiegészítéseket. 
A környezeti vizsgálat egyik fő célja a programozási és tervezési folyamatokhoz való 
maximális illeszkedéssel a környezeti (amennyiben lehetséges a fenntarthatósági) 
szempontok érvényesítése a tervezés során. Ennek megfelelően a programozás lehető 
legkorábbi szakaszában szükséges biztosítani a környezeti vizsgálatok megkezdését és 
összehangolását programozási lépésekkel, döntéshozatali folyamatokkal.  

1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása, a környezeti 
értékelés során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására 

A környezeti vizsgálat során megfogalmazott javaslatokat és hatásuk összefoglaló 
bemutatását táblázatos formában az értékeléshez csatoljuk, a következő négy pontban 
csupán néhány fontosabb javaslatot emelünk ki. 
Az integrált tervezési folyamatban az alábbi struktúrát követtük: 

(1) Főbb környezeti problémák összegzése a környezeti állapotok és a környezeti 
terhelések vonatkozásában; 
(2) A leírt főbb problémák mögött rejlő okok rövid leírása; 
(3) A jelenlegi környezeti állapotok és a környezeti terhelések által megjelenő 
(társadalmi, környezeti) hatások, következmények összegzése; 
(4) Kiemelt jelenleg tapasztalható konfliktusok összefoglalása. 

1.3 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság 
bevonása, az általuk adott vélemények és szempontok figyelembevétele, az 
indokok összefoglalása 

A környezeti vizsgálat során kötelező véleményezési folyamatnak alapvetően két fő 
iránya határozható meg. Egyik fő irány a vizsgálathoz kapcsolódóan a rendeletben a 
környezetért felelősként meghatározott közigazgatási szervekkel való egyeztetés, míg a 
másik fő irány a társadalmi nyilvánosság biztosítása, a véleményezési lehetőség 
megteremtésével. 

A környezet védelméért felelős szervekkel való konzultációk 
A környezetért felelősként meghatározott közigazgatási szervekkel való egyeztetés 
során a hivatalosan kiküldött dokumentumok véleményeztetését kell lebonyolítani, illetve 
ezekhez a szakaszokhoz tartozó egyeztetési lehetőséget kell a kidolgozó részéről 
biztosítani. A környezetért felelős szervek képviselői a rendeletben előírtak szerint a 
véleményezési határidő megállapításával megkapják a szükséges dokumentumokat, 
majd megküldik hivatalos véleményüket a programot kidolgozó részére. 
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A társadalmi részvétel elősegítése, a nyilvánosság bevonása 

A társadalmi partnerek alapvető szerepe a folyamatban egyrészt az általuk képviselt 
intézmények tagjainak tájékoztatása a program vonatkozásában, illetve az általuk 
képviselt társadalmi szereplők és szervezeteik tájékoztatásának elősegítése és 
véleményük továbbítása. 

Vélemények és figyelembevételük, indokok összefoglalása 

A környezeti értékelés és vizsgálat a környezetalakítási munkarész szerves részeként 
került kidolgozásra annak érdekében, hogy a közreműködő szakhatóságok tágabb, 
részletesebb képet kapjanak a tervezett módosításról és annak környezetvédelmi 
szempontú (előzetesen becsült) hatásairól. 

1.4 Az értékeléshez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, 
nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok 

A környezeti értékelés első lépéseként a környezeti és fenntarthatósági problémák 
azonosítását, összegzését végeztük el. Az aktuális helyzet vizsgálata során többek 
között az alábbi forrásokra is támaszkodtunk: 
 

 Országos Területrendezési Terv 

 Veszprém Megye Területrendezési Terve 

 Hegymagas község helyi rendeletei 

Amennyiben a dokumentáció elkészítése során az adatok bizonytalanságát jelentősnek 
ítéljük, abban az esetben azt az adott fejezetben külön kiemeljük. 
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2 A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID 

ISMERTETÉSE 

2.1 A módosítás céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

Jelenleg a 2001-ben elfogadott helyi építési előírások szabályozzák a község 
fejlesztéseit. 

A rendezési terv készítését az építési törvény által előirt kötelezettség és a majdani 
fejlesztések számbavétele tette szükségessé. 

Fentiek alapján az Önkormányzat a hatályos terv szerinti fejlesztési területekkel 
kapcsolatban az alábbiakban felsorolt változtatásokat határozta el: 

Területrendezési terv szintjén 

1. Egyes volt zártkerti ingatlanok általános mezőgazdasági övezetből kertes 
mezőgazdasági övezetbe sorolása; 

2. Kertes mezőgazdasági terület övezetében jelölt, a természetben külterületi 
ingatlanok kertes mezőgazdasági övezetből általános mezőgazdasági övezetbe 
sorolása, a területhasználattal összhangban lévő szabályozás alkalmazása 
érdekében; 

3. A természetben volt zártkerti ingatlanok erdőterület övezetéből kertes 
mezőgazdasági övezetbe sorolása, a volt zártkert egységes, kertes 
hasznosításának biztosítása érdekében 

4. A belterületi közutak, illetve a szőlőhegyet érintően a Tarányi pince felé vezető 
közút túlzó kiszabályozásának törlése. Az utak menti ingatlanokat érintő 
indokolatlan szabályozási vonalak törlése, a tervezett útszélesítés 
felülvizsgálatával. 

