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TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA
Zamárdi Város Önkormányzat képviselő‐testülete 117/2019. (V. 29.) KT határozatával kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította a Zamárdi 3604/3, 3613/6, 3616/1 és 3616/2 helyrajzi számú ingatlanok területét. A kijelölésre
Zamárdi Nyugati Városkapu elhelyezése kapcsán kezdeményezett építési beruházás megvalósíthatóságának
érdekében került sor. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított ingatlanok, amelyek a tervezési területet képzik, az
alábbi ábrán kerülnek bemutatásra.
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET ÉS TERVEZÉSI TERÜLET
Forrás: Állami alapadatok.
A kiemelt fejlesztési terület, amely egyben a tervezési
terület is kék kitöltéssel jelölve (hrsz.: 3604/3, 3613/6,
3616/1 és 3616/2).
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ELŐZMÉNYEK
Zamárdi Város Önkormányzatának megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. készíti Zamárdi város településrendezési
eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánította 3604/3, 3613/6, 3616/1 és 3616/2 hrsz.‐ú ingatlanok
területére szóló – módosítását.
A tervezési területet Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testülete 117/2019. (V. 29.) KT határozattal kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította.
A feladat Zamárdi Város 1/2006. (I. 19.) KT határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének, továbbá a
1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelettel megalkotott Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
részterületi módosítására szólt. Zamárdi Településszerkezeti Tervét, valamint Helyi Építési Szabályzatát illetően
több TRE‐módosítás is készült. A módosítások közül azonban egyik sem érintette jelen kiemelt fejlesztési terület
területét.
/Módosító határozatok: 172/2008. (IX. 11.), 54/2011. (II. 28.), 258/2011. (VIII. 8.), 233/2013. (VIII. 12.), 355/2013.
(XII. 30.), 309/2014. (X. 9.), 35/2016. (II. 15.), 402/2016. (XII. 20.) és 323/2018. (XII.17.).
Módosító rendeletek: 16/2006. (VI. 27.), 31/2006. (XII. 12.), 20/2008. (IX.12.), 3/2011. (III. 1.), 17/2013. (VIII. 13.),
38/2013. (XII. 31.), 45/2014. (X. 10.), 4/2016. (II. 16.), 38/2016. (XII. 21.), 18/2017. (IX. 26.), 5/2018. (III. 14.) és
23/2018. (XII.18.)./

Forrás: hatályos HÉSZ 2. függelék – Módosítások lehatárolása a hatályba léptető rendeletek számának és dátumának megjelölésével

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
az Eljr.) 32. § (6) bekezdése értelmében:
„A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz
készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet
következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt,
vagy
c) a képviselő‐testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt
indokolt.”
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Tekintettel arra, hogy az Eljr. nevesített feltételei közül a képviselő‐testület döntésével kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás státusza fennáll, jelen módosítás egyeztetése az Eljr. 42. § szerinti Tárgyalásos eljárás keretében
történik.
Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testülete 15/2017. (V. 30.) önkormányzati rendeletében döntött a
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.
Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testülete 117/2019. (V. 29.) KT határozatában meghozta
Településfejlesztési Döntését a hatályos településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosítására.
Jelen dokumentáció Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek – az Eljr. 29/A. § szerinti – partneri
véleményeztetésre szánt tervezete. A dokumentáció az Eljr. 42.§ (2) bekezdése szerinti, az Állami főépítészi
hatáskörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményezéséhez összeállított, az Eljr.
átmeneti rendelkezéseinek megfelelően készült anyag.
A tervlapok a tervezési terület vonatkozásában az állami alapadatok felhasználásával, az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott 1224 adatszolgáltatási sorszámon kapott digitális alaptérképre készültek.
Az Eljr. átmeneti rendelkezései alkalmazásra kerültek, melyek szerint:
„45.§ …
(2) A 2012. december 31‐én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31‐ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok
alapján elfogadott településrendezési eszközök 2021. december 31‐ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai
szerint,
a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6‐án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának,
…
alkalmazásával történhet.”
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HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
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A/1. HATÁROZATTERVEZET

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2021. (… . … .) KT határozata
Zamárdi Város Településszerkezeti Tervének módosításáról

1.

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy dönt, hogy Zamárdi Város 1/2006. (I. 19.) KT
határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek szerint módosítja.

2.

A határozat
●
1. melléklete Zamárdi Város Településszerkezeti Fedvényterve M=1:5000
●
2. melléklete Zamárdi Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása
●
3. melléklete Változások
3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:5000
3.2. melléklet: Változások leírása
●
4. melléklete A biológiai aktivitásérték számítási eredménye

3.

A határozat 2021. … …‐n lép hatályba.

……………………………….
Csákovics Gyula
polgármester

……………………………….
dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
aljegyző
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1. melléklet a …/2021. (… . … .) Kt. határozathoz
ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE M=1:5000
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2. melléklet a …/2021. (… . … .) Kt. határozathoz
ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Módosítások piros színnel jelölve
……..
Területfelhasználás
……..
Beépített és beépítésre szánt terület
……..
Lakóterület
nagyvárosias
kertvárosias

Ln
Lke

…………3,0
…………0,5
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3. melléklet a …/2021. (… . … .) Kt. határozathoz
VÁLTOZÁSOK
3.1.: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M=1:5000
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3.2.: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁS

V1.
V2.

HATÁLYOS TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS
K
Különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont
szabadidőközpont terület
K
Különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont
szabadidőközpont terület

TERVEZETT TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS
>

Ln

Nagyvárosias lakóterület

>

Vt

Településközpont vegyes terület
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4. melléklet a …/2021. (… . … .) Kt. határozathoz
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 7. § (3) b)
pontja kimondja:
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdése kimondja:
„(1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv készítése
vagy módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény teljesülése érdekében,
az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték
a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és
b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak kell
tartalmaznia.”

Az alátámasztó munkarészben elvárt igazoláson túl az Eljr. 4. melléklete a Településszerkezeti Terv tartalmi
követelményei között szerepelteti „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” pontot.
Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek – Zamárdi Nyugati Városkapu fejlesztésével összefüggő –
módosítása beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével nem jár együtt, így a
biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása nem jogszabályi kötelezettség.

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E‐MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA
PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET ● TSZ.: 4453/2019. ● 2021. OKTÓBER HÓ

RENDELETTEL JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E‐MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

14

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA
PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET ● TSZ.: 4453/2019. ● 2021. OKTÓBER HÓ

15

B/1. RENDELETTERVEZET
Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő‐testületének
…/2021. (… . … .) önkormányzati rendelete
Zamárdi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §‐ban
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Somogy Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, Állami Főépítész
Somogy Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi és vízügyi hatóság/
Dél‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Somogy Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály
Közlekedésért felelős miniszter /Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős
Államtitkárság/
Légiközlekedési hatóság, /Innovációs és Technológiai Minisztérium, Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági
Főosztály/
Katonai légügyi hatóság /Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály/,
Somogy Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Műszaki Engedélyezési Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály,
Somogy Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Somogy Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály
Somogy Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály
Honvédelemért felelős miniszter /Honvédelmi Minisztérium, Honvédelmi Miniszter/
Somogy Megyei Rendőr‐főkapitányság
Baranya Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Műszaki Engedélyezési Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Bányászati Osztály
Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal,
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály,
továbbá Somogy Megye Önkormányzata, Balatonendréd Község Önkormányzata, Balatonfüred Város
Önkormányzata, Csopak Község Önkormányzata, Kőröshegy Község Önkormányzata, Siófok Város Önkormányzata,
Szántód Község Önkormányzata, Tihany Község Önkormányzata
véleményének kikérésével,
a következőket rendeli el:

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E‐MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA
PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET ● TSZ.: 4453/2019. ● 2021. OKTÓBER HÓ

16

ELSŐ RÉSZ
Általános rész
1. §
Zamárdi építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról szóló 1/2006. (I. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a HÉSZ) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő a) pont lép:
„a) építési övezetek a beépítésre szánt területek (Ln, Lke, Lf, Vt, Gk, Üü, Üh, K‐sport, K‐szabadidőközpont,
K‐múzeum, emlékpark, K‐idegenforgalom) nem közterületi telkeinek övezeti lehatárolással elkülönülő
területegységei. Az építési övezetek (és a beépítésre nem szánt Kk övezetek) a területfelhasználásra
utaló betűjel után az építés fő paramétereire utaló sorszámot tartalmazzák, amelyek részletezését az
1. sz. melléklet táblázata tartalmazza. A táblázat rögzíti a
aa) beépítési módot
ab) beépítettség mértékét (%)
ac) az építhető épületek építménymagasságát (m)
ad) az újonnan kialakítható legkisebb telekterületet (m2)
ae) a telken belüli legkisebb zöldfelületet (%)”
2. §
A HÉSZ „TERÜLETHEZ KÖTHETŐ ELŐÍRÁSOK” megnevezésű II. fejezetének „LAKÓÖVEZETEK” címsora a
következő szakasszal kiegészül:
„NAGYVÁROSIAS LAKÓÖVEZET (Ln)
4/A. §
(1)

(2)

A nagyvárosias lakóövezet általános előírásai:
a)
A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
12,5 m‐es épületmagasságot meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.
b)
A területen lakóépület, valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, szálláshely
szolgáltató épület, igazgatási épület helyezhető el.
A nagyvárosias lakóövezet általános építési feltételei:
a)
Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítettség.
b)
Új építés esetén az országos előírások szerint számított gépjármű, valamint minden lakás önálló
rendeltetési egysége után számított 1 személygépkocsi elhelyezésének 100%‐át saját építési
telken belül kell kielégíteni.
c)
A melléképítmények közül elhelyezhető:
közmű‐becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály‐tároló (legfeljebb 2,0 m‐es belmagassággal), ki‐
rakatszekrény (legfeljebb 0,4 m elhelyezését‐es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda,
homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m‐nél nem
magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz‐ és fürdőmedence, napkollektor, kerti
épített tűzrakóhely, kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető, legfeljebb 20 m2 vízszintes
vetülettel, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.
d)
Az Ln‐1 és Ln‐2 jelű építési övezetre vonatkozó sajátos előírások 32./A §‐ban találhatók.

3. §
A HÉSZ 7. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő a következő f) pont lép:
„f)
Az övezetben az építés feltétele –a Vt‐9 építési övezet kivételével ‐ a részleges közművesítettség és a
közüzemi szennyvíz‐elvezetés. A Vt‐9 építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítettség.”
4. §
A HÉSZ 7. §‐a következő (4) bekezdéssel kiegészül:
„(4) A Vt‐9 jelű építési övezetre vonatkozó sajátos előírások a 32./A §‐ban találhatók.”
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5. §
A HÉSZ a következő III/A. fejezettel kiegészül:
„III/A. fejezet
SAJÁTOS ELŐÍRÁSÚ TERÜLETEK
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTT, 3604/3, 3613/6, 3616/1, VALAMINT 3616/2 HRSZ.‐Ú
INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK
32./A §
(1) A beépítés feltétele a terület egészére kiterjedő látványterv készítése a Szent István út és a Kőhegyi
Kilátó irányából.
(2) Az Ln‐1, illetve az Ln‐2 jelű építési övezetet érintő bármely két – a szabályozási terven jelölt – ütem
megvalósítását követően a Vt‐9 jelű építési övezet „közhasználat számára megnyitott terület” jelölésű
ütemét kell megvalósítani. Újabb lakóterületi ütem csak ennek megvalósítását követően kezdhető el.
(3) A beépítés feltétele a szabályozási terven jelölt magánút, ott meghatározott paraméterekkel történő
kialakítása.
(4) Az építési övezetre előírt, kialakítható min. telekterület magánútra nem vonatkozik.
(5) Kerítés a következő helyeken nem létesíthető:
a)
a Vt‐9 építési övezet – szabályozási terven jelölt – közhasználat számára megnyitott területének
elzárására,
b)
az Ln‐1 építési övezet területén belül,
c)
az Ln‐1 és Ln‐2 építési övezet közös belső határán.
(6) Gépjármű tároló kizárólag épületben, vagy fásított felszíni parkolóban helyezhető el. Önálló gépjármű
tároló épület nem létesíthető.
(7) 1 m‐en túli tereprendezés terepbe illesztés céljából, valamint szabadtér építészeti indokkal
megengedett.
(8) Felszíni medence csak az Ln‐1 és Vt‐9 építési övezetben helyezhető el.
(9) A kialakításra tervezett medencék összhossza nem haladhatja meg a terület Szent István utcával
párhuzamos összhosszának egy harmadát.
(10) A felszíni parkolókat fásítottan kell kialakítani, minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy
lomkoronát növesztő fa telepítésével.
(11) A lapos tetős épületeket elsődlegesen zöldtetős megoldással javasolt kialakítani.
(12) Az építési övezetben előírt legkisebb zöldfelület legalább 85%‐át talajszinten kell biztosítani.
(13) A szabályozási terven – fakataszter alapján – ábrázolt meglévő‐megtartandó fákat meg kell tartani.
Pótlásuk mértéke az 1 méter magasságban mért törzsátmérő másfélszerese.
(14) Fakivágást kizárólag a fél éven belül megvalósításra tervezett ütemen belül lehet megkezdeni, és az
adott ütem megvalósulását követően lehet fél éven belül megvalósításra tervezett újabb ütem
területén folytatni.
(15) A beültetési kötelezettséggel érintett területen:
a)
gépjárműparkoló nem létesíthető,
b)
kizárólag a szomszédos Natura 2000 terület növényállományához illeszkedő növényzet
telepíthető.
(16) Pinceszint kizárólag a szomszédos Natura 2000 terület vízháztartását meg nem bontó módon
létesíthető.
(17) Az Ln‐1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:
a)
a zónahatár‐1 területén:
aa) a maximális szintszám 9 (földszint + 8 emelet),
ab) a lepény épület maximális párkánymagassága 4,5 m,
b)
a zónahatár‐2 területén nem helyezhető el lakó funkció.
(18) A Vt‐9 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:
a)
A zónahatár‐1 területén kizárólag szálloda funkció is létesíthető. Amennyiben a zónahatár‐1
területén nem szálloda létesül, úgy annak területére a b) pont előírásai vonatkoznak.
b)
A zónahatár‐2 területén:
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az elhelyezhető épületek földszintje minimum 3,5 m belmagassággal és kizárólag
közösségi, intézményi, vendéglátó, kereskedelmi, vagy szolgáltató funkcióval létesíthető.
az emeleti szinteken a ba) alpontban szereplő funkciókon túl lakófunkció is létesíthető.

1.
2.

B
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Beépítési mód

Beépítettség
max. (%)
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A

Ln
1

C

G Előkert (m)

Sorszám

6. §
A HÉSZ „Építési övezetek és övezetek” megnevezésű, 1. mellékletét képező; „Beépítésre szánt területi építési
övezetek” megnevezésű fejezete a következő (1a) bekezdéssel kiegészül:
(1a) nagyvárosias lakóterületi építési övezetek (Ln)
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5

h/2

21

1500

60
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h/2

h

A Ln‐1 jelű építési övezetben, a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatár‐1 területén belül 30,0 m,
a zónahatár‐2 területén belül 5,0 m lehet az épület legmagasabb pontja.
Az építési övezetre előírt maximális építménymagasság.
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11.