5. A Tarányi pince alatt elterülő, jelenleg nem beépíthető mezőgazdasági terület 
beépíthetőségének felülvizsgálata, az összefüggő szőlőterület megtartása mellett 
a terület keleti, illetve nyugati határa mentén a borturizmust, vendéglátást, 
szőlőfeldolgozást szolgáló épületek kialakítását biztosító szabályozási előírások 
kidolgozásával. 

Helyi építési szabályzat módosítása 

6. A kertes mezőgazdasági terület építési előírásainál az építési hely 
meghatározásának felülvizsgálata, az utak tengelyétől meghatározott építési hely 
előírás szabadabb meghatározásával, a terepszint alatti beépítés 
szabályozásával, a pince fogalom meghatározásával, 3 %-os beépíthetőség 
biztosításával, az épületszélesség megengedett mértéknek növelésével, a 
szőlőhegy jellegének megőrzését szolgáló, Nemzeti Parkkal egyeztetett építési 
előírások kidolgozásával 
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7. Az általános mezőgazdasági övezetben birtokközpont kialakítás szabályainak 
kidolgozása, a Btv. szerint rögzített beépíthetőségi előírások alkalmazása (a 
jelenlegi szigorúbb szabályok helyett); 

8. Az új és a régi patakmeder által határolt területen csapadékvíz tároló tó 
kialakítása érdekében vízgazdálkodási terület kijelölése; 

9. A hatályos szabályozási terven sportterületként jelölt (011/4 és 011/22 hrsz-ú) 
ingatlan falusias lakóterületbe sorolása; 

10. A belterülethez kapcsolódó, lakóépület elhelyezését is lehetővé tévő kertes 
mezőgazdasági övezet határának felülvizsgálata, kibővítésének biztosítása 
érdekében; 

11. Turisztikai terület kijelölése, a Tarányi pince telke, és a környező ingatlanok 
felhasználásával; 

12. Új kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése, helyi gazdasági fejlesztési terület 
létrehozása. 

2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve 
programokkal 

A terv a területre vonatkozó magasabb-rendű tervek, a korábbi rendezési tervek, 
fejlesztési koncepció és fejlesztési program figyelembevételével készült (ld. 1.4. fejezet). 

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

A 2.1 fejezetben említett módosítások esetében alternatív megoldásként értelmezhető a 
jelenlegi állapot fenntartása, azonban ezek létjogosultsága a tervezett változtatások 
fényében megkérdőjelezhető. 

3 A TERV, ILLETVE PROGRAM, VALAMINT A VÁLTOZATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

KÖNRYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 

3.1 A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, 
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi 
célokkal  

A terv a területre vonatkozó magasabb-rendű tervek, a korábbi rendezési tervek, 
fejlesztési koncepció és fejlesztési program figyelembevételével készült. (ld. 1.4, fejezet) 

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

A környezetvédelem – ellentétben nevével – nem csupán védekező jellegű tevékenység, 
hanem olyan tervszerű környezetfejlesztés, amely környezetünket szükségleteink 
szerint, de egyben az ártalmak megelőzésével biztosítja. Így célja a társadalmi-
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gazdasági fejlődés biztosítása mellett a károkat megelőző védelem, az okozott károk, 
szennyeződések felszámolása, a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. 
Mivel a területrendezési tervek módosítását jelen esetben elsődlegesen kifejezetten 
egyéb, környezet- és természetvédelmi vonatkozású jogszabályok hatályba lépése 
indokolja, így a tervek módosítása az ezen jogszabályokban rögzített irányvonalak 
mentén történik. 

3.3 A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek (1.4.) céljaival való 
konzisztenciája környezeti szempontból 

A terv céljai egybeesnek a releváns tervekben, illetve jogszabályokban 
megfogalmazottakkal. 

3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal 
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése  

A helyzetelemzésünk célja, hogy beazonosítsuk azokat a problémákat, kihívásokat, 
amelyekkel a tervezett módosítást értékelni tudjuk. Az elemzés azt is leírja, hogy az 
adott problémának mik a kiindulási okai, illetve, hogy mik a problémás helyezetek 
következményei. A helyzetértékelés alapvető célja, hogy mind a vizsgálat, mind pedig a 
programozás számára bemutassa, felismerhetővé tegye a környezeti problémák 
kialakulásának okait.  
A helyzetelemzés során a problémák közti logikai kapcsolatok, valamint az egyes 
problémák okai (vagy mozgatórugói) és következményeik azonosítása, vagy akár 
szintbeli kapcsolódások bemutatatására törekszünk. Célunk a legfontosabb 
problémakörök és azok okainak feltárása, azonosítása.  

3.4.1 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ÁLTAL BEFOLYÁSOLT TERÜLET KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK 

AZONOSÍTÁSA  

Levegőállapot 
A levegő minőségének egyik meghatározó tényezője a települési légszennyezési 
kibocsátás. A kisebb településeken a légszennyezőanyag kibocsátások elsősorban a 
lakossági és közületi tüzelőanyag (jellemzően gáz, és fa) felhasználáshoz, a 
közlekedésből adódó levegőszennyezéshez, valamint kisebb, nem releváns, mértékben 
az ipari létesítményekhez és szolgáltatói tevékenységekhez kötődnek, melynek hatásait 
tompíthatja, illetve ronthatja a település környezeti adottsága. 
A község a levegő minőséget rontó ipari övezetektől távol helyezkedik el. Egyedüli 
jelentősebb légszennyezést okozó tevékenységként a község déli határa mellett, a 
település lakóterületeitől 100-150 m távolságban levő állattartó telep (szaghatás) 
említhető. 
 
Légszennyezettség mérések a településen nem történtek.  
A rendelkezésre álló információink szerint Hegymagas közigazgatási területén 
bejelentésköteles légszennyező forrás nem üzemel.  
A községben a földgázvezeték elkészült és üzemel, a háztartások jelentős részét 
földgázzal fűtik, ennek aránya a jövőben növekedni fog. 
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A település lakóterületen többségben háztartási berendezéseket üzemeltetnek (kazán, 
egyéb fűtőberendezések).  
A településen levegőterhelést jelentenek még a lakossági fűtés során jelentkező 
kibocsátások, azonban ez a jövőben várhatóan csökkenő tendenciát mutat, hiszen a 
vezetékes gázellátás fokozatosan egyre népszerűbbé válik. 
A lakossági fűtésből származó légszennyező-anyagok mennyisége nem számottevő. 
Az allergén gyomnövények főként a településről kivezető utak mentén lévő árkokban 
fordulnak elő, melyek gyérítése az árkok, útpadkák és zöldfelületek rendszeres 
kaszálásával történik.  
Összességében elmondható, hogy a település lakóterületeinek szomszédságában 
üzemelő állattartó telep okoz kedvezőtlen szaghatást a környező lakóterületek 
levegőminőségét tekintve. 

Zajterhelés 
Hegymagas község zajhelyzetének vizsgálata során – mint minden település vizsgálata 
során – három fő területre kell kitérni, melyek a közlekedés, az ipari/gazdasági 
tevékenységek, valamint a kulturális- és szórakoztatóipar. 
Hegymagas községben nincs zenés szórakozóhely. 
A település belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A 
meglévő vállakozások (üzemi) vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja csupán 
lokálisan hat, így a lakosságnak csupán kisebb részét érinti. A településen jelentős 
zajvédelmi problémát, határértéket meghaladó zajkibocsátást információink alapján 
üzemi létesítmény nem okoz. Zajkibocsátási határérték határozattal rendelkező 
telephelyről nincs tudomásunk. 
A fentiek alapján a település környezeti zajhelyzetét döntő módon – nagy 
általánosságban – a közlekedés határozza meg. A település földrajzi elhelyezkedéséből 
adódóan – zajterhelés szempontjából jelentős hatással bíró – átmenő számottevő 
hatású. A településen halad át a község a 7318. sz. közút, amely a 71. sz. másodrendű 
főútvonalat köti össze Tapolca várossal. Elsősorban a térségi közlekedési kapcsolatok 
dominálnak, mind személyforgalom, mind pedig teherforgalom (mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem) tekintetében. Időszakosan jelentkezik a mezőgazdasági tevékenységhez 
kötődően megemelkedett forgalomból eredő, lakóterületeket is érintő, magasabb 
zajterhelés. A mezőgazdasági forgalomból eredő zaj csökkentésére lehetőségként 
felmerülhet a külterületi utak fejlesztése, felújítása, a mezőgazdasági forgalom 
lakóterületeken kívül történő lebonyolítása. 
 
A forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 
alapján határoztuk meg. 
Vizsgálatunk során „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Közút KHT. kiadványát vettük alapul. 
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A közutak forgalomszámlálási adatai [j/nap]: 

Út száma/jele: 7318 

személygépkocsi 2274 

kis tehergépkocsi 546 

autóbusz – egyes 53 

autóbusz – csuklós 0 

tehergépkocsi – közepes nehéz 35 

tehergépkocsi – nehéz 41 

tehergépkocsi – pótkocsis 11 

tehergépkocsi – nyerges 31 

tehergépkocsi – speciális 0 

motorkerékpár 43 

lassú jármű 11 
 
A közúti közlekedés zajhatásait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
rendeletben meghatározott zajterhelési határértékekkel hasonlítottuk össze. A 
zajterhelést (LAeq) a referenciatávolságban (út középvonalától mért 7,5m) határoztuk 
meg. 

LAeq(7,5)g,s,t,j, [dB] 7318 j. út 
Határérték a környező 

lakóterületen [dB] 

Mnappal 64,9 60 

Méjszaka 56,9 50 
 
A közlekedésből eredő zaj a jelenlegi határértékeket helyenként eltérő mértékben, de 
mind nappali, mind pedig éjszakai időszakban meghaladja. A túllépés mértéke – a fenti 
táblázat adataiból kiindulva – lakóterületek legközelebbi épületeire vonatkozóan (a 
távolságból adódó korrekció következtében) változó: ~3-5 dB nagyságrendű. Ezért a 
közlekedésből származó zajt tekinthetjük meghatározónak. 
 