A
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Sorszám

7. §
A HÉSZ „Építési övezetek és övezetek” megnevezésű 1. mellékletét képező; „Beépítésre szánt területi
övezetek” megnevezésű fejezete, (3) bekezdésének „településközpont vegyes területi építési övezetek (Vt)”
megnevezésű táblázata a következő 11. sorral kiegészül:

Szabadonálló

30

16,0

7.000

40

10

h/2

h

A Vt‐9 jelű építési övezetben, a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatár‐1 területén belül 20,0 m
lehet az épület legmagasabb pontja.
Az építési övezetre előírt maximális építménymagasság.

8. §
A HÉSZ 3. mellékletét képező; „Zamárdi Város Szabályozási Terve – Jelmagyarázat” megnevezésű tervlap
helyébe e rendelet 1. mellékletét képező; „Zamárdi Város Szabályozási Terve – Jelmagyarázat” megnevezésű
tervlap lép.
9. §
A HÉSZ 4. mellékletét képező; „Zamárdi Város Szabályozási Terve – Közigazgatási területre” megnevezésű,
„M=1:8000” léptékű, 3 és 4 szelvényszámú tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe e
rendelet 2. mellékletét képező; „Zamárdi Város Szabályozási Terve – Közigazgatási területre” című,
„M=1:8000” léptékű, 3 és 4 szelvényszámú tervlap normatartalma lép.
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10. §
A HÉSZ 5. mellékletét képező; „Zamárdi Város Szabályozási Terve – Belterület és környezetére” című,
„M=1:4000” léptékű, 3.2 és 4.1 szelvényszámú tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe
e rendelet 3. mellékletét képező; „Zamárdi Város Szabályozási Terve – Belterület és környezetére” című,
„M=1:4000” léptékű, 3.2 és 4.1 szelvényszámú tervlap normatartalma lép.
11. §
A HÉSZ 2. függelékét képező; „Módosítások lehatárolása a hatályba léptető rendeletek számának és
dátumának megjelölésével” megnevezésű, „M=1:20 000” léptékű tervlap helyébe e rendelet 4. mellékletét
képező; „Módosítások lehatárolása a hatályba léptető rendeletek számának és dátumának megjelölésével”
megnevezésű, „M=1:20 000” léptékű tervlap lép.
MÁSODIK RÉSZ
Záró rendelkezések

(1)
(2)

12. §
E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.

Zamárdi, 2021. …

……………………………….
Csákovics Gyula
polgármester

……………………………….
dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
aljegyző
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1. melléklet a …/2021. (… . … .) önkormányzati rendelethez
Zamárdi Város Szabályozási Terve – Jelmagyarázat
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2. melléklet a …/2021. (… . … .) önkormányzati rendelethez
Zamárdi Város Szabályozási Terve – Közigazgatási területre M=1:8000
[3 és 4 szelvény]
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3. melléklet a …/2021. (… . … .) önkormányzati rendelethez
Zamárdi Város Szabályozási Terve – Belterület és környezetére M=1:4000
[3.2 és 4.1 szelvény]
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4. melléklet a …/2021. (… . … .) önkormányzati rendelethez
Módosítások lehatárolása a hatályba léptető rendeletek számának és dátumának megjelölésével M=1:20 000
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

/A Megalapozó vizsgálat Zamárdi Város Főépítészének tartalmi követelményeiről szóló feljegyzése alapján készült, és az abban
szereplő fejezeteket tartalmazza. A fejezetek számozása – a jogszabályi elvárásokkal való könnyebb összehasonlíthatóság
végett – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő számozást követi./
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C/1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A
TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
az Eljr.) 4.§ (2) bekezdése kimondja:
„(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.”

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban:
az Trtv.) 7.§ (1) bekezdése kimondja:
„(1) Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra, a településképi követelményekre és az építésre
vonatkozó szabályokat a 3. §‐ban foglalt rendelkezésekre is tekintettel e törvény rendelkezéseivel összhangban kell
kialakítani.”

Az Eljr. 4. melléklete a településszerkezeti terv tartalmi követelményeként írja elő a területrendezési tervvel való
összhang igazolását.
Jelen településrendezési eszköz‐módosítás területrendezési tervvel való összhangját az alábbi három jogszabály
vizsgálatával kell bemutatni:
 A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban: Trtv.),
 A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendelet, valamint
 Somogy Megye Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet.
Az egyes térségi területfelhasználási kategóriákkal, illetve térségi övezetekkel való érintettségek vizsgálatának
alapját a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban: Trtv.) 49. §‐ban szereplő kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák, a Trtv. 77. §‐ban szereplő
(BKÜTrT‐ben alkalmazott) országos és kiemelt térségi övezetek, valamint a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben szereplő országos és megyei
övezetek, továbbá a felsorolt jogszabályokban szereplő előírások jelentik.
Zamárdi város kiemelt fejlesztési területére szóló településszerkezeti tervi módosításának összhangját az
alábbiakban felsorolt, Zamárdi város területét érintő megyei területfelhasználási kategóriákkal, valamint országos
és megyei övezetekkel vizsgáltuk.
TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK ÉS ÖVEZETEK ÉRINTETTSÉGÉNEK TÁBLÁZATA:
LEHATÁROLÁS ALAPJA:
TERVLAP, VAGY ADATSZOLGÁLTATÁS
Kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
erdőgazdálkodási térség
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
mezőgazdasági térség
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
szőlő‐, gyümölcs‐ és kertművelésű térség Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
vízgazdálkodási térség
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
települési térség
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS/ÖVEZET

A TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTI, VAGY NEM

MEGNEVEZÉSE

ÉRINTI

NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
ÉRINTI
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sajátos területfelhasználású térség
Országos és kiemelt térségi övezetek
ökológiai hálózat magterületének
övezete
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete
ökológiai hálózat pufferterületének
övezete
tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete
tájképvédelmi terület övezete
világörökségi
és világörökségi várományos területek
övezete
ásványi nyersanyagvagyon övezete
vízminőség‐védelmi terület övezete
földtani veszélyforrás terület övezete
vízeróziónak kitett terület övezete
rendszeresen belvízjárta terület övezete
tómeder övezete
általános mezőgazdasági terület övezete
kertes mezőgazdasági terület övezete
kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
jó termőhelyi adottságú szántók övezete

erdők övezete

erdőtelepítésre javasolt terület övezete

borszőlő termőhelyi kataszteri terület
övezete
honvédelmi és katonai célú terület
övezete
Megyei övezetek
naperőmű létesítés céljából
korlátozottan igénybe vehető terület
övezete

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve

NEM ÉRINTI

Trtv. 3/1. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság)
Trtv. 3/1. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság)
Trtv. 3/1. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság)
Trtv. 11/1. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság)
MvM rendelet 3. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság)
Trtv. 3/4. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Somogy Megyei Kormányhivatal,
Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály,
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály)
MvM rendelet 10. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály)
MvM rendelet 4. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Dél‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
MvM rendelet 12. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály)
MvM rendelet 13. melléklet tervlapja
MvM rendelet 11. melléklet tervlapja
Trtv. 11/2. melléklet tervlapja
MvM rendelet 14. melléklet tervlapja
Trtv. 11/3. melléklet tervlapja

NEM ÉRINTI
ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI

Trtv. 3/2. melléklet tervlapja

NEM ÉRINTI

MvM rendelet 1. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földmérési és Távérzékelési
Főosztálya)
Trtv. 3/3. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály)
MvM rendelet 2. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földmérési és Távérzékelési
Főosztálya)
Trtv. 11/4. melléklet tervlapja
adatszolgáltatás (Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földmérési és Távérzékelési
Főosztálya)

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

ÉRINTI

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI
ÉRINTI
NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

NEM ÉRINTI

Trtv. 3/5. melléklet tervlapja

NEM ÉRINTI

Somogy Megye Területrendezési Tervének övezeti
tervlapja

NEM ÉRINTI
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vízerózióval veszélyeztetett terület
övezete

Somogy Megye Területrendezési Tervének övezeti
tervlapja

27

NEM ÉRINTI

A továbbiakban kizárólag a táblázat szerint érintett térségi területfelhasználásokat és övezeteket tekintjük át.

MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (TRTV.):
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban:
Trtv.) elfogadásra került.
A törvény alkalmazási kötelezettséget ír elő a településrendezési eszközök készítésénél:
„E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a településfejlesztési terv, településrendezési
terv és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.” [Trtv.: 3. § (1) bekezdés]

Az Trtv. kijelölte az országos területfelhasználási kategóriákat, valamint rögzítette az országos övezeteket.
2018. évi CXXXIX. törvény
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
„2. A törvény hatálya”
„3. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a településfejlesztési terv,
településrendezési terv és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.
(2) A megyei területrendezési terv, valamint a településrendezési terv e törvényben meghatározott előírásoknál
szigorúbb követelményeket megállapíthat.
(3) A megyei területrendezési terv rendelkezéseit – a 91. §‐ban foglaltakra is tekintettel – alkalmazni kell a
településrendezési terv és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.
(4) A településrendezési terv e törvényben meghatározott előírásoknál szigorúbb követelményeket
megállapíthat.
(5) Ha a településrendezési terv adott tárgykörben nem szabályoz, akkor e törvény és az e törvénnyel
összhangban lévő megyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Trtv. 2. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve
JELMAGYARÁZAT

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA‐HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK
„9. Az országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek
elhelyezése”
„15. § (2) A településrendezési tervben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra‐hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek
helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend
figyelembevételével kell meghatározni,
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b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra‐hálózatok nyomvonala a településrendezési terv egyeztetési
eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetési
szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő
államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek
szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend
szempontjából meghatározó települések felsorolásától.
(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra‐hálózatok nyomvonalának meghatározásánál biztosítani kell
a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.
16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák közül
azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településrendezési tervben közlekedési
terület övezetbe kell sorolni.
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra‐hálózatok
erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus
hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló
építmények helyezhetők el.
17. § (1) A 4/4., 4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és
az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási
területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településrendezési terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(2) A 4/1–4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az egyedi
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét
– térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km‐es körzetét – érintve, az
országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településrendezési terv figyelembevételével,
az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges
korrekciókkal kell megvalósítani.
(3) A 4/5. és 4/7–4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az egyedi
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét
– térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km‐es körzetét – érintve, az
országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településrendezési terv figyelembevételével,
az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges
korrekciókkal kell megvalósítani.
(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT‐tározókat az ott felsorolt települések közigazgatási területét
– térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km‐es körzetét – érintve, az
országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a településrendezési terv figyelembevételével, az engedélyezési
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell
megvalósítani.
18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a
településfejlesztési és ‐rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel
összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a
településrendezési tervben nyersanyag‐kitermelés (bánya) vagy nyersanyag‐feldolgozás céljára szolgáló
különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt építési övezetbe vagy övezetbe sorolt, vagy a
bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat
egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési terv készítésének vagy módosításának szándékáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá,
ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – ha van elfogadott településrendezési terv
– a településrendezési eszköz nyersanyag‐kitermelés (bánya) vagy nyersanyag‐feldolgozás céljára szolgáló
különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt építési övezetbe vagy övezetbe sorolta.”

A tervezési területet nem érintik országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok és egyedi
építmények. A tervezési terület északi határán túl halad el a 7102 j. Zamárdi‐Szántód rév‐Szántód
összekötő út mentén a 7.A jelű országos kerékpárútvonal.
A fentiek alapján az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok és egyedi építmények
kapcsán nem áll fenn kötelezettség a településrendezési eszközök módosítása kapcsán.
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
„8. Új beépítésre szánt terület kijelölése”
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek
összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti
meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy
terhet jelentene annak várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%‐ának megfelelő
kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet,
– gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell
kijelölni.”
Az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésére jelen tervmódosítás során nem került sor, így a megfeleltetés a
tervmódosítás szempontjából nem releváns.
„13. § (1) Borvidéki
település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté.”
Zamárdi város tervmódosítással érintett területe esetében sem a borszőlő termőhelyi kataszter I‐II. osztályú területek
(Forrás http://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/vingis/13_Balatonboglar_OEM_Oldal_03.jpg), sem a gyümölcs
termőhelyi kataszter I. és II. osztályú területek (Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok‐noveny) nyilvánosan
elérhető adatai alapján, nem tekinthető érintettnek, így az új beépítésre szánt terület kijelölés vizsgálata nem
releváns, egyebekben új beépítésre szánt terület kijelölését a tervmódosítás nem eszközli.
A Településszerkezeti Terv az új beépítésre szánt területkijelölés előírásainak megfelel, hiszen új beépítésre szánt
terület kijelölésére nem kerül sor.
TRTV. 10. MELLÉKLETE – BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET SZERKEZETI TERVE
JELMAGYARÁZAT
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BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET SZERKEZETI TERVÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
„32. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása"
„50. § (1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek településrendezési terveit a természetvédelmi,
tájesztétikai szempontok, valamint a történeti településszerkezet, a táj és a település jellege, a kulturális és az
építészeti örökség, valamint az építészeti hagyományok figyelembevételével kell elkészíteni.
(2) A térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a településrendezési tervben:
a) az erdőgazdálkodási térség területét az erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére,
valamint a kiemelt üdülőkörzet területére, továbbá a parti és partközeli településekre vonatkozó előírások
alapján kell erdőterület övezetként lehatárolni;
b) erdőterület övezetbe sorolt erdőterület a település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet;
c) a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület vagy természetközeli
terület települési övezetbe kell sorolni, továbbá mezőgazdasági térség területén új nagyvárosias lakóterület
és új üdülőterület nem jelölhető ki;
d) szőlő‐, gyümölcs‐ és kertművelésű térség területét általános mezőgazdasági terület, kertes
mezőgazdasági terület vagy természetközeli terület övezetbe kell sorolni az e törvény által lehatárolt kertes
mezőgazdasági terület övezete és a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri
rendeletében lehatárolt általános mezőgazdasági terület övezete, továbbá a valós területhasználat alapján,
azzal, hogy a térség területén nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem jelölhető ki;
e) a vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület vagy
természetközeli terület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel
egyeztetve kell pontosítani;
f) új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki;
g) új ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút,
a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út) és a 71345. sz. út (Keszthely
parti út) 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és a Balaton‐part közötti területen;
h) az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út
(Balatonberény parti út) és a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük
és a Balaton‐part közötti területen csarnok egyetlen építési övezetben, övezetben sem helyezhető el;
i) a sajátos területfelhasználású térség területe – legfeljebb 5% eltéréssel – különleges beépítésre nem szánt,
valamint közlekedési terület övezetbe sorolható;
j) a településrendezési tervben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem jelölhető ki;
k) a település központi belterületén lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó általános gazdasági terület
építési övezet területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%‐os, valamint az egyéb ipari
terület legfeljebb 40%‐os beépítettségű lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 30%‐át fás
növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást biztosítva kell kialakítani;
l) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági terület építési övezet területén az új kereskedelmi,
szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%‐os lehet, továbbá az új
telephelyek területének legalább 50%‐át fás növényzettel fedetten kell kialakítani.”
„33. Zöldterület”
„51. § (1) A település közigazgatási területén a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes
területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%‐ánál nem lehet kisebb.
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein – ha a településrendezési tervben erre kijelölt terület
nem áll rendelkezésre – ki kell jelölni legalább egy közhasználatú játszóteret, sportpályát vagy közkertet
(városokban közparkot), ezen túlmenően legalább egy strandot vagy egyéb fürdőhelyet, amennyiben a
kijelölés természetvédelmi érdeket nem sért.
(3) Zöldterületen kizárólag szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó‐, sport‐ és szabadidő rendeltetésű,
valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el.
(4) A 2008. december 31. előtt hatályban lévő településrendezési tervben a magántulajdonú, az ingatlan‐
nyilvántartásba közparkként vagy közkertként nem bejegyzett, zöldterületként meghatározott telek
területfelhasználása – a parti sétány kialakítása céljából kijelölt zöldterületet kivéve – módosítható az (1)
bekezdés szerinti feltétel teljesülése esetén, a 63. § (2) bekezdésben, a 66. § (2) bekezdésben és a 73. § (2)
bekezdésben foglalt követelményeket nem szükséges figyelembe venni.
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(5) A zöldterület közcélú használata – a legszükségesebb élet‐ és vagyonvédelmi, valamint baleset‐megelőzési
intézkedések kivételével – nem korlátozható.”
„34. Telekalakítás, beépítés védett természeti területen”
„52. § (1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m2‐nél kisebb
telek – közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, zöldterület, erdőterület, illetve a közlekedési,
közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület
övezetben lévő telek kivételével – nem alakítható ki.
(2) A már beépült telek nem osztható meg, ha a telekfelosztás eredményeként a keletkező telkek
beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná.
53. § (1) Az országos jelentőségű védett természeti területen nem építhető be
a) a beépítésre nem szánt területen – kivéve, ha 2000. december 31. előtt jóváhagyott helyi építési szabályzat
más mértéket állapított meg – 2700 m2‐nél kisebb telek – ide nem értve a közműépítmények telkeit – és
b) a szántó művelési ágú terület.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti, de már jogszerűen beépült telken épület a terület rendeltetésszerű
használatának megfelelő funkcióval megtartható, tájba illően és a helyi építési hagyományoknak megfelelően
felújítható, de alapterülete nem bővíthető, szintszáma nem növelhető.
„35. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése”
„54. § (1) A kiemelt üdülőkörzet településeinek
a) beépítésre szánt területén a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna‐hálózatra való rákötés
kötelező,
b) beépítésre nem szánt területén a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött telkeknek a megépült
szennyvízcsatorna‐hálózatra való rákötés a szennyvízcsatorna‐hálózat átadását követő egy éven belül
kötelező.
(2) Tisztítatlan szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek teljes
közigazgatási területén tilos.
(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén tilos a nem közművel összegyűjtött
szennyvizek kezelés nélküli elhelyezése.
(4) A felszíni csapadékvizeket közvetlenül a tóba vezetni csak a szükséges előzetes tisztítás után, a vízügyi
hatóság által meghatározott feltételek szerint lehet.
(5) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére kívülről – a regionális víziközmű rendszerre a szennyvízcsatorna‐
hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével – szennyvizet bevezetni tilos, ha a tisztított szennyvíz
befogadója a Balaton.”
„36. Hulladékkezelő létesítmények”
„55. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén új hulladékártalmatlanító nem
létesíthető, és a meglévők területe a tartalékterület figyelembevételével bővíthető.”
„37. Levegővédelem”
„56. § A Balaton kiemelt üdülőkörzet területén csak olyan tevékenység folytatható, amely
a) egészségügyi légszennyezettségi határérték‐túllépést nem okoz, továbbá
b) ökológiai légszennyezettségi határérték‐túllépést
ba) az ökológiai hálózat magterületének övezetében,
bb) az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében,
bc) az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében,
bd) a borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetében és
be) a településrendezési terv üdülőterület övezetében, a különleges építési övezetek, övezetek közül az oktatási
központ, egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület, nagy kiterjedésű sportolási terület, továbbá
erdőterület és zöldterület övezetbe sorolt területeken
nem okoz.”
„38. Bányászat”
„57. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelek csak az ország más területén fel nem lelhető ásványi nyersanyag,
illetve a helyi, tájba illő építkezés nyersanyagai lelőhelyének területén állapítható meg. E területeket a
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településrendezési tervben az állami földtani feladatokat ellátó szerv szakmai állásfoglalása alapján kell
lehatárolni.
(2) Az országos jelentőségű védett természeti területeken célkitermelőhely nem létesíthető, új külfejtéses
művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem
bővíthető.
(3) Bányászati tevékenység – kutatási, bányabezárási és az utóhasznosítás érdekében végzett tájrendezési
tevékenység kivételével – csak a települések közigazgatási területének a tó felületéről nem látható részén
engedélyezhető.”
„39. Az országos és térségi műszaki infrastruktúra‐hálózatok és egyedi építmények elhelyezése”
„58. § (1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozóan az országos és térségi közlekedési
infrastruktúra‐hálózatok térbeli rendjét, az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 10.
melléklet, a hálózat szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/11. és a 12/1–12/5.
melléklet tartalmazza.
(2) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra‐hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére a 9. alcím
szerinti előírások mellett az 59. és a 60. §‐ban foglalt rendelkezések alkalmazandók.
59. § A közlekedési infrastruktúra építményei közül
a) a tervezett gyorsforgalmi utak területét a nyomvonalak leírása tekintetében meghatározott települések
közigazgatási területének érintésével kell biztosítani, amelynek során a nyomvonalak kijelölésénél
figyelembe kell venni a tájba illesztési és a környezetvédelmi szempontokat és követelményeket;
b) a meglévő főutak település‐elkerülő szakaszait a szakági tervekben és a településrendezési tervben kell
ábrázolni;
c) a 71. sz. főút Badacsonyt elkerülő szakaszát természetvédelmi szempontból elfogadható nyomvonalon,
szintben kialakított vasúti keresztezéssel térségi szerepű összekötő útként kell kialakítani, amelynek főúttá
fejlesztési lehetőségeit a településrendezési tervben biztosítani kell;
d) a 12/4. mellékletben szereplő, meglévő térségi repülőterek megtartandók.
60. § (1) A meglévő és tervezett, térségi jelentőségű közforgalmú kikötők jegyzékét a 12/3. melléklet
tartalmazza.
(2) A közforgalmi személyhajózási kikötő területén lévő, menetrend szerinti hajóforgalom célját szolgáló móló
közhasználat elől nem zárható el.
(3) Új, saját használatú és közforgalmú – csónak és hajó – kikötő létesítési feltételeit a Kormány rendeletben
határozza meg.”
PARTI ÉS PARTKÖZELI TELEPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK:
„41. Zöldterület”
„64. § A parti és partközeli települések Balaton vízparti területén kívül eső, a településrendezési tervben
zöldterület övezetbe sorolt területre vonatkozóan a 33. alcím szerinti előírások mellett a 65–67. §‐ban foglalt
rendelkezések alkalmazandók.
65. § (1) E § alkalmazásában zöldterület: a parti és partközeli település Balaton vízparti területein kívül eső, a
településrendezési tervben zöldterület övezetbe sorolt, az ingatlan‐nyilvántartás szerint önkormányzati vagy
állami tulajdonban lévő közparkként vagy közkertként nyilvántartott területe.
(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolni kívánt zöldterülettel
legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével, és az alábbi feltételek egyidejű teljesülése
esetén jelölhető ki:
a) az átsorolás az átsorolni kívánt, természetvédelmi oltalom alatt nem álló zöldterület legfeljebb 10%‐át,
természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület legfeljebb 5%‐át érintheti; a természetvédelmi oltalom alatt
álló zöldterület átsorolása csak közcélú közlekedés, közművesítés céljából történhet, továbbá ebben az
esetben az átsorolással érintett ingatlanrészen épület nem helyezhető el;”
Zöldterülettel kapcsolatos módosításra jelen TRE módosítás kapcsán nem került sor, így megfeleltetése a
módosítás kapcsán nem releváns.
„b) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan a települési önkormányzat tulajdonában van;
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c) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva (elhelyezkedése,
egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni kívánt zöldterülettel azonos vagy
előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi rendszerében;
d) természetvédelmi oltalom alatt álló, természetes élőhelyként funkcionáló, vagy természetközeli állapotú
ingatlan új zöldterületként nem jelölhető ki.
(3) Az átsorolást követően az újonnan zöldterület övezetbe sorolt ingatlanon további átsorolás nem hajtható
végre.
(4) Az átsorolás következtében újonnan kijelölt zöldterületen létrehozandó közparkot vagy közkertet
legkésőbb az átsorolt zöldterület területének tényleges csökkentéséig meg kell valósítani, és az ingatlan‐
nyilvántartásba közparkként vagy közkertként bejegyezni.
(5) A korábban zöldterületi, de már átsorolt ingatlan tulajdonjogát kizárólag a települési önkormányzat vagy
az állam szerezheti meg közfeladat ellátása céljából.
(6) Zöldterületen építmény legfeljebb 4,5 m beépítési magassággal helyezhető el, legfeljebb 3%‐os
beépítettséggel.
66. § (1) E § alkalmazásában zöldterület: a parti vagy partközeli települések Balaton vízparti területein kívül
eső, a településrendezési tervben zöldterület övezetbe sorolt, az ingatlan‐nyilvántartás szerint
önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közparknak vagy közkertnek nem minősülő területe.
(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolni kívánt zöldterülettel
legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével, és az alábbi feltételek egyidejű teljesülése
esetén jelölhető ki:
a) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá – kivéve, ha a település teljes
területe természetvédelmi oltalom alatt áll –;
b) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva (ideértve az
elhelyezkedését, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolatát) az átsorolni kívánt zöldterülettel
azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi rendszerében;
c) az újonnan kijelölt zöldterület létesítése a természetvédelem céljaival összhangban áll.
(3) Az újonnan kijelölt zöldterület szerinti ingatlan tulajdonjogát kizárólag a települési önkormányzat vagy
az állam szerezheti meg közfeladat ellátása céljából.
67. § A parti és partközeli települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény
legkevesebb 10%‐ának megfelelő, 50%‐ban azzal közvetlen településszerkezeti kapcsolatban lévő
zöldterületet kell biztosítani. A gazdasági terület építési övezet területének növelése esetén a zöldterület
helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt terület csak a zöldterület települési önkormányzati
tulajdonba adása és a zöldterület, illetve védőerdő megvalósítása, valamint ingatlan‐nyilvántartási bejegyzése
után jelölhető ki.”
„42. Kemping, erdőterület”
„68. § A kempingek területének más övezetbe történő besorolása kizárólag
a) zöldterületként legfeljebb 3%‐os beépítettséggel vagy
b) különleges strand települési övezetként
történhet.”
ÁTMENETI ÉS EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEKRE UTALÓ RENDELKEZÉSEK:
„64. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve”
„93. § (1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos településrendezési eszközeit 2021. december
31‐ig kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.
(1a) A településrendezési tervek (1) bekezdés szerinti elfogadásáig is – mint a kiemelt térségre országosan
megállapított településrendezési követelményeket – az 51. § (3) és (5) bekezdésében, az 52–59. §‐ban, a 60.
§ (2) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdésében, a 65. § (6) bekezdésében, a 68. §‐ban, a 71. § (4) bekezdésében,
a 73. § (6) bekezdésében, a 74. § (2) bekezdésében, a 75. §‐ban, a 78–84. §‐ban, valamint a 87. §‐ban foglalt
rendelkezéseket alkalmazni kell azzal, hogy a térségi övezetek lehatárolását az e törvényben meghatározottak
szerint kell figyelembe venni.
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein a településrendezési tervet az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott, a Balaton vízparti területére az e törvényben nem szereplő speciális településrendezési és
építési követelményeket rögzítő kormányrendelettel, a Balaton vízparti területeinek lehatárolását és a közcélú
területfelhasználást rögzítő miniszteri rendelettel, valamint a balatoni partvonal‐szabályozási terv tárgyában
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kiadott miniszteri rendelettel összhangban kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. A balatoni
partvonal‐szabályozási terv tárgyában kiadott miniszteri rendeletben rögzített szabályozási partvonalat a
településrendezési tervben szerepeltetni kell.”
„(5) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, amelyet a jogszerűen
elfogadott településrendezési terv e törvény hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek
nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha
a) a terület a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1–4/11. melléklet szerinti országos
jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok vagy egyedi építmények területére esik,
b) a terület a 10. melléklet szerinti Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében a 12/1–12/5. melléklet
szerinti térségi műszaki infrastruktúra‐hálózatok vagy egyedi építmények területére esik vagy
c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználását
tartalmazó miniszteri rendelet eltérően rendelkezik.
(6) Ha a 2019. március 15‐én fennálló állapot alapján az 51. § (1) bekezdése szerinti minimális zöldterületi
arány a magántulajdonú ingatlan rendeltetésének, használati módjának korlátozásával valósítható meg,
akkor a települési önkormányzat – a 67. § és a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 5%‐nál kisebb
zöldterületet is kijelölhet a településrendezési tervben.
(7) Amíg a partinak és partközelinek nem minősülő településen a településrendezési tervben kijelölt
zöldterületek együttes területe nem éri el az 51. § (1) bekezdésében meghatározott arányt, addig e településnél
az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 10%‐ának megfelelő
kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő
zöldterületet – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott
területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más
területén kell kijelölni.
94. § (1) A vízpart‐rehabilitációs tanulmánytervben kempingként kijelölt, de a településrendezési
eszközökben 2019. március 15‐ig jogszerűen vegyes területfelhasználási egységbe átsorolt területek e
területfelhasználási egységnek megfelelő építési övezetben, övezetben megtarthatóak, közvetlen Balaton‐
parti kapcsolat esetén legfeljebb 15%‐os beépítettséggel, egyéb esetben legfeljebb 50% beépítettséggel.
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén szabálytalanul megépült építményre, építményrészre
fennmaradási engedély csak akkor adható, ha az az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően e
törvény előírásainak is megfelel vagy szabályossá tehető.”
ORSZÁGOS ÖVEZETEK
Az országos övezeteknek az Trtv. mellékleteiben szereplő lehatárolását az adatszolgáltatás időpontjában hatályos, a
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a
kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében
szereplő, előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervektől kapott adatszolgáltatás alapján
pontosítottuk az övezeti lehatárolásokat.
Trtv.
„77. § (1) A BKÜTrT‐ben alkalmazott országos és megállapított kiemelt térségi övezetek együttesen a
következők:
1. ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete,
5. tájképvédelmi terület övezete,
6. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
7. ásványi nyersanyagvagyon övezete,
8. vízminőség‐védelmi terület övezete,
9. földtani veszélyforrás terület övezete,
10. vízeróziónak kitett terület övezete,
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete,
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12. tómeder övezete,
13. általános mezőgazdasági terület övezete,
14. kertes mezőgazdasági terület övezete,
15. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
16. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
17. erdők övezete,
18. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
19. borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete,
20. honvédelmi és katonai célú terület övezete.
(2) Az (1) bekezdés 5., 7–11., 13., 16. és 18. pontjaiban meghatározott övezetek területi lehatárolását és övezeti
szabályait a területrendezésért felelős miniszter a 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg.”
Piros színű szöveg = MvM rendeletben megállapításra kerülő BKÜTrT övezet
„11. A térségi övezetek lehatárolása”
„22. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv készítése során
a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell
lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti
terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.
23. § (1) A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért felelős miniszter 19.
§ (4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi
övezetek – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes
téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes
téradatgazdának az országos övezet lehatárolására vonatkozó pontosított adatszolgáltatása eltér az OTrT‐
ben vagy a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében meghatározott
övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési tervben a megyei önkormányzat számára kedvezőbb
lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.”
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PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET ● TSZ.: 4453/2019. ● 2021. OKTÓBER HÓ
MvM rendelet 3. melléklete szerinti lehatárolás:

MvM rendelet 3. melléklete ‐ Tájképvédelmi terület
övezete
A tervezési terület az övezetet az MvM 3. melléklete
szerint érinti. Egyebekben Zamárdi majdnem teljes
közigazgatási területe érintettnek tekintendő.
Az övezetek lehatárolásának pontosítását az Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. december
hónapban, elektronikus úton küldött adatszolgáltatása
szerint végeztük.
Az adatszolgáltatás alapján a tájképvédelmi terület
övezete érinti majdnem a település teljes közigazgatási
területét, így a tervezési területet is.
MvM rendelet

A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságtól, mint
érintett államigazgatási szervtől kapott adatszolgáltatás
szerinti lehatárolás:

„4. Tájképvédelmi terület övezete”
„4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére ….,
valamint a település teljes közigazgatási területére
készülő településrendezési eszköz megalapozó
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi
jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett
területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés
biztosítása érdekében – a településkép védelméről
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
– meg kell határozni
a)
a
településrendezési
eszközökben
a
területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait, …..
A tervezési területen a tájképvédelmi terület
övezetében az MvM rendelet előírásai figyelembe
vételre kerültek.
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Az MvM rendelet 4. melléklete szerinti lehatárolás:

MvM rendelet 4. melléklete ‐ Vízminőség‐védelmi
terület övezete
A tervezési terület az övezetet az MvM 4. melléklete
szerint érinti, az övezet egyebekben a teljes közigazgatási
területet érinti.
Az övezetek lehatárolásának pontosítását a Dél‐
dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2019. szeptember
hónapban, küldött levele (Ügyiratszám: KÖZP‐02948‐
0014/2018.) alapján végeztük.
Az adatszolgáltatás alapján a vízminőség‐védelmi terület
övezete a település közigazgatási területét érinti.
MvM rendelet
„5. Vízminőség‐védelmi terület övezete”
„5. § (1) A vízminőség‐védelmi terület övezetében
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten
belüli
kezelésének
feltételeiről
a
megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség‐védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi
építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség‐védelmi terület övezetében
bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó
területen a vízminőség‐védelmi terület övezet
területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer‐ és műtrágya‐használatú,
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a
komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve –
nem létesíthető.”
A fentiek alapján a tervezési terület vízminőség‐védelmi
terület övezetével érintett. A hatályos HÉSZ előírja,
hogy a település egész területén a szennyvizek
szikkasztása tilos. A tervezési területen belül a
kijelölésre került nagyvárosias lakóterületen és a
településközpont területen egyaránt a teljes
közművesítettség került a HÉSZ‐ben előírásra.
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Az MvM rendelet 11. melléklete szerinti lehatárolás:

38

MvM rendelet 11. melléklete ‐ Rendszeresen belvízjárta
terület övezete
A tervezési terület az övezetet az MvM 11. melléklete
szerint érinti.
A Pálfai féle Komplex belvíz‐veszélyeztetettségi
valószínűség térképe alapján a tervezési terület szintén
érintettnek bizonyul. A tervezési terület egyebekben a
Brettyó vizenyős területének északi határa mentén
helyezkedik el, amely a Balaton irányában vizes
kapcsolattal rendelkezik.
MvM rendelet

Pálfai
féle
Komplex
valószínűség térképe:

belvíz‐veszélyeztetettségi

„9. Rendszeresen belvízjárta terület övezete”
„9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében
új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha
ahhoz a működési területével érintett vízügyi
igazgatási szerv a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó
települések településrendezési eszközeiben a
rendszeresen belvízjárta terület övezet területén az
(1) bekezdésben foglalt előírások mellett a következő
előírások alkalmazandók:
a)
a
településrendezési
eszközökben
a
természetvédelmi szempontokkal összhangban kell
szabályozni a régészeti lelőhelyek leletmentését és
bemutatását
lehetővé
tevő
építmény,
a
horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmény,
továbbá a legkevesebb 5 ha területű rét vagy legelő
művelésű ágú telken a legeltetést biztosító,
állatállomány szállásául szolgáló hagyományos
istállóépület, valamint a strand működtetéséhez
szükséges építmény elhelyezésének a feltételeit,
b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a helyi
építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi
igazgatási szerv hozzájárulásával építhető vagy
bővíthető;
c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás,
hulladékkezelő létesítmény, valamint szennyvízürítő
nem létesíthető.”
A fentiek alapján a tervezési terület rendszeresen
belvízjárta övezettel érintett. A területen új beépítésre
szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A területen a
terepszint alatti építkezés csak korlátozottan kerül
megengedésre,
mind
mélységében,
mind
hosszúságában, amelyre a HÉSZ előírásaiban javaslattal
él a terv, annak megakadályozására, hogy a Brettyó és a
Balaton közötti kapcsolat nagyobb arányban sérüljön az
elfogadhatónál.

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA A TRTV. ÉS AZ MVM
ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.
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BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BKÜTRT)
BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BKÜTrT – Szerkezeti Terv – piros tervezési területtel

BKÜTrT – Szerkezeti Terv jelmagyarázata

A tervezési terület egésze települési térségbe tartozik. A tervezési területet a műszaki infrastruktúra hálózatok közül
egyetlen elem sem érinti. Azonban északon a tervezési területen kívül elhalad a 7102 j. Zamárdi‐Szántód rév‐
Szántód összekötőút, illetve a 7.A jelű országos kerékpárút.
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGFELELTETÉSE
Zamárdi Város Településszerkezeti Terve módosításának megfeleltetésénél az egyes térségi területfelhasználási
kategóriákkal való érintettségek vizsgálatának alapját a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény BKÜTrT Térségi Szerkezeti Tervi adatai kerültek figyelembevételre. Az alábbi
megfeleltetés az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Térinformatikai
alkalmazások – térképi adatbázisok című alkalmazásában szereplő adatokat vette alapul.
/Forrás: https://oeny.e‐epites.hu/oeny/4tr/#/wms‐terkepek/
Jelen tervezési terület kizárólag a települési térségi területfelhasználási kategóriát érinti, így a megfeleltetést is erre
az egy térségi területfelhasználásra vizsgáltuk.
ELŐÍRÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁJÁRA:
TELEPÜLÉSI TÉRSÉG:
„11. § d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;” [Trtv. 11. § d)]

A Trtv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére, települési térségre vonatkozó külön előírást nem
fogalmaz meg, arra az általános érvényű, fenti előírás vonatkozik.
Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek módosítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervi (BKÜTrT) előírásainak megfelel.
SOMOGY MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
Mivel Zamárdi Város a Trtv. „Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzéke” megnevezésű 1/2
mellékletében felsorolt, így nem áll fenn a Somogy Megye Területrendezési Tervének Térségi Szerkezeti Tervével
való megfeleltetés elkészítésének kötelezettsége.
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Mivel Zamárdi Város a Trtv. „Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzéke” megnevezésű 1/2
mellékletében felsorolt, így a Trtv. 19. § (3) bekezdésében felsorolt megyei övezetek közül csak az 5. pontban
egyedileg meghatározott megyei övezetek élnek, mivel a többi övezetet a BKÜTrT övezetei felülírják. Somogy
Megye Területrendezési Tervében egyedileg meghatározott megyei övezetek a tervezési területet nem érintik.
ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA A SMTRT ELŐÍRÁSAIVAL
TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.
1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS
FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
A tervezési terület teljes egészében Zamárdi Város meglévő
belterületén található, egyebekben Szántód Község
közigazgatási határa mentén került kijelölésre. Mivel
újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor,
így a szomszédos települések rendezési tervei nem
befolyásolják jelentős mértékben a településrendezési
eszközök jelen módosítását.
Szántód Község hatályos Településszerkezeti Tervében a
tervezési területtel határosan hétvégiházas üdülőterülettel
kapcsolódik Zamárdi Város közigazgatási határához.
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a
fejezet kidolgozására ennél nagyobb mértékben nem kerül
sor.

Forrás: Szántód Község hatályos Településszerkezeti Terve
1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete 117/2019. (V. 29.) KT határozattal döntött a tervezési
területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának elkészítéséről és egyben a terület kiemelt
fejlesztési területté nyilvánításáról.
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
Zamárdi Város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2003‐ban, míg Integrált Településfejlesztési Stratégiája
2009‐ben került elfogadásra. A Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.
A tervezési terület a Zamárdi – Üdülőtelep városrészhez tartozik. A stratégiai dokumentum célrendszerének elemei
és városrészhez kapcsolódó fejlesztési céljai között a következők kapcsolódnak jelen módosításhoz:
‐ A városrész fejlesztési céljai között szerepel „a városrész városközponti funkciójának megerősítése, a
városközponti jelleg kialakítása és fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó közösségi és gazdasági
funkciók fejlesztése".
‐ „A városrészben a hosszan elnyúló üdülőterület indokolja, hogy üdülőterületi alközpont kerüljön
kialakításra, mely közösségi és gazdasági funkciói révén erősíthetné a városrész idegenforgalmi vonzását,
másrészt a Zamárdi Üdülőtelep városközponti részének zsúfoltságát is enyhíthetné.”
‐
„A városban élők lakó‐ és üdülési feltételeinek fenntartható fejlesztése”, valamint a „Fiatalok letelepedését
ösztönző, munkahelyteremtést támogató várospolitika folytatása” tematikus célokhoz. Előbbinél a
„Lakóterület fejlesztése és bővítése a város népességmegtartó erejének növelése érdekében”, utóbbinál
„A természeti értékek megőrzésével az új lakóterületek városi életbe való integrálása” kitűzött célokon
keresztül.
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozására ennél nagyobb mértékben nem kerül
sor.
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Jelen TRE módosítás költségviselője a tervezett fejlesztés beruházója, akivel az Önkormányzat településrendezési
szerződést kötött.
1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
Zamárdi város rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel.
Zamárdi Város Településszerkezeti Tervét Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testülete 1/2006. (I. 19.) KT
határozattal fogadta el. A Településszerkezeti Terv 172/2008. (IX. 11.), 54/2011. (II. 28.), 258/2011. (VIII. 8.),
233/2013. (VIII. 12.), 355/2013. (XII. 30.), 309/2014. (X. 9.), 35/2016. (II. 15.), 402/2016. (XII. 20.) és 323/2018.
(XII.17.) KT határozatokkal módosításra került.
Zamárdi Város Helyi Építési Szabályzatát Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testülete 1/2006. (I. 20.)
önkormányzati rendelettel fogadta el. A Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Tervi melléklete
16/2006. (VI. 27.), 31/2006. (XII. 12.), 20/2008. (IX.12.), 3/2011. (III. 1.), 17/2013. (VIII. 13.), 38/2013. (XII. 31.),
45/2014. (X. 10.), 4/2016. (II. 16.), 38/2016. (XII. 21.), 18/2017. (IX. 26.), 5/2018. (III. 14.) és 23/2018. (XII.18.)
önkormányzati rendeletekkel került módosításra.
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A hatályos Településszerkezeti Terv szerint a tervezési
terület egy területfelhasználásba sorolt:
‐ Különleges beépítésre szánt szabadidőközpont
területbe (K szabadidőközpont).
A hatályos terv szerinti tervezett területfelhasználás
nem került a területen kialakításra. A területen
korábban működő kemping funkció pedig felhagyásra
került.

Hatályos TSZT kivágat – tervezési terület kék vonallal jelölve

1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok,
életminőség
Zamárdi város lakónépessége 2021. év január 1.‐jén 2.797 fő volt, növekvő tendenciát mutatva.
1.7.2. Térbeli‐társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások,
hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezetek kidolgozása nem releváns.
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezetek kidolgozása nem releváns.
1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet‐kínálat)
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezetek kidolgozása nem releváns.
1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ‐ ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
1.10.5. Lakás‐ és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezetek kidolgozása nem releváns.
1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKOS VÁROS TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása alapján a tervezési terület
‐ országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
természeti területet nem érint,
‐ európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területet (Natura 2000 területet) nem
érint,
‐ tájképvédelmi terület övezete érinti (teljesen lefedi),
‐ tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete nem érinti,
‐ országos ökológiai hálózat övezetet egyik eleme sem
érint.
Azonban megállapítandó, hogy a Natura 2000 területek közül
a különleges természetmegőrzési területek (SAC) Dél‐
balatoni berek elnevezésű HUDD20041 azonosító számú
eleme és az ökológiai hálózat magterülete dél felől határolja
a tervezési területet.
Forrás: BFNPI adatszolgáltatása – állami alapadatokon
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NATURA 2000 hatásbecslés:
A terület tervezése kapcsán a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről felmerült a közvetlen közelség miatt, a Natura 2000 területekre gyakorolt
hatást vizsgáló dokumentum elkészíttetése, amelyet a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által elfogadott
céggel tartott szükségesnek elkészíttetni.
A tervezési területtel kapcsolatban a Sun Resort Kft. a
WENFIS Mérnök Iroda Kft.‐vel készíttette el a NATURA 2000
hatásbecslési dokumentációt (továbbiakban: Hatásbecslés).
A Hatácsbecslést Agócs Gábor készítette az Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőság által 14/728‐5/2012. határozati számon
elfogadott Élővilágvédelem részterületre szóló szakértői
tevékenységre vonatkozó engedéllyel és 14/728‐13/2012.
határozati számon elfogadott Tájvédelem részterületre szóló
szakértői tevékenységről vonatkozó engedéllyel.
Forrás: NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció (WENFIS
Mérnök Iroda Kft.)