Fontos megemlíteni, hogy a legutolsó, 2000. évi adatok alapján végzett vizsgálatok még 
csak kismértékben, és csak az éjszakai órákban mutattak ki határérték-túllépést, 
azonban a megváltozott forgalmi viszonyok miatt jelenleg már nem csupán a jogszabály 
által meghatározott referenciatávolságban, hanem a lakóházaknál is határérték-túllépést 
okoz. 
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A fentiek alapján a 7318. sz. közút által érintett lakóterületek környezetében új üzemi 
zajforrás telepítése nem, vagy csak megfelelő zajvédelemmel történő ellátás mellett 
javasolható. 

Talajvédelem 
A település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló, 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti 
víz szempontjából érzékeny, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen fekszik. 
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín 
alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és 
védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának 
módját. Hegymagas község nem fekszik semmilyen ivóvízbázis védőterületén. 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv. szerint 
Hegymagas közigazgatási területének DNy-i része felszíni szennyeződésre fokozottan 
érzékeny terület, ahol korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő 
vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható; 
ill. új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló 
szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek 
(komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem 
létesíthető. 
A Szent György hegyet gyűrűszerűen érzékeny besorolású zóna veszi körül. A hegy 
vulkáni kúpjának területe felszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny területnek minősül. 
A talajra, ezzel együtt a felszíni és felszín alatti vizek minőségére a mezőgazdasági 
(állattartás, intenzív növénytermesztés) tevékenységeken felül jelentősebb hatással bíró 
tevékenységeket végző vállalkozásról nincs információnk. 

Vízgazdálkodás 
Hegymagas község teljes belterületén biztosított a vezetékes vízzel való ellátás. A 
település vízellátása a Hegymagas-Raposka Vízmű közüzemi hálózatáról történik. A 
vízellátó rendszer vízbázisa a Raposka község közigazgatási területén található K-2. 
kataszteri számú mélyfúrású kút. A kút mélysége 204,0 m, a felszíni szennyeződésekkel 
szemben védett. A kitermelhető maximális vízhozam 420 l/perc. A vízjogi üzemeltetési 
engedély szerint a vízbázisból kitermelhető vízmennyiség jelenleg 55 m3/nap. A kitermelt 
víz magas vastartalma miatt kezelésre, vastalanításra szorul. A hálózatba bocsátott víz 
megfelelő minőségű. A vízellátó rendszer a Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében van. Az 
ivóvíz biztosítása a településen hosszútávon megoldott. 
A jó mezőgazdasági gyakorlat kialakítása jelentősen csökkentheti a felszíni és felszín 
alatti vizek terhelését. 
• Takarékosabb vízhasználat a mezőgazdaságban: szárazságtűrő növények, 

víztakarékos öntözési technológiák előnyben részesítése 
• Az intenzív szántóföldi művelés során a talajba valamint a felszíni és felszín alatti 

vizekbe jutó szennyezések miatt a vegyszerhasználat felmérése és racionalizálása 
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• A csökkenő kisvízi készletek ellensúlyozása tárolással és a megfelelően tisztított 
szennyvizek helyben tartásával 

• A települési termőterületeken (kertek, zárt kertek, gyümölcsösök) a trágyázás, 
műtrágyázás, valamint a kémiai növényvédelem környezetkímélő módjának 
alkalmazása, ezáltal a vizek tápanyag- és szervesanyag-terhelésének csökkentése 

• A vízerózió hatásának mérséklése érdekében a racionális tájhasználat kialakítására 
és ezzel együtt a megfelelő művelési módszerekre kell a hangsúlyt helyezni 

Hulladékgazdálkodás  
A településen keletkezett hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szerves 
anyag tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és – mint a 
háztartási hulladékok döntő többsége – kis mennyiségben veszélyes hulladékot 
(növényvédőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem stb.) is, 
ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. 
A településen keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtését, szállítását, a „VHK” 
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint közszolgáltató végzi 
a vonatkozó jogszabályokban előírt gyakorisággal. A településen hulladéklerakó nem 
működik, hulladékudvar nem üzemel.  
Az illegális hulladéklerakás, hulladékelhagyás, illetve az okozott problémák 
megszűntetése, a felszámolás az ország többi településéhez hasonlóan változó 
intenzitással okoz kisebb-nagyobb feladatot a település és vonzáskörzete számára. 

Környezeti konfliktusok 
Általánosan elmondható, hogy környezeti konfliktusforrás jellemzően a lakóövezetek 
ipari–gazdasági–mezőgazdasági övezetekkel határos területein, illetve az elhagyott 
illegális hulladékok következtében jelentkezik. 
A térség, így Hegymagas sajátos földrajzi helyzetéből, adottságaiból adódóan 
környezetvédelmi konfliktusok szempontjából az egyik legfontosabb tényezőnek számító 
jelentős ipari területekkel nem rendelkezik.  
A meglévő, működő telephelyekkel kapcsolatosan (állattartás) az általánosan időnként 
előforduló egy-két szembenálló fél esteit leszámítva, kirívó konfliktushelyzet nem 
tapasztalható. Az előforduló környezeti konfliktusok nem mindig, sőt, általában nem 
jelentik a környezet károsítását is, hanem elsősorban ez ellenérdekű felek (pl. lakó-
gazdálkodó) érdekeinek ütközéseit jelentik. 

Infrastruktúra, közlekedés 

Közlekedés 
Hegymagas Veszprém megyében, Tapolcától 6 km-re helyezkedik el. Közlekedési 
szempontból kissé árnyékos helyzetben van, mivel mind a 77. sz., mind a 71. sz főúttól 
távolabb helyezkedik el.  
A község belterületét érintő utak közül a 7318. számú országos közút a legfontosabb, 
mely összeköti a községet a szomszédos településekkel, Tapolcával és Szigligettel. Ez 
az út ad kapcsolatot a korábban említett két főközlekedési úttal is. A Hegymagast érintő 
tömegközlekedés szintén ezen az úton történik. Belterületi szakasza kanyargós, szűk, 
meglehetősen rossz állapotú. A település többi utcája önkormányzati út.  
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Autóbusz közlekedés  
A település tömegközlekedési eszközökkel is könnyen megközelíthető. A mindössze 6 km-re 
lévő Tapolcáról autóbusz csatlakozással 20 perc alatt elérhető a község.  
Kerékpáros közlekedés  

A lehetőségeket bővíti a falu határát megközelítő "Balaton Körút" névre keresztelt 
kerékpárút. A település területén áthalad az Országos Kéktúra 5. számú szakasza is. 

Kommunális szennyvízkezelés 
A községben szennyvízcsatorna hálózat kiépült. A szennyvizet a Bakonykarszt Zrt. 
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség által üzemeltetett szennyvízelvezető hálózatba 
továbbítják nyomóvezetéken keresztül.  

Csapadékvíz-elvezetés 
A községben a csapadékvíz elvezetését nyíltárkos rendszerrel oldották meg. A csapadék 
elvezetésének biztosítása érdekében az árkok és az átereszek rendszeres tisztításáról 
gondoskodni kell.  
Rövid idő alatt lehulló, jelentős mennyiségű csapadék esetén a Szent György-hegy 
meredek oldalában található területekről a csapadékvizek megfelelő, károkozás nélküli 
elvezetése problémát jelent. Ezen a területen feltétlenül szükséges a vízelvezető árkok 
folyamatos elújítása, karbantartása. 
A csapadékvizek befogadója a Tapolca-patak, majd ezen keresztül a Balaton.  
A kialakított csapadékvíz elvezetés az eróziós veszélyt jelentősen csökkenti. Az erózió 
elleni agrotechnikai védelem fontos módja a talaj szerkezetességének megóvása, helyes 
talajműveléssel, szükséges mélylazítással. A mélylazítás növeli a talaj vízbefogadó 
képességet, ezzel csökkenti az elfolyás veszélyét. 
Kert művelésénél törekedni kell a növény igényét is kielégítő kis vízadagú, de gyakoribb 
öntözésre. A szántó művelésű területeken az őszi növények vetését olyan korán kell 
végezni, hogy a tél elejére legálabb 25%-os növényborítottság alakuljon ki. A betakarítás 
után a növényi maradványokat a táblán kell hagyni.  

Természet- és tájvédelem 

A Zalai flórajárásba tartozó kistáj jelentősebb potenciális erdőtársulásai között a kőris-
égerligetek  (Fraxineto pannonieae-Alnetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Quereo-
Ulmetum), a mészkerülő bükkösök  (Luzulo-Fagetum), a mészkerülő tölgyesek (Luzulo-
Quercetum), valamint páfrányos égerligetek (Carici elongatae-Alnetum) említhetők. A 
florisztikai szempontból meglehetősen egyhangú terület legjellegzetesebb lágyszárú fajai 
a sásfélék (Carex fritsii, C. ericetorum, C. umbrosa), a fehér perjeszittyó (Luzula albida), 
a genyőte (Asphodelus albus), a mocsári pajzsika(Dryopteris cristata), a kankalin 
(Primula farinosa), a harmatfű (Droseria rotundifolia), a hízóka (Pinguicula alpina), stb. 

Az erdőművelésbe vont területeket vegyeskorú, elsődlegesen keménylombos, elszórtan 
fenyőerdők borítják. 

A mezőgazdasági területhasznosítás elterjedtebb kultúrái a különböző szántóföldi 
növények. A monokultúrás, nagytáblás szántóföldi területeket a földutak és árkok 
tagolják. Fontos kertgazdasági kultúra az őszibarack és a szőlő. 
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A bazalthegyek gerinctelen faunája kevéssé ismert. Megtalálható például a 
szalmacincér, a kis szarvasbogár, a selymes futrinka, és igen gazdag a lepkefauna is. A 
terület állatvilágából a gerincesek a legismertebbek. A hüllők közül a védett kockás sikló 
és vízisikló a leggyakoribb a nádasokban. A bazalthegyek meleg szikláin sokféle gyíkfaj 
él. A terület madárvilágát tekintve a hazánkban előforduló mintegy 350 madárfajból 190 
itt is megfigyelhető. Az emlősök közül említést érdemelnek a denevérek, mint például a 
kései denevér, vagy más kisemlősfajok, mint például a mókus, a borz és a különféle 
pelék. A patakok mentén és a Balaton-parti nádasokban egyre gyakrabban 
megfigyelhetők a vidrák. 