A vizsgálat alá a Natura 2000 területek közül a különleges természetmegőrzési területek (SAC) Dél‐balatoni berek
elnevezésű HUDD20041 azonosító számú eleme került. A területet népiesen csak Brettyó‐bereknek hívják.
A Hatásbecslés az alábbi megállapításokkal él:
‐
a kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek jelenléte az országos állományhoz viszonyítva „C” (2‐0%
között), illetve „D” (nem jelentős, előfordul) besorolást kaptak,
‐
az előforduló élőhelyek közül a legnagyobb arányt az ártéri mocsárrétek kapták, amely a terület
legjelentősebb részét fedik és 20 % borítással rendelkeznek,
‐
a tervezési terület 400 m‐es közelségében fokozottan védett madár (rétisas, fekete gólya, barna kánya,
vörös kánya) fészke nem volt található, látható a helyszíni bejárások alkalmával,
‐
a terület egy felhagyott kemping és táborhely befásodott és becserjésedett területe a korábbi művi
elemekkel. A terület kerítéssel körbe van jelenleg kerítve, és zárt állapotban van. A fák közötti füves
területrészek minden évben kaszálásra kerülnek. A fás vegetációja nagy faji változatosságot mutat,
mert megtalálható rajta a puhafás és keményfás fajok jórésze. A fák általában középkorú, vagy idős
állományban vannak jelen,
‐
jelenleg a háborítatlan terület jó fészkelőhelye és szaporodóhelye számos erdei, vagy kerti
madárfajnak, de hazai kisemlős fajok közül is számos faj megtalálta itt a kedvező életfeltételeket,
‐
a Szántód‐Zamárdi Brettyó a Balaton keleti medencéjének legnagyobb fennmaradt „berekterülete”, az
egykori Balaton öblözetéből, részben természetes lefűződéssel (a déli partra jellemző turzás képződés
eredményeként), részben pedig a Sió csatorna megnyitása következtében bekövetkezett
vízszintcsökkenés hatására alakult ki,
‐
a Brettyó‐berek vízellátottságát a mindenkori csapadékviszonyok és a Balaton felőli talajvízmozgások,
Balatoni vízállások határozzák meg,
‐
a 2021. évi tavaszi és nyári bejárások alkalmával az volt tapasztalható, hogy a berek felszínen tavasszal
víz állt, ami a nyár végére eltűnt és csak az átszelő csatornákban maradt meg,
‐
megállapításra kerül, hogy a hatásbecslés nem konkrét terv kapcsán, hanem építészeti
koncepciótervhez kötődően készült, így pontos hatások előzetes becslése nem lehetséges, a
dokumentumban tapasztalati úton kerültek meghatározásra a várható hatások,
‐
Építési fázisra vonatkozó megállapítások:
‐
építési munkálatok korlátozása madarak fészkelési időszakában, fakivágások, annak vegetációs
időn belüli korlátozásaival,
‐
anyagdeponálások helyének kiválasztásánál nem a természetközeli vegetációjú területeket kell
preferálni,
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megállapítható azonban, hogy a területen tervezett munkálatok kismértékű élőhely‐vesztéssel
sem járnak,
‐
a munkák a megnövekvő személy‐ és gépjárműforgalom miatt átmeneti zavarással járhatnak a
területen, az összekötő út menti jelenlegi zavaráshoz képest minimális többletterhelést okozhat,
‐
a szállítások és gépi felvonulások okoznak várhatóan legnagyobb zajterhelést a területen,
zajterhelésük így is max. 100 m‐es hatásterületen belül maradnak az élővilág zavarása
szempontjából, s ez igaz az érintett NATURA 2000 területre és annak jelölő fajaira is,
‐
az esetlegesen „elkóborló”, hatásterületbe tévedt védett‐ és fokozottan védett állatfajok a
zavarás intenzitásától és mértékétől függően visszatérnek a területükre, így a zavarás időbenileg
nagyon rövid és nem káros,
‐
a munkálatok zavaró hatása némileg érinti közvetetten az élő vizeket, csatornákat, tavaszi
tocsogókat és a többi NATURA 2000 területen tartózkodó, táplálkozó gázló‐ és vízimadarakat is,
de mivel a zavarás mindig lokális, így ezek az élőlények ezt hamar megszokják, vagy távolabbra
mennek táplálkozni,
‐
a viszonylag közeli élő csatorna vízi élőlényekre csak a feszíni vízbe jutó környezetszennyezés
esetén van hatással a beruházás, így ennek az esetnek az előfordulására normál körülmények
között nem kell számítani,
‐
a havária‐esemény valószínűségét jó műszaki állapotú járművek és gépek használatával és a
műszaki‐technológiai fegyelem gondos betartásával lehet csökkenteni.
Tervezett létesítményekre vonatkozó megállapítások:
‐
a tervezett beruházás hatására a hatályos tervhez képest a terület „intenzívebbé”, még
„urbánusabbá” válhat,
‐
ez alaphelyzetben káros lehet a szomszédos NATURA 2000 területre és fajokra, de megfelelő
kompenzációkkal ez a látszólagos negatív hatás mérsékelhető, csökkenthető,
‐
az építéskor a Balaton és a berek közötti talajvízmozgás akadályozása esetén léphetnek fel
negatív hatások a berek vízellátottságára, ami kihat a vízhez kötődő összes fajra is.
Természeti állapot ismertetése:
‐
a vizsgálat a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) 2021.
április 6. 1520‐2/2021. számú adatszolgáltatásában megadott fajok listája alapján készült (pl.:
pettyes gőte, cigánycsuk, bíbic, partifecske, kis poszáta, énekes nádiposzáta, foltos nádiposzáta,
fürj, sziki árokvirág, nádirigó, fitiszfüzike, cserregő nádiposzáta, kecskebéka, kacagóbéka stb.),
‐
az Igazgatóság elvárása szerint szükség volt egy aktuális, terepi felméréseken alapuló biotikai
felmérésre a Brettyó‐berek területen egy teljes vegetációs ciklus alatt megfelelő pontossággal
és a hatásterületet tér‐ és időbeli szempontból egyaránt jól reprezentáló biotikai adatok
gyűjtésével, amelynek alapján 2021. évben természeti állapotfelmérés készült (egyszerű vizuális
megfigyeléssel és adatrögzítéssel)
‐
az észlelések részben hang alapján, részben távcsővel (talajon és átrepülve) történtek három
kijelölt monitoringnapon, három különböző hónapban, ami megfelelő időbeni reprezentációt
jelentett,
‐
Monitoringnapokról készült beszámoló:
‐
a megfigyelt fajok kapcsán elkészült a természetvédelmi státuszukról szóló értékelés,
Natura 2000 jelölő fajok közül a következők jelenléte volt megfigyelhető: Vöröshasú unka,
Tövisszúró gébics, Barna rétihéja, Nagy kócsag, Gólyatöcs, Kanalas gém, Vörösgém,
Seregély, Réti cankó,
‐
megfigyelt érdekesebb növényfajok: kisfészkű aszat
‐
rögzítésre kerültek az állandó növényfajok.
Beruházás társadalmi és gazdasági hatása:
‐
Városkapu beruházással a gazdasági, turisztikai lehetőségek bővülnek és megnőnek a területen,
‐
üzemeltetése gazdasági szempontból az év során állandó munkát és megélhetést adhat az ott
dolgozóknak és családjuknak.
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A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai:
‐
A Brettyó‐berek területen védett növény, a kisfészkű aszat található. > A tervezési terület
közelében ezek az előfordulási állományok nincsenek, azok távolabb helyezkednek el.
‐
A tervezett Városkapu kivitelezési munkálatai a NATURA 2000 jelölő fajok közül a kétéltű‐ és
hüllőfajok, valamint a közönséges vidra azok a fajok, amelyekre az építés zavaró hatással járhat.
‐
Az építés és üzemeltetés nem okoz üzemszerű állapot mellett veszélyeztetést, vagy károsítást az
élővilágban abban az esetben, ha a talajvízviszonyok és talajvízáramlások általa nem lesznek
befolyásolva. Az üzemelés során a kisebb zavarás valószínűsíthető az emberi jelenléttel és az
éjszakai világítással. Ezt a jól megtervezett és kivitelezett biológiai pufferzóna képes majd
csillapítani.
‐
A havária‐esemény bekövetkezésekor, legfőképpen a veszélyes anyagok (pl.: üzemanyagok,
szennyvíz, szennyezett csapadékvíz) bekerülése a Brettyó‐berekbe, viszont komoly
veszélyeztetéssel bír a vizes élőhely természetes élővilágára, ezért ennek az esetnek a
bekövetkezési valószínűségét le kell csökkenteni 0‐ra. Ezzel a kárelhárítási terv foglalkozik majd
részletesen. A NATURA jelölő gerinctelenekre azonban még ez az eset sem jár károsítással,
inkább az alsóbbrendű élőlényekre, a halakra, a kétéltűekre és hüllőkre.
A Natura 2000 területekre gyakorolt hatások elemzése:
‐
A zöldterületek elhelyezése javasolt a NATURA 2000 terület irányában, így lépnek fel a
legkevésbé zavaró hatások,
‐
A fejlesztés a növényekre különösebb veszélyeztetéssel nem, míg az állatokra ideiglenesen
zavaró hatást gyakorolhat, de ez a hatás nem tekinthető jelentősnek. Amennyiben a telepítés
időszaka a költési időn kívül történik, úgy az okozott hatások tovább mérsékelhetők. Az esetleges
fészkelések miatt a munkálatokat október 1. és március 15. között kell végezni.
‐
Az üzemeléskor újra kisebb többlethatással kell számolni (zaj, légszennyezés, fényszennyezés),
mert az emberi jelenlét megnövekszik a területen, a zavarás állandósul. Az éjszakai világításnak
a területen az előforduló állatvilág szempontjából szórt fényűnek és természetbarát lámpa‐
testeknek kell lennie és lehetőleg a kialakításának követnie kell a természetvédelmi kezelő BFNPI
szakmai iránymutatásait. A zöldterületek elhelyezését és működtetését leginkább a NATURA
2000 terület irányába kell tervezni, akkor lépnek fel a legkevésbé zavaró hatások.
‐
A felhagyás során hasonló minimális többlethatások lehetségesek, mint a telepítés időszakában.
‐
Havária esemény bekövetkezésekor a NATURA 2000 Brettyó‐berekbe jutó kockázatos anyagok
komoly veszélyeztetésnek tennék ki lokálisan az ott élő alacsonyabb rendű élőlényeket egészen
a halakon keresztül a kétéltűek és hüllőkig bezárólag.
Várható hatások elemzése abban az esetben, ha a védelmi vagy kompenzációs intézkedések
bevezetésre kerülnek:
‐
Natura 2000 jelölő fajokra várható hatások összegzése a legnagyobb részben semleges, néhány
esetben kismértékű zavaró hatás, nem jelentős hatás került kimutatásra, amelyek az alábbiak:
‐
Vérfű‐hangyaboglárka (létesítés),
‐
Vidra (létesítés),
‐
Nagy tűzlepke (létesítés),
‐
Lápi szitakötő (létesítés).
‐
Natura 2000 jelölő fajokra várható hatások összegzése havária esetén minden esetben
veszélyeztető hatást mutat ki.
A kedvezőtlen hatások mérséklése:
‐
A szomszédos NATURA 2000 területhez legközelebbi szakaszokon a tervezett kivitelezés majd az
időbeni korlátozás (október 1. és március 15. között) betartásával várhatóan nem lesz negatív
hatással egyes NATURA 2000 védett és fokozottan védett, valamint nem védett fajok
szaporodására, utódgondozására.
‐
Összességében prognosztizálható, hogy a hatások közül mind az építési, megvalósítási és
felhagyási fázisban a zajkibocsátás, a gépi felvonulások az emberi jelenlét a legjelentősebb. A
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másik nagyobb és jelentősebb hatás lesz a tereprendezés során a fakivágások és bontások és az
ezekkel járó szállítási munkálatok Ennek a hatásnak a minimalizálására van szükség időbeni
ütemezésekkel és intézkedésekkel. A várható hatás minimális lesz, ha a nagy zajjal járó
munkálatok októbertől március közepéig lebonyolódnak. A hatásterület kb. 100 méter
természetvédelmi szempontból a NATURA 2000 terület irányába, azonban probléma, hogy itt a
hatások (így a zajhatás is) összegződnek a hasonló tevékenységek és létesítmények építéséből
és üzemeléséből származó hatásokkal a környékről.
A kivitelezési munkák elkezdése a szomszédos NATURA 2000 terület miatt az illetékes Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz való 7 nappal korábbi előzetes bejelentéssel javasoltak.
Az alábbi feltételek betartása javasolt:
1.
A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, a fakivágást, a tereprendezést, a
kivitelezési munkálatokat és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes‐,
természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. Az építési
munkavégzésre az október 1. és március 15. közötti időszakot kell preferálni.
2.
A nemzeti park igazgatóság által nyilvántartott NATURA 2000 természetközeli állapotú
élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak az előzetesen kijelölt, a kivitelezés által
érintett ingatlanokon mozoghatnak, nem érinthetik a munkálatok a szomszédos
magasabb természeti értékű területeket.
3.
Az éjszakai világítás tervezésénél és kialakításánál a fokozottan előforduló éjszakai
állatvilág szempontjából kedvező lámpatestek és fényforrások felszerelése ajánlott. E
tekintetben célszerű egyeztetni a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal.
4.
A későbbi villamos légvezetékek csak burkolt vezetékek, vagy földalatti vezetékek
lehetnek a területen, csupasz villamos vezetékek nem szerelvényezhetőek a
madáráramütés elkerülése miatt.
5.
Nem üzemszerű működés, környezeti havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot is.

1.12.1. Természeti adottságok
Zamárdi város területén a tervezési terület a Dunántúli‐
dombság nagytájhoz a Balaton‐medence középtájhoz, azon
belül pedig a Somogyi parti sík kistájához tartozik (lsd.:
térképmelléklet).
A tervezési terület a somogyi meridionális hátak előterében
elhelyezkedő domblábi lejtős síkok területéhez tartozik.
Szelíd hajlású, alacsony felszín jellemzi a területet.

Forrás: Kistájkataszter
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.3. Védett, védendő táji‐, természeti értékek, területek
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezetek kidolgozása nem releváns.
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti‐, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
A tervezési terület jelentős zöldfelületi állománnyal bír, amely kialakítása a már megszűnt kempingfunkcióhoz
köthető.

Forrás: Állami alapadatok
A területre 2021. januárjában elkészült a „Meglévő fás szárú vegetáció további funkcióiról és a Brettyó láppal
határos kerítés mellett kialakítandó fa és cserjesorról” című szakértői vélemény (Dobó István ‐ okl. erdőmérnök,
tájrendező és környezetvédő szakmérnök), amely tartalmazza a terület jelenlegi növényállományról a fakataszter.

Forrás: Fakataszter – A jelenleg meglévő teljes faállomány (Szakértői vélemény)
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A szakértői véleményből az alábbi megállapításokat teszi:
‐
A területen összesen 507 db fa került felmérésre.
‐
A szakvélemény a felmért fákat az alábbi kategóriák szerint csoportosította:
‐
a tervezett építmények helyén lévő fák kivételével megmaradó faállomány,
(Megállapítandó, hogy a tervezett épületek elhelyezésénél már figyelembevételre került a
védendő és mindenképpen megtartandó fák csoportja.)
‐
a mindenképpen kivágandó fák,
‐
a védendő fák, a mindenképpen megtartandó fák csoportja,
‐
a megtartható fák csoportja.
‐
„A vizsgálat megállapította, hogy az építmények területével érintett fák eltávolításán kívül
elkerülhetetlen az elöregedő, elsősorban nyárfák kivágása, hiszen ezek a fák már nem képviselnek
tartamos biológiai potenciált és erős szél, illetve zúzmaraképződés esetén baleset‐ vagy akár
életveszélyt is jelenthetnek!”
‐
„A vizsgálat megállapította továbbá, hogy a fenti kategóriákba nem tartozó fák között megtalálhatók
olyan egyedek is, amelyek torz korona formát, illetve törzsállapotot mutatnak, esztétikai értékük
csekély, eltávolításuk nem okoz pótolhatatlan hiányt.”
‐
A megtartható fák csoportjára vonatkozóan a szakértői vélemény az alábbi javaslatot teszi: „A jövőben
elkészítendő parkosítási, zöldfelület kialakítási tervben kell sorsukról dönteni, annak függvényében,
hogy jelenlegi helyükön kellő mértékben szolgálják‐e a közszolgálati funkciót a lakóövezet komfortját,
vagy területen belüli átültetésükkel lehet azt biztosítani. Ma már rendelkezésre állnak olyan gépek,
technikai eszközök, amelyekkel a kívánatos nagyságú földlabdával az átültetés nagy valószínűséggel
eredményes lehet.”
A tervezési területre vonatkozó, hatályban lévő helyi építési szabályzat és szabályozási terv (1/2006. (I. 20.) ör.
rendelet) a különleges beépítésre szánt szabadidőközpont területére 55 %‐os legkisebb zöldfelületi mértéket ír elő.
Jelen módosítás ennek fenntartására a két szélen kijelölt nagyvárosias lakóterületen 60 %‐os, míg a középső
területen kijelölt településközpont területfelhasználáson 40 %‐os legkisebb zöldfelületi mértéket ír elő, amelyek
területarányosan a korábbi előírásokhoz képest a zöldfelületi fedettségben nem eredményeznek csökkenést.
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
A terület kialakult állapotok szerint nagy zöldfelületi fedettséggel rendelkezik. Viszonylag kevés burkolt felülettel,
amely a volt kemping feltárását szolgálta: részben a sátorhelyekhez történő eljutást, részben pedig a szükséges
parkolás lehetőségét biztosította. Egyebekben a zöldfelület csökkentették még a megszűnt kemping funkcióhoz
kapcsolódó épületek. Összességében azonban magas közel 87 % zöldfelület borítottsággal, amely a ~14500 m2
burkolattal, illetve építmény terület alapján került kiszámításra.
A hatályos településrendezési eszközök alapján a különleges beépítésre szánt szabadidőközpont területén
(K szabadidőközpont‐2) az előírt minimális zöldfelület 55 % fenntartását írja elő.
A tervmódosítás kapcsán területfelhasználás változással számol a terv, részint a súlypontban településközpont
vegyes terület kijelöléssel, részint ennek két oldalán nagyvárosias lakóterülettel. Az előző esetben minimális
zöldfelület csökkentése (40 %), míg utóbbi esetben növelése tervezett (60 %). Összességében azonban a hatályos
tervhez képest nem kíván csökkenteni a változtatás. Mindebből következően a módosítás kapcsán tehát nem
romolnak a klimatikus viszonyok.
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A tervezési terület a hatályos településszerkezeti terv
alapján különleges beépítésre szánt szabadidőközpont
területbe (K szabadidőközpont) sorolt.

Hatályos TSZT kivágat – tervezési terület kék vonallal jelölve

Zamárdi Város Szabályozási Terve 2018‐ban került
legutóbb módosításra. Az előzményekben felsorolt
módosítások egyike sem érintette a jelen tervezési
területet.
A Szabályozási Terv szerint a tervezési terület
különleges beépítésre szánt szabadidőközpont
területbe (K szabadidőközpont) sorolt. A terület egésze
a belterület részét képezi.

Hatályos SZT kivágat ‐ tervezési terület kék vonallal jelölve

Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása ennél részletesebben nem szükséges.
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1.14.1.2. az ingatlan‐nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok
A tervezési terület teljes egésze belterület. Minden egyes
ingatlana művelési ág szempontjából kivettnek
tekinthető. Minőségi osztály szempontjából még három
ingatlan elemezhető tovább: a 3616/2 és 3604/3 hrsz.‐ú
ingatlanok táborhely, míg a 3613/6 hrsz.‐ú ingatlan udvar
megnevezésű. A területet délről egy szakaszon legelő
besorolású ingatlanok közelítik meg, de egyebekben
kivett ingatlanok övezik.
Az átlagos aranykorona érték vizsgálata a tervezési terület
vonatkozásában nem releváns.

Forrás: Állami alapadatok – művelési ág
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési területen az alábbi egy területfelhasználási terület került
kijelölésre:
‐ Különleges beépítésre szánt szabadidőközpont területbe (K szabadidőközpont)
A tervezési területen hatályos terv alapján csak beépítésre szánt területfelhasználás található. Beépítésre nem szánt
terület nincs a tervezési területen.
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva az alfejezetek kidolgozása nem releváns.
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat

Telekméret vizsgálat – Forrás: alaptérkép – saját szerkesztés

A telekméretek vizsgálatát az alaptérkép adatai
alapján végeztük el.
A tervezési területen jelenleg viszonylag kevés
telekből áll, három nagyobb és egy kisebb ingatlan. A
nagyobb telkek 1,5 ha‐os, illetve 5,0 ha körüli
méretűek. Az egy kisebb ingatlan 800 m2 körüli.
A telkek – egy kivétellel ‐ a tervezési terület
mellékúttól mért távolságát teljesen kitöltik. A kivétel
a közúttól távolabb fekvően helyezkedik el.
A telkek összterülete 11,93 ha.
A módosítás kapcsán a terület ellátására egy új
megfelelő
paraméterekkel
ellátott
magánút
kialakítására lesz szükség a terület mentén haladó
összekötőúttal párhuzamosan, mivel a terület
ellátására a beruházó által bemutatott funkció
ismeretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt SOM‐
44/1/2020. iktatószámú levelében csak 1 db
útcsatlakozáshoz járult hozzá.
Ezen túlmenően a fent ismertetett magánútról a
tervezett hotel telke is magánút kialakításával lesz
közterületről elérhető.
Egyebekben a területen elhelyezkedő telkek a
funkcióhoz igazodóan átosztásra tervezettek.

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
A tulajdoni viszonyok vizsgálatát az állami
alapadatbázis alapján végeztük.
A tervezési terület egésze gazdasági társaságok
tulajdonában található.
Tőle keletre elhelyezkedően önkormányzatok területe
található, míg délre a szintén önkormányzati tulajdonú
árkon túl természetes személyek ingatlanjai
fekszenek, illetve északra az állami tulajdonú
összekötőút túloldalán természetes személyek és
gazdasági társaságok telkei találhatók vegyes
elosztásban.

Tulajdonjogi vizsgálat – Forrás: alaptérkép – saját szerkesztés
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
A tervezéshez rendelkezünk a legfrissebb földhivatali alapadatokkal, melyek a tulajdonviszonyokat is tartalmazzák,
amely szerint önkormányzati tulajdon a tervezési területen nem található. Azonban két oldalról délről és keletről
esően is ezek határolják egy árok és egy táborhely funkcióval rögzítetten.
Mindezek okán a fejezet részletesebb kidolgozása nem indokolt.
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A tervezéshez rendelkezünk a legfrissebb földhivatali alapadatokkal, melyek az épületállományt is tartalmazzák. A
tervezési területen belül a földhivatali alapadatok alapján két épület található, annak középső részére esően,
azonban a légifotó alapján is a 3616/2 hrsz.‐ú ingatlanon a megszűnt kemping funkcióhoz kapcsolódóan a
bejárathoz közel és az elliptikusan elhelyezkedő burkolt út mentén még számos megszűnt funkciójú épület
található.

Forrás: Állami alapadatok – Ortofotó és földhivatali épületállomány

A tervezett beruházás a meglévő épületállomány bontásával számol. Ebből kifolyólag tervezési szempontból a
földhivatali adatokból hiányzó épületek geodéziai felmérése nem vált szükségessé.
A fejezet részletesebb kidolgozása nem releváns.
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
A funkció és kapacitás vizsgálatát az alaptérkép alapján
végeztük.
A földhivatali alapadatok szerint a tervezési területen
jelenleg két épület található, amelyek földhivatali
besorolásuk alapján intézmények. Valós használatuk
megszűnt, de eredetileg a volt kemping kiszolgálásához
tartoztak, mint a már korábban jelzett többi épület is,
amelyek a földhivatali alapadatokon nem szerepelnek.
A földhivatali dat állományban a 3616/1 hrsz.‐ú
ingatlanon feltüntetett épület étterem funkcióval bír,
azonban ez sem üzemel már.

Funkció vizsgálat – Forrás: Alaptérkép – saját szerkesztés

Forrás: Saját fotó
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1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
A tervezési terület a hatályos településrendezési eszközökben is beépítésre szánt területek közé sorolt, a módosítás
kapcsán a területfelhasználás változik és ehhez kapcsolódóan a beépítési paraméterek is.
A hatályos területfelhasználás különleges beépítésre szánt szabadidőközpont területe (K szabadidőközpont‐2). A
HÉSZ szabadonálló beépítési módot, 35 %‐os maximális beépíthetőséget, a településszerkezeti terv leírása pedig
0,5‐ös szintterület‐sűrűséget határozott meg.
A tervmódosítás a tervezési terület területfelhasználását megosztja: középen településközpont területet a két
szélen pedig nagyobb arányban nagyvárosias lakóterületet jelöl ki. A településközpont terület szintterület‐sűrűsége
a hatályos terv alapján 1,0, amelyen a terv nem kíván változtatni, míg a nagyvárosias lakóterület újonnan kerül
bevezetésre ennél a 3,0 szintterület‐sűrűség kerül bevezetésre. A beépítettség mértékét a településközpont vegyes
terület esetén 30 %‐ra csökkenti a hatályos tervi lehetőséghez képest, míg a nagyvárosias lakóterület esetén a
csökkentés mértéke még nagyobb 20 %, illetve 25 %.
Tehát a szintterület‐sűrűség növekedése mellett, a beépíthetőség csökkenésével számol a terv.
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
A hatályos HÉSZ szerint különleges beépítésre szánt szabadidőközpont területén (K szabadidőközpont‐2) a
maximális építménymagasság 12,0 m‐ben, illetve az épület legmagasabb pontja 16,0 m‐ben került meghatározásra.
A tervmódosítás kapcsán a tervezési területen a magasságokat több területre osztja fel:
A beruházó által tervezett szintszámok és épületmagasságok a területen igen változatos képet mutatnak. A
megmozgatott épülettömeghez igazodóan a HÉSZ előírásaiban egy olyan összetett előírás rendszert szükséges
megfogalmazni, amely a beruházást támogatóan a magasságok túlzott mértékű megnövekedését Zamárdi
léptékéhez szükségszerűen igazodóan tudja lefektetni. Ezt részben zónásított rendszerrel, a maximális
építménymagasságok mellett az épületek legmagasabb pontjának meghatározásával célozza biztosítani a terv.

Forrás: Látványterv 2021. június (SKICC‐ART Építésziroda Kft.)

A látványtervekből leolvashatóan a beruházás jelenleg lapostetős kialakítással tervezett, azonban ennek rögzítése
a rendeleti előírásokkal nem célszerű.
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Jelen TRE‐módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem elvárt.
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1.14.6. Az épített környezet értékei
Jelen TRE‐módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem elvárt. Így az alábbi alfejezetek
részletesebb kidolgozására nem kerül sor.
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Jelen TRE‐módosítás elhelyezkedésénél, tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A tervezési terület a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály 2019. szeptemberi adatszolgáltatása alapján nem érintett nyilvántartott régészeti
lelőhellyel.
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő‐testületének a településkép védelméről szóló 5/2018. (III. 14.)
önkormányzati rendelete alapján a tervezési területen helyi védelem alá helyezett érték nem található.
Megjegyzendő, hogy a terület érintett az önkormányzat által meghatározott áthaladás szempontjából meghatározó
területtel.
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
A tervezési terület világörökségi és világörökségi várományos területtel nem érintett a Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2019.
szeptemberi adatszolgáltatása alapján.
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
A tervezési terület műemlékkel és műemlékegyüttessel nem érintett a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2019. szeptemberi adatszolgáltatása
alapján.
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
A tervezési terület a műemlékvédelem sajátos tárgyaival nem érintett.
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
A tervezési terület történeti tájjal, műemléki jelentőségű területtel és műemléki környezettel nem érintett.
1.14.6.8. nemzeti emlékhely
A tervezési terület nemzeti emlékhellyel nem érintett.
1.14.6.9. helyi védelem
A tervezési terület helyi védelem alatt álló épített örökséggel nem érintett.
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A tervezési területen belül épített környezetet érintő konfliktus annyiban áll fenn, hogy a megszűnt kemping
funkcióhoz kapcsolódó épületállomány állaga folyamatos romlást mutat, amely konfliktus a beruházás
megvalósulásával megszüntetésre kerül, hiszen a meglévő épületállomány bontásra tervezett.
A tervezett beruházás településképi (rálátás, kilátás) konfliktusokat vethet fel, melyek vizsgálatára az alábbiakban
kerül sor.
A legmarkánsabb rálátást a beruházásra a Szent István utca felől érzékelhetjük. A feltáruló látvány bemutatására
jelenleg két látványtervet tudunk bemutatni, melyeket a SKICC‐ART Építésziroda Kft. bocsátotta rendelkezésre.

Forrás: Beruházás Távlati képe a Szent István utca irányából és Villaépületek a Szent István utca mentén
(SKICC‐ART Építésziroda Kft.)

A tervezési területen tervezett beépítés tömegkialakítása
rálátási szempontból négy helyszín rálátási vizsgálatát
veti fel:
‐
Kőhegy felől,
‐
Balaton – révátkelő – irányából,
‐
Tihanyi apátság irányából,
‐
Balatonfüred móló irányából.
Az alábbi helyszínek irányából nem látszik a tervezési
terület:
‐
7 sz. főút irányából a berek túloldalán nem látszik,
mivel egy fasor takarja a látványt
‐
Zamárdi egyéb pontjáról a Szent István utca
kivételével nincs rálátás a területre.

Forrás: Rálátások térképi bemutatása Google Earth fotón

Kőhegy felőli rálátást a Kőhegyi Kilátó irányából vizsgálta
a terv, hiszen ez a legfrekventáltabb, s egyben
legmagasabb pontja a településnek.
Ebből az irányból a területre vonatkozó HÉSZ sajátos
előírásai közé látványtervkészítési kötelezettség kerül
előírásra.