3.4.2 A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA ÉS VÁRHATÓ 

ALAKULÁSA, HA A TERV NEM VALÓSULNA MEG 

Környezeti konfliktusok kialakulásában általában érdekek ütközése játszik szerepet. A 
környezeti konfliktusok kezeléséhez szükséges az érdekelt és érintett szereplők 
felkutatása, és kapcsolódó érdekeiknek, elvárásaiknak és helyzetüknek feltárása A helyi 
környezeti konfliktusok szereplői a problémák jellegétől, összetettségétől függően 
változnak.  
A helyi társadalmak hazánkban hasonló szerkezetűek, így környezeti konfliktusok esetében 
támadhat az a benyomásunk, hogy mindig ugyanazokkal az érvekkel és ellenérvekkel 
találkozunk. A konfliktusok szereplői jelen esetben a Szabályozási terven keresztül 
alapvetően az Önkormányzat, a lakosság, a befektetők, valamint a közreműködő hatóságok, 
illetve a sajtó.  

Jelenleg a tervmódosításokkal érintett területeken a településrendezési tervekkel 
megoldandó/megoldható konfliktusok nem ismertek. 
Lehetséges konfliktusforrás – csakúgy mint minden egyéb település esetében – a 
település lakóövezeteinek és gazdasági célra hasznosított  területek szomszédságából 
adódhat. A jelzett „együttélések” általában már több évtizedes múltra tekintenek vissza., 
ezért a konfliktus elkerülésnek lehetséges módja az üzemeltető technológiai fegyelme, a 
hatályos környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása, betartatása, 
figyelembe véve a gazdasági fenntarthatóságot. 
A terv elmaradása újabb konfliktusforrásokat generálhat, amennyiben nem kerülnek 
meghatározásra a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan szükséges változtatások, illetve 
a helyben működő vállalkozások fejlesztéseihez szükséges terület biztosítása nem 
történik meg olyan területen, ahol az esetlegesen zavaró tevékenységek jól elkülönülnek 
a lakóövezetektől. 
A terv módosítása során nem kerültek felszínre olyan fennálló konfliktusok, melyek a 
tervet releváns módon befolyásolnák, vagy amelyekre a tervnek releváns hatása lehetne, 
ez alól kivétel a jelenleg is potenciális konfliktusforrást jelentő állattartó telep (elsősorban 
szaghatás miatt). 
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3.5 A terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve 
környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása 

3.5.1 TERMÉSZETI ERŐFORRÁS KÖZVETLEN IGÉNYBEVÉTELÉT VAGY KÖRNYEZETTERHELÉS 

KÖZVETLEN ELŐIDÉZÉSÉT KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 

A jelen módosítás nem jár sem a természeti erőforrások közvetlen igénybevételével, 
környezetterhelést közvetlenül nem idéz elő.  

3.5.2 KÖZVETETT MÓDON KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI 

FOLYAMATOKAT KI VÁLTÓ, VAGY ÖSZTÖNÖZŐ TÉNYEZŐK 

Egy település építési szabályzata alapvetően generál társadalmi és gazdasági 
folyamatokat, melyeken keresztül különböző jellegű és nagyságú – közvetett – 
környezeti hatásokat okozhat.  
A jelen módosítások közül tervezhető/becsülhető társadalmi/gazdasági hatásokról az 
alábbi tervezett módosítások esetében beszélhetünk: 

 a borturizmust, vendéglátást, szőlőfeldolgozást szolgáló épületek kialakítását 
biztosító szabályozási előírások kidolgozása a Tarányi pince alatt elterülő, 
jelenleg nem beépíthető mezőgazdasági területeken; 

 csapadékvíz tároló tó kialakítása érdekében vízgazdálkodási terület kijelölése; 

 turisztikai terület kijelölése, a Tarányi pince telke, és a környező ingatlanok 
felhasználásával; 

 új kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése. 
Egyéb tekintetben tervezhető/becsülhető társadalmi/gazdasági hatások nem lépnek fel. 
Ennek alapvető oka az, hogy a tervezett módosítások a jelenlegi valós állapotból 
kiindulva a lehetőségek racionalizálása alapján kerültek meghatározásra. 

3.6 Az előző információkból kiindulva a terv megvalósítása esetén várható, a 
környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése 

A terv megvalósítása tervezhető negatív környezeti hatással nem jár. 
A program ezen pontjának megvalósítása esetén várható, a környezetet hatások, 
környezeti következmények előrejelzése, azok bizonytalanságának jelzésével az alábbi 
szempontok alapján végeztük el. 

3.6.1 JÓL AZONOSÍTHATÓ KÖRNYEZET IGÉNYBEVÉTEL VAGY TERHELÉS  

3.6.1.1 A környezeti elemek (föld, levegő, víz, élővilág, épített környezet, 
építészeti és régészeti örökség) 

Talajvédelem, területfoglalás 
A módosítás során jelentős, talajvédelmi szempontból negatív hatás nem 
prognosztizálható. Az építési lehetőség alá bevonásra kerülő területek esetén, a 
tervezendő tározóhoz hasonlóan, az egyedi engedélyezési eljárás során kell, és lehet 
biztosítani az érintett ingatlanok esetében a területen fellelhető mentésre érdemes 
humusz védelmét. 