Forrás: saját fotó
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Balaton felőli rálátást első körben a Tihany‐Szántódi rév
átkelése felől vizsgálta a terv.
A képen jól látható, hogy a távolságból, és az egyéb
kitakarásokból adódóan, a beruházás látványra való
hatása elhanyagolható lenne, így további előírás ebből az
irányból nem került bevezetésre a HÉSZ előírásaiban.

Forrás: saját fotó
Tihany felőli rálátást a Tihanyi Bencés Apátság irányából
vizsgálta a terv, azonban a bemutatott kép alapján az
egyértelműen elmondható, hogy erről a területről rálátás
a tervezési területre nem igazán érzékelhető, így további
előírás ebből az irányból sem került bevezetésre a HÉSZ
előírásaiban.

Forrás: saját fotó
A Füredi móló felőli rálátásnál pedig kijelenthető, hogy a még nagyobb távolságból adódóan érzékeltethető
rálátásról nem beszélhetünk a tervezett beruházásra, így további vizsgálat nem vált szükségessé.
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1.15. KÖZLEKEDÉS
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Jelen TRE‐módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns. Megállapításra kerül,
hogy a tervezési terület egy oldalról térségi hálózati elemmel határolt:
‐
észak felől az 7102. j. Zamárdi‐Szántód rév‐Szántód összekötő úttal.
1.15.2. Közúti közlekedés
A tervezési területet északi irányból közelíthető meg az 7102. j. Zamárdi‐Szántód rév‐Szántód összekötő út irányából.
Egyéb megközelítése nem megoldható. A közúti elérése így kedvezőnek mondható. A beruházás szempontjából a
túlzottan erős forgalomi környezet nem lenne túl kedvező, így a jelenlegi forgalmi adatok kedvezőnek mondhatóak.
A forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott az országos közutak 2018. évre vonatkozó
keresztmetszeti forgalma, az országos közúthálózat átlagos napi forgalmakat összesítő táblázatok című kiadvány
alapján vizsgálta a terv.
Összes forgalom
A számláló
Kapacitás kihasználtság
állomás kódja
(%)
(j/nap)
(E/nap)
8259
19 %
1632
1590
7102. j. összekötő
út
4685
21 %
1827
1818
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018.
A tervezési területen belül a beruházó által elérhetővé tett Építészeti Műszaki Leírásban a tervező megállapítja az
alábbiakat:
‐
tervezett fejlesztés a meglévő gépjármű forgalomhoz képest nagymértékű gépjármű forgalmat nem
generál, illetve
‐
a hatályos településrendezési eszközökben lehetővé fejlesztés kapcsán 1000 db (984 db) gépkocsi
helyett 1250 db (1252 db) gépkocsival számol a jelen fejlesztés, ami 25%‐os forgalomnövekedést
jelent, amit a közúthálózat elbír.
A belső utak paramétereivel kapcsolatban az Építészeti Műszaki Leírás az alábbiakat fogalmazza meg:
‐
a szervizutak burkolati szélességét javasolt 6,0 m szélességben kialakítani, amely szélesítendő 7,0 m‐
re az útcsatlakozások környezetében a kanyarodások kedvezőbb lebonyolítása érdekében, itt
minimum R=10 m ívsugárral javasolt a kialakítás,
‐
a Szent István úthoz történő útcsatlakozásnál javasolt gyalogos átkelés biztonságosabbá tétele
érdekében középszigettel védett gyalogátkelőhely kialakítása, az ehhez szükséges szabályozási
szélesség rendelkezésre áll.
Közút száma

1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
Zamárdi autóbusszal elérhető az 1174 Budapest‐
Székesfehérvár‐Siófok‐Igal‐Kaposvár, illetve az 1177
Budapest‐Siófok‐Marcali‐Nagyatád‐Barcs
Volánbusz
járatokkal, illetve a Volánbusz Somogy megyére
vonatkozó hálózati térképén feltüntetett egyéb járatokkal
(1499, 1506, 15019, 1528, 1592, 1742, 1842, 5906, 5916,
6016, 6030, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043 és 6101).
A Szántódi‐révhez a 6030 és 6035 sz. járatok közlekednek.
A tervezési terület súlypontjában egy buszmegálló is
található, amely a terület megközelítését tovább javítja.

Forrás: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonalhalozati‐terkep
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1.15.3.2. kötöttpályás
Zamárdi város a 30‐as számú Székesfehérvár‐Gyékényes vasútvonal mellett található. A vasútvonal a tervezési
területtől délre esően, kb. 630 m‐re halad. A település több vasútállomással rendelkezik, a tervezési területhez
legközelebb a Zamárdi vasúti megállóhely található, azonban attól légvonalban kb. 1000 m‐re.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A tervezési terület mentén halad el a 7.A jelű országos kerékpárút nyomvonala.
A terület gyalogos megközelíthetősége jelenleg nem megoldott. Gyalogos járda az összekötő út túloldalán
kiépítésre került már. A tervezett fejlesztés kapcsán a gyalogos megközelítés biztosítása szükséges.
1.15.5. Parkolás
A Zamárdi Nyugati Városközpont néven futó beruházás fejlesztés során, telken belül kerülnek elhelyezésre a
szükséges számú személygépkocsi parkolók, amelyeket a SKICC‐ART Építésziroda Kft. biztosít a bemutatott tervek
alapján. A tervezési területen belül a beruházó által elérhetővé tett Építészeti Műszaki Leírás alapján szervizutak
létesülnek, melyek mentén parkolók helyezhetők el. Az épületekhez tartozó parkolók a pinceszinten kerülnek
elhelyezésre.

Forrás: Zamárdi Nyugati Városközpont – Helyszínrajz és Terepmetszet (SKICC‐ART Építésziroda Kft. 2021. szeptember)

1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
Zamárdi város közművesítés szempontból jól ellátott település.
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó‐, ipari‐, tűzoltó‐, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
Zamárdi belterületén a lakások, a nagyszámú üdülőingatlanok, az egyéb fogyasztók és a külterületi Tóközpuszta
ivóvízhálózattal ellátott, a bekötések aránya 100 %. A város ivóvízellátását a Dél‐kelet Balatoni Regionális Vízmű
(DKBRV) rendszere biztosítja, az üzemeltető a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) Siófokon működő Balatoni
Igazgatósága. Az ivóvíz közmű tulajdonosa a Magyar Állam. A vízellátás szervezeti és intézményi keretei ugyanúgy,
ahogy a Balaton egész térségében regionális alapúak.
A tervezési területen a DRV Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg részlegesen megoldott a vízellátás, az összekötő
út mentén, annak túloldalán kiépített, és a tervezési területre két ponton bekötésre került egy 80/KPE csővel a
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Keszeg utca magasságában és egy 100/ac csővel a közigazgatási határ közelében. Ebből következően a szükséges
rákötések rövid szakasszal bővíthetővé válnak.

Forrás: E‐közmű – Vízellátás (2021.10.06.)

Forrás: DRV Zrt. adatszolgáltatás ‐ Vízellátás

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés
A település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének üzemeltetését szintén a Dunántúli
Regionális Vízművek (DRV) ZRt. látja el. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási
programról szóló többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet Zamárdi várost Siófokkal és másik nyolc
településsel a 15.000 lakos‐egyenértéknél nagyobb szennyvízterheltségű agglomerációk közé sorolja. A város
csatornahálózatán összegyűjtött szennyvizet a siófoki szennyvíztisztító telep fogadja be, ami Zamárdi és Siófok
mellett Balatonszabadi, Siójut, Kőröshegy, Balatonföldvár, Szántód, Balatonszárszó és Balatonvilágos
szennyvizeinek egy részét is ártalmatlanítja.
A tervezési területen a DRV Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg részlegesen megoldott a szennyvíz elvezetése, a
közigazgatási határ irányából az összekötő út mentén a tervezési terület mellett vezetett egy rövid szakaszon egy
gravitációs NA200/KGPVC szennyvízvezeték, amely aztán átvezetésre kerül az út túloldalára, majd az ottani
beépítési területeken keresztül halad tovább. Erre a vezetékre a tervezési területről egy gravitációs 250/ac
szennyvízcső köt rá. Az összekötő út mentén kelet felé haladva a Keszeg utcából tovább vezetetten mindkét irányba
egy‐egy gravitációs NA250/AC szennyvízcső gyűjti össze a szennyvizet az összekötőút túloldalán. A Keszeg utcából
a tervezési területre egy szintén NA250/AC cső vezet be. Ilyetén módon a tervezési terület ellátása biztosíthatóvá
válik.
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Forrás: DRV Zrt. adatszolgáltatás – Szennyvízelvezetés

Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a tervezési területen a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés igénye
451,94 m3/nap, amelybe a lakások igényein felül az üzletek, szállodai szoba és wellness medence, külső medencék
is benne foglaltatnak. A közműnyilatkozatok alapján a megnevezett közmű kapacitások rendelkezésre állnak.
1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A csapadékvíz elvezetés túlnyomórészt nyílt árkos (de van
zárt‐, vagy burkolt árok is), nagyrészt gravitációsan,
kisrészt pedig átemelővel, a Balatonba vezetve történik. A
Balaton part menti területek közvetlenül a tóba, a
mögöttes területek pedig a Balatonba torkolló négy
csapadékvíz levezető árkon, illetve vízfolyáson keresztül
jutnak a tóba.
A tervezési területen belül árok nem található, azonban a
déli határán kívül esően található a 3574 hrsz.‐ú
önkormányzati tulajdonú árok, a Szántód‐Zamárdi‐Berek
elnevezésű csatorna egyik ága, amelynek túloldalán a Dél‐
balatoni berek vizes élőhelye fekszik. A vizek elvezetése
nyugati irányban történik az említett árkon keresztül,
amely már éppen Szántód területére átérve a Szántódi
Belvíz szivattyútelepen kötődik össze a Bácskai árokkal.

Forrás: Korábbi csapadékvíz elvezetési adatok

Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a tervezési területen az épületekről elvezetett csapadék az ingatlanonként
kialakításra tervezett záportározóba kerülnek elhelyezésre, amely a későbbiek folyamán locsolásra kerülnek
felhasználásra, illetve a felesleg – önkormányzati nyilatkozat alapján – a terület déli oldalán húzódó árokba lehet
vezetni. A pakolókban összegyűjtött vizek megtisztítva, homok és olajfogón keresztül szintén az előzőekben említett
árokban kerülnek elvezetésre.
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1.16.2. Energia
1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más
ellátórendszerek)
VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS
A város villamosenergia hálózatának üzemeltetője az E.ON Zrt., amelynek központja Siófokon található. A
településen az E.ON Dél‐dunántúli Áramhálózati Zrt. végzi az áramszolgáltatást. Zamárdi közvilágítása a
belterületen 99%‐ban kiépített, míg a lakások villaomosenergia ellátottsága 100%‐os. A külterületi népesség
(Tóközpuszta) villamosenergia ellátására is kiépült hálózat.
Az E.ON Zrt.‐től az elmúlt időszakban nem érkezett adatszolgáltatás, így csak egy korábbi adatszolgáltatást tudott
vizsgálni a tervező, amely alapján a tervezési terület déli harmadában keresztül halad egy 20 kV‐os villamos
légkábel, illetve a Szent István utca túloldalán, a tervezési területtel párhuzamosan halad egy 20 kV‐os „Zamárdi
kábel” elnevezésű villamos földkábel.
Az e‐közmű adatszolgáltatása alapján a tervezési terület déli harmadában keresztülhaladó légkábel kiváltásra
került. A Szent István utca déli oldalán halad három elektromos vezeték: az út mentén közvetlenül egy kisfeszültségű
elosztó szabadvezeték, ettől délre elhelyezkedően pedig egy‐egy középfeszültségű és kisfeszültségű elosztó
földkábel. A tervezési területre korábban bevezetésre került kisfeszültségű elosztó szabadvezeték a Kilátó utca
magasságában időközben elbontásra került. A tervezési terület elektromos ellátása közvetlenül megoldható, de a
területen elhelyezett elektromos vezetékek valószínűsíthetően kiváltásra szorulnak a beruházáshoz kapcsolódóan.
A Szent István utca mentén két oldalon a közvilágítás megoldott.

Forrás: E‐közmű – Villamosenergia (2021.10.06.)

Forrás: korábbi adatszolgáltatás – Villamosenergia

Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a tervezési területen a villamosenergiaigény 0,8‐as egyidejűséggel számolva
7568 kW, amelybe a lakások igényein felül az üzletek, szálloda és egyéb (kültéri világítás, csatlakozások, medence,
gépészet stb.) igények is beszámolásra kerültek. A közműnyilatkozatok alapján a megnevezett közmű kapacitások
rendelkezésre állnak.
GÁZELLÁTÁS
A településen vezetékes gázhálózat 1990 óta üzemel. Zamárdi területén az E‐ON Közép‐dunántúli Gázhálózati Zrt.
látja el a vezetékes gázszolgáltatást, a központja Siófokon található.
A tervezési terület gázellátása az e‐közmű adatszolgáltatása alapján megoldott, mivel a Szent István utca túloldalán
került elvezetésre egy 110/KPE földgáz elosztó vezeték, amely 4 bár nyomású. A tervezési területre két helyen került
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bevezetésre gázvezeték egy 32/KPE elosztó vezeték 4 bár (nyugati oldalhoz közel), illetve egy 63/KPE 4 bár elosztó
vezeték (Keszeg utcánál). Ez utóbbi a területen több irányban elágazik 0,1 bár nyomáson.
Az E‐ON Közép‐dunántúli Gázhálózati Zrt.‐től nem érkezett adatszolgáltatás, így csak egy korábbi adatszolgáltatást
tudott vizsgálni a tervező, amely alapján az összekötő út mentén halad egy NA 110 középnyomású gázvezeték, ezt
a vezetéket az e‐közmű is ábrázolja.

Forrás: E‐közmű – Gázellátás (2021.10.06.)

Forrás: korábbi adatszolgáltatás ‐ Gázellátás

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
Jelen TRE módosítás kapcsán a megjelenő új funkció esetén célszerű a megújuló energiaforrások alkalmazási
lehetőségének előtérbe helyezése.
1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)
Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 20/2020. (XII. 18.) NMHH
rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kérése Zamárdi város érintett területére vonatkozóan. A
rendelet említett pontja szerint:
„Az elektronikus hírközlési fejezetekben rögzíteni kell, hogy a területet érintően van‐e előkészületben kormányzati célú,
illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztés, amelyek esetében ezek
elhelyezési kérdéseit is érinteni kell.”

Mindezek alapján, az alábbi szolgáltatókat kereste meg az Önkormányzat, melyektől azt kérdezte, hogy a mellékelt
tervezési területet érinti‐e alaphálózati elemük, illetve van‐e a területekkel kapcsolatban a cégnek fejlesztési
elképzelése:
‐
Magyar Telekom Nyrt.
‐
Telenor Magyarország Zrt.
‐
Invitel Távközlési Zrt.
‐
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
‐
Opticon Kft.
‐
Vidanet Zrt.
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A megkeresés alapján az alábbi szolgáltatótól érkezett válasz:
Magyar Telekom Nyrt.
A szolgáltató Zamárdi város felülvizsgálatához
kapcsolódóan küldte meg adatszolgáltatását, amely
alapján a tervezési terület érintett a hálózat egy részével.
A tervezési terület közepén a leginkább a 3613/6 hrsz.‐ú
ingatlan területén kiterjedt földkábel rendszer található,
amely főképpen a már üzemen kívül helyezett
étteremhez került elvezetésre.