Felszíni és felszín alatti vizek 
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Mivel a településen közcsatorna-hálózat üzemel, a szükség esetén arra való rákötés 
mellett a tervezett módosítások a felszíni és felszín alatti vizekre a jelenlegi állapothoz 
viszonyítva kedvezőtlen hatást nem gyakorolnak.  

Levegő 
A terület-felhasználások változásai a levegőminőséget érintő hatásokat generálnak, 
azonban tekintve a tervezett változtatásokat, ezek nem lesznek jelentős mértékűek. A 
turizmus fejlesztésével a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás várhatóan 
nő, azonban ennek mértéke nem lesz érzékelhető a település általános 
levegőminőségében. A levegő védelmével kapcsolatos vizsgálatokat (pl. bűz, 
szennyezőanyag kibocsátás) a konkrét fejlesztések során (pl. építési engedélyezési 
eljárás) szükséges elvégezni a kellő mélységben.  

Zaj 
A tervezett módosítások által új zajforrások létrejötte nem valószínűsíthető, érdemi 
változást a tervezett módosítások nem jelentenek. 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett területrendezési módosítások a hulladékgazdálkodás tekintetében semmiféle 
hatást nem okoznak. 

Élővilág 
A víztározó lehetőségével a jelenlegitől különböző jellegű vizes élőhely jöhet létre, ezáltal 
az élőlények sokfélesége növekedhet. 

Épített környezet, kulturális örökség 
A tervezett módosítások nem bírnak hosszú távú releváns hatással az építészeti örökség 
vonatkozásában. 
A módosítások végrehajtásához különleges intézkedések megtétele nem szükséges, így 
a közigazgatási szerveknek megfelelő felkészültséggel kell rendelkezniük a végrehajtás 
során szükségesnek ítélt esetekben.  

3.6.1.2 A környezeti elemek rendszerei, folyamatai, szerkezete (táj, település, 
klíma, természeti (ökológiai) rendszer, a biodiverzitás) 

Tájvédelmi szempontból a csapadékvíz-tározó tó megvalósítása kedvező. A turisztikai 
terület fejlesztése során törekedni kell a tájbaillesztésre, különös tekintettel a nagyobb 
építményekre, épületekre. 

Települési környezet, építészeti örökség 

A tervezett módosítások nem bírnak káros hatással sem a települési környezet, sem 
pedig az építészeti örökség vonatkozásában, az érdekérvényesítés lehetőségét az 
egyedi engedélyezési eljárás (turisztikai területek fejlesztésével kapcsolatban) biztosítja. 

Ökológiai rendszerek, biodiverzitás 

A csapadékvíz-tározó tó kialakításának lehetőségével a jelenlegitől különböző jellegű 
vizes élőhely jöhet létre, ezáltal az élőlények sokfélesége növekedhet. 
Egy viszonylag alacsony mélységű és változó vízállású tófelület azon felül, hogy a 
vonuló madaraknak pihenő-és táplálkozó helyet nyújt, lehetővé teszi a tavak 
vízinövényzethez kötődő madarak fészkelését.  
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3.6.1.3 A Natura 2000 területek állapota, valamint e területeken lévő élőhelyek és 
fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása és fejlesztésének 
lehetőségei 

A tervezett módosítások a Natura 2000 területek kedvező környezetvédelmi és 
természetvédelmi helyzetét nem rontják. 

3.6.1.4 Az előbbi hatások által érintett emberek egészségi állapotában, valamint 
társadalmi, gazdasági helyzetében várhatóan fellépő változások (életminőség, 
kulturális örökség, területhasználat feltételei) 

Az egészségre gyakorolt hatások megállapítása, prognosztizálása az egyik legnehezebb 
feladat. Ennek elsősorban az érintett lakosság meghatározása és a dózishatás kapcsolat 
bizonytalansága az oka. 
A jelen tervek megvalósítása összességében várhatóan nem generál számottevő 
hatásokat ezeken a területeken. 

3.6.2 A KÖZVETETT MÓDON HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK FELLÉPÉSE  

3.6.2.1 Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők 
felerősödése 

Minden települési szintű terv és program készítése meglévő konfliktusok felszámolását, 
újak megjelenésének megakadályozását is hivatott biztosítani. 

Jelen tervek megvalósítása esetén új környezeti konfliktus kialakulása nem várható, sőt, 
a jelenlegi területhasználatokkal összhangban lévő szabályozás létrehozása a fennálló 
konfliktusok kezelésében segítséget nyújt. 

3.6.2.2 Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítése vagy korlátozása 

A jelen tervek megvalósítása során nem releváns. 

3.6.2.3 A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, 
területfelhasználási módtól való eltérés fenntartása vagy létrehozása 

A tervezés során fontos szempont a helyi adottságoknak megfelelő, optimális 
térszerkezet kialakítása. A települési területek funkcióinak megválasztásánál, 
kijelölésénél a jelenlegi állapot fenntartása, lehetőségek szerint javítása kapott kiemelt 
szerepet. A tervezett terület-felhasználások a magasabb szintű tervek/jogszabályok 
célkitűzéseivel összhangban kerülnek kialakításra. 

3.6.2.4 A természeti erőforrások megújulásának korlátozása 

A tervezett módosítások a természeti erőforrások megújulását nem korlátozzák, egyes 
területek vonatkozásában a pozitív hatások érvényre jutását elősegítik. 

3.7 A környezeti következmények alapján a terv értékelése,  

A módosítás értékelését az alábbi – legfontosabbnak ítélt – kritériumok alapján végeztük 
el. 
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Környezeti normák betartása: a környezeti jogszabályok 
figyelembe vétele, és annak biztosítása, hogy a terv ne 
adjon keretet jogszabályokba ütköző 
projekteknek/tevékenységeknek 

Környezeti szempontból nem kifogásolható a jelenlegi területhasználattal összhangban 
lévő szabályozás alkalmazása. 

A jelenlegi jogszabályi környezet biztosítja, hogy a további fejlesztéseknek lehetőséget 
adó helyi szabályozás ne járjon a környezetvédelmi érdekek sérelmével. 

Belső összhang: A célok és eszközök összhangban 
vannak-e, az eszközök elvezetnek-e célok 
megvalósulásához, a jelzett problémák megoldásához? 

A terv a környezet védelmét és a település fejlesztését egyaránt célozza. A terv csak a 
meglévő helyzetből adódó környezeti konfliktust hordozza magában amellett, hogy a 
meglévő konfliktusok csökkentésének lehetőségét is magában hordozza. A környezeti 
szempontok figyelembe vétele következtében elkerülhetetlen ütközések kedvezőbbek 
lehetnek a jelenlegi helyzetnél.  

Külső összhang: a terv/program erősítse más tervek és 
programok környezeti és társadalmi célkitűzéseit, ne 
gyengítsen más környezetpolitikai célokat. 

A terv erősíti más környezeti dokumentumok célkitűzéseit, összhangban van a 
vonatkozó magasabb szintű tervekkel. 

Alternatívák megadása: a terv/program a döntéshozás 
számára kínáljon alternatív utakat. 

Alternatívák vizsgálata (jelenlegi állapot fenntartása) a tervezés során felmerült, a terv 
készítése során figyelembevételre kerültek. 

A terv/program eredményeinek nyomon-követését és 
értékelését eredményező indikátorok felállítása, a 
folyamat megtervezése: nem projektszintű indikátorokból 
adódik össze, hanem a beavatkozás és adott működő 
rendszer együttműködésének eredményét vizsgálja. 

A tervben megadott indikátorok alkalmasak a környezeti állapot nyomon követésére. 

 

A környezeti információk biztosítása a nyilvánosság 
számára, a döntésekben való részvétel lehetőségének 
biztosítása a tervezés koncepcionális fázisától kezdve. 

Az érintettek bekapcsolódtak a tervezési folyamat különböző szakaszaiban és a döntés-
előkészítésben. 

A terv/program vegye tekintetbe a már meglévő 
tevékenységeket, hogy elkerülje az összegződő hatásokat 

A terv tekintetbe veszi a jelenlegi lehetőségeket, a már meglevő tevékenységeket, ezek 
alapján határozza meg a tervezett fejlesztés irányát, valamint a szabályozást. 
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4 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE 

KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK 

HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

Településrendezési eszközök módosítása esetén környezetre káros hatások sem a 
tervezett módosítások megvalósítása esetén, sem a területfelhasználási módok 
váltásakor nem lépnek fel. 
Az egyedi projektek során, akár csak jelen esetben, készülő dokumentációk, illetve az 
esetlegesen kapcsolódó előzetes és részletes környezeti vizsgálatok során a tervezők 
részletesen feltárják az egy-egy projekt különböző változataira vonatkozó környezeti 
hatásokat, és javaslatokat tesznek azok kezelésére, csökkentésére, kompenzálására. 
Az engedélyezési és kiviteli tervek – a környezetvédelmi engedély előírásait figyelembe 
véve – tartalmaznak környezetvédelmi fejezetet. Ezek a környezeti hatásvizsgálat 
alapján a tervezők által javasolt, és az illetékes környezetvédelmi hatóság és 
szakhatóságok által elfogadott, kiegészített környezetvédelmi előírásokat és intézkedési 
javaslatokat tartalmaznak, melyek a kivitelezés során betartandóak és a megvalósítás 
következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére 
szolgálnak. 
A településtervezésnél már több évtizedes gyakorlat a környezetvédelmi és tájvédelmi 
szempontok figyelembevétele, a tervezők már a tervezés során ezeket a szempontokat 
az értékelés részének tekintik. 
Település szintű tervezés esetében csak általánosságban lehet a szükséges 
környezetvédelmi intézkedésekre javaslatot tenni (jelen tervanyagban szereplő 
tervrészek a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével készültek), a konkrét 
projektre vonatkozó javaslatokat a környezeti hatástanulmányban, illetve az egyedi 
projektek környezetvédelmi munkarészeiben lehet megadni. 

5 JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, 
AMELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL 

VENNI 

Esetünkben nem releváns, intézkedésekre nincsen szükség. 

6 A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOKRA VONATKOZÓAN A MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Esetünkben nem releváns, monitorozásra nincsen szükség. 

 

 