Forrás: Adatszolgáltatás állami alapadatokon

Telenor Magyarország Zrt.
A szolgáltató digitális adatszolgáltatást küldött állomásairól, melyből kiderül, hogy a tervezési terület hírközlési
építményekkel nem érintett. A legközelebbi állomás a Harcsa utca Balaton felőli végén található.
Antenna Hungária Zrt.
A szolgáltató levelében megállapítja, hogy a tervezési terület kapcsán magassági korlátozásról nem tud,
antennatornyot és egyéb hasonló műtárgyat nem üzemeltet, ahogy átjátszó állomást sem. Alépítmény hálózattal
nem rendelkezik és távlati terveiben sem szerepel ilyen jellegű hálózatfejlesztés. Üzleti célú szolgáltatásait
mikrohullámú berendezések segítségével biztosítja, mindig a piaci igényeknek megfelelően.
Vidanet Zrt.
A szolgáltató adatszolgáltatásában digitálisan megküldte
a tervezési területhez legközelebb eső vezetékét, amely a
Szent István utca mentén haladó optikai légvezeték. Az
adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a tervezési
terület a szolgáltató vezetékeivel nem érintett.

Forrás: Vidanet Zrt. – adatszolgáltatás
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Az e‐közmű adatszolgáltatása alapján Zamárdi város hírközlési ellátásában a Magyar Telekom Távközlési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Invitech ICT Services Kft., Techno‐Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező
és Szolgáltató Kft. és a Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. vesz részt.
Az e‐közmű adatszolgáltatása alapján a tervezési terület
hírközlési ellátása megoldott.
A Szent István utca tervezési területtől távolabb eső
részén vezet el a Magyar Telekom Nyrt. föld alatti helyi,
elosztó hálózata. A területre pedig szintén e szolgáltató
földalatti elosztó hálózata került bevezetésre a Kilátó utca
magasságában, egészen a már nem működő étterem
épületéig.
A Szent István utca tervezési terület felőli oldalán
található a Vidanet Zrt. optikai föld feletti kábele, amely
regionális szerepű (körzet‐) hálózathoz tartozik.
A legújabban elhelyezett vezeték a Szent István utca
közepén található, amely szintén a Magyar Telekom Nyrt.
kezelésében van egy helyi (elosztó) vezeték
alépítményben vezetetten.

Forrás: E‐közmű ‐ Hírközlés

1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns, így az alábbi fejezetek
kidolgozása nem releváns:
‐ 1.17.1. talaj
‐ 1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
‐ 1.17.3. levegőtisztaság és védelme
‐ 1.17.4. zaj‐ és rezgésterhelés
‐ 1.17.5. sugárzás védelem
‐ 1.17.6. hulladékkezelés
‐ 1.17.7. vizuális környezetterhelés
‐ 1.17.8. árvízvédelem
‐ 1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ
TÉNYEZŐK)
1.18.1. Építésföldtani korlátok
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya BAV/2180‐3/2019 iktatószámú előzetes
levelében megállapította, hogy a módosítás területén szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállító
vezeték a Bányafelügyelet nyilvántartásában nem található, szilárd‐ásványbányászati bányatelek nem található,
megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem ismeretes, nem ismeretesek földtani veszélyforrások,
sem felszínmozgásos területek.
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet részletesebb kidolgozása nem releváns, így az alábbi
fejezetek kidolgozására nem került sor:
‐ 1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
‐ 1.18.1.2. csúszás‐, süllyedésveszélyes területek
‐ 1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
A Dél‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság KÖZP‐02948‐0014/2018. ügyiratszámú adatszolgáltatásában kifejtette:
1. A víztestek állapotát a településrendezés sem mennyiségi, sem pedig vízminőségi szempontból negatív
irányban várhatóan nem befolyásolja.
2. Zamárdi település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny
felszín alatti vízminőség‐védelmi területek körébe sorolandó.
3. A víztestek állapotát a településrendezés sem mennyiségi, sem pedig vízminőségi szempontból negatív
irányba várhatóan nem befolyásolja.
4. Zamárdi település sérülékeny üzemelő, ivó‐ ásvány‐ és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek
védőövezeteit nem érinti.
5. Zamárdi a magas talajvízállasú települések közé tartozik.
6. Zamárdi városnak nagyvízi meder terület érintettsége nincs és a mértékadó árvízszint nem releváns.
7. Az adatszolgáltatás alapján a tervezési terület szomszédságában nem helyezkedik el az adatszolgáltatásban
megjelölt DDVIZIG vagyonkezelésében tartozó közcélú vízi létesítmény. Azonban megállapítandó, hogy a
tervezési területtől délre helyezkedik el az önkormányzat tulajdonában lévő 3574 hrsz.‐ú árok.
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet részletesebb kidolgozása nem releváns, így az alábbi
fejezetek nem kerültek kidolgozásra:
‐ 1.18.2.1. árvízveszélyes területek
‐ 1.18.2.2. belvízveszélyes területek
‐ 1.18.2.3. mély fekvésű területek
‐ 1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem

1.18.3. Egyéb
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet részletesebb kidolgozása nem releváns, így az alábbi
fejezetek nem kerültek kidolgozásra:
‐ 1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
‐ 1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
‐ 1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya BAV/2180‐3/2019 iktatószámú előzetes
levelében megállapította, hogy a módosítás területén szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállító
vezeték a Bányafelügyelet nyilvántartásában nem található, szilárd‐ásványbányászati bányatelek nem található,
megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem ismeretes, nem ismeretesek földtani veszélyforrások,
sem felszínmozgásos területek.
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.20. VÁROSI KLÍMA
Jelen TRE módosítás tartalmánál és mértékénél fogva a fejezet kidolgozása nem releváns.
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C/2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
A VIZSGÁLATOK ALAPJÁN A TÉNYLEGES ÁLLAPOTOK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE, FOLYAMATAIK ELEMZÉSE
A térségi tervlapoknál a város egészét lefedő módon került a világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete, az ásványi nyersanyagvagyon övezete, a vízminőség‐védelmi terület övezete, valamint a földtani
veszélyforrás övezet területe lehatárolásra. A tervezés során szerzett adatszolgáltatások alapján tényleges
érintettség csak a tájképvédelmi terület övezete, a vízminőség‐védelmi terület övezete, valamint a rendszeresen
belvízjárta terület övezete esetén áll fenn. A tervezési terület egyebekben teljes egészében a települési térség
területére esik. A vizsgálatok alapján és a megfeleltetés eredményeképpen jelen módosítás településszerkezeti
szempontból a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénnyel (Trtv.), a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló MvM rendelettel (MvM)
és Somogy Megye Területrendezési Tervével (SMTrT) teljes összhangban készül, annak ellent nem mond.
Zamárdi város hatályos településszerkezeti terve szerint a tervezési területet különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont terület (K szabadidőközpont) területfelhasználási egység érinti kizárólag.
Természeti értékek közül a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján a tájképvédelmi terület
övezete érint kizárólag a tervezési területet. Azonban megállapítandó, hogy a Natura 2000 területek közül a
különleges természetmegőrzési területek (SAC) Dél‐balatoni berek elnevezésű HUDD20041 azonosító számú eleme
és az ökológiai hálózat magterülete dél felől határolja a tervezési területet.
A tervezés kapcsán elkészült a Natura 2000 hatásbecslés, amely a tervezett beruházás hatását vizsgálja
koncepcionális szinten a Natura 2000 területre.
Elkészült a terület növényállományának vizsgálata kapcsán a „Meglévő fás szárú vegetáció további funkcióiról és a
Brettyó láppal határos kerítés mellett kialakítandó fa és cserjesorról” című szakértői vélemény, amely tartalmazza
a terület fakataszterét és javaslatot ad a Natura 2000 területek mellett javasolt beültetési kötelezettségű terület
kialakítására.
A tervezési terület egésze magántulajdonban, gazdasági társaságok tulajdonában áll. A területen általánosságban
nagyobb méretű ingatlanok találhatók, csak egy kisebb ingatlan található, amelynek jelenleg nincs közterületi
kapcsolata. Egyebekben a telkek a beruházással kapcsolatban átalakításra tervezettek. A területen jelenleg csak
néhány épület áll, amelynek egy része került csak feltüntetésre a földhivatali alaptérképen. Egyebekben a jelenlegi
épületállomány funkciója felhagyott, illetve a beruházás kapcsán bontásra tervezett.
A hatályos tervi beépítési paraméterek: szabadonálló beépítési mód, 35 %‐os maximális beépíthetőség, maximális
építménymagasság 12,0 m, az épület legmagasabb pontja 16,0 m, 10 000 m2 kialakítható minimális telekterület és
55 % minimális zöldfelület. A beruházás kapcsán ezek az értékek részben csökkentésre, részben megnövelésre
tervezettek.
A terület az épített környezet értékeivel nem érintett. Megjegyzendő, hogy a terület érintett az önkormányzat által
meghatározott áthaladás szempontjából meghatározó területtel. Egyebekben új beépítésre szánt terület kijelölését
a módosítás nem tervezi, amely az esetleges új régészeti értékek vizsgálata szempontjából jelen tervezési feladat
kapcsán nem releváns.
A terület látványvédelem szempontjából is vizsgálat alá került és két terület szempontjából javasolt a beruházás
kapcsán látványvédelem előírása a Szent István utca és a Kőhegy felől.
Közlekedési szempontból országos úthálózati elemmel nem érintett, csak térségi szerepkörű út határolja a tervezési
terület északi oldalán az 7102. j. Zamárdi‐Szántód rév‐Szántód összekötő út. Ennek megfelelően a terület közúti
megközelíthetősége biztosított. Azonban fontos tervezést befolyásoló tényező, hogy a beruházó által bemutatott
funkció ismeretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt SOM‐44/1/2020. iktatószámú levelében csak 1 db
útcsatlakozáshoz járult hozzá. Közösségi közlekedés szempontjából az összekötő út mentén közlekedik néhány
járat, amely rendelkezik buszmegállóval a tervezési terület súlypontjában, azonban a vasútállomástól a terület
viszonylag távol esően helyezkedik el. Kerékpáros közlekedés szempontjából kedvező elhelyezkedéssel bír, hiszen
a tervezési terület mentén halad el a 7.A jelű országos kerékpárút nyomvonala.
A tervezési területen a közművesítés csak részben megoldott, de az adatok alapján az összekötő út mentén
elhelyezkedő hálózatokról megoldható. A közműszolgáltatóktól a beruházó jelenleg benyújtott igények alapján
rendelkezik ellátás biztosítható nyilatkozattal.
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C/3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
A TÉNYLEGES ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE, TOVÁBBÁ A SZÉLSŐSÉGES, A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEKNEK ELLENTMONDÓ, PROBLEMATIKUS TÉMAKÖRÖK KIEMELÉSE. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAINAK, LEHETŐSÉGEINEK ÉS
A FEJLESZTÉS KORLÁTAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA, A TELEPÜLÉS‐VESZÉLYEZTETŐ HATÁSOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL.
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése
SWOT ANALÍZIS
Erősségek
Gyengeségek
Jelenleg felhagyott területfelhasználás
Önkormányzati tulajdon hiánya
Alacsony arányú, bontható, kedvezőtlen állapotú
Belvízveszélyeztetettség
épületállomány jelenléte
Az új funkció belterületi fekvése, a terület művelés
Tájkép sérülékenysége
alól való kivettsége
Új beépítésre szánt terület nem keletkezik
Dél‐balatoni berek vízháztartásának érzékenysége
Térségi tervekből adódó korlátozások alacsony szintje Csapadékvíz elvezetés sérülékenysége
Természetvédelmi érintettség alacsony mértéke
Fejlesztést támogató Natura 2000 hatásbecslés
megléte
Örökségvédelmi érintettség hiánya
Térségi jelentőségű út menti elhelyezkedés
Közösségi közlekedési kapcsolat megléte, a
buszmegálló közvetlenül a tervezési terület
súlypontjában helyezkedik el, így áttételesen a vasúti
kapcsolat is kedvezővé válik
A tervezési terület mentén halad el a 7.A jelű országos
kerékpárút nyomvonala
Parkolás területen belüli megoldhatósága
A közműellátottság egyszerű kiépítése, meglévő
kapacitásbővítési lehetőség
Katasztrófavédelmi érintettség hiánya
Vízrajzi veszélyeztetettség alacsony mértéke
A beruházás önkormányzati határozattal kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítása egyszerűsíti a
módosítási eljárás menetét
Az önkormányzat a beruházóval településrendezési
szerződést kötött
Lehetőségek
Veszélyek
Gondozatlan területrész településképi szempontból
Natura 2000 terület és az országos ökológiai hálózat
kedvező változása
magterület közelsége
Városkapu megteremtése
A Balaton és a Dél‐balatoni berek közötti vízkapcsolat
Települési alközpont kialakulása, a belváros
Védendő rálátási pontok
terheltségének csökkentése
Nívós lakókörnyezet kialakulása
Települések összenövése (Szántód‐Zamárdi)
Népességszám növekedéshez kapcsolódó szükséges
közszolgáltatási elemek és munkaerő piac
bővülésének elmaradása
Lombkoronaarány csökkenése
Forgalom növekedése
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A C/3. (Helyzetértékelő) fejezetet SWOT analízis formájában mutattuk be. A módosítás tartalmánál és mértékénél
fogva az alábbi fejezetek kidolgozásától eltekintünk:
‐ 3.1.1. A folyamatok értékelése
‐ 3.1.3. A településfejlesztés és ‐rendezés kapcsolata

3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP
A TELEPÜLÉS PROBLÉMÁINAK ÉS ÉRTÉKEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA TÉRKÉPI FORMÁBAN, A TERÜLETI LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK TÉRKÉPI
ÁBRÁZOLÁSA

A módosítás tartalmánál és mértékénél fogva probléma‐, és értéktérkép kidolgozása nem releváns.
3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A tervezési területen sem szegregátum, sem szegregációval veszélyeztetett terület nem található. A módosítás
tartalmánál és mértékénél fogva az alábbi fejezetek kidolgozása nem releváns:
‐ 3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt
településrészek rövid bemutatása
‐ 3.3.2. szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése
(potenciális akcióterületek)
‐ 3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése
(potenciális akcióterületek)
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

/Az Alátámasztó munkarészek Zamárdi Város Főépítészének tartalmi követelményeiről szóló feljegyzését követik.
Az áttekinthetőség miatt folyamatos számozást alkalmaztunk, így a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.
mellékletében szereplő számozástól eltértünk./
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D/1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELHELYEZKEDÉS

Forrás: GoogleEarth – tervezési terület pirossal jelölve

Forrás: Alaptérkép ‐ tervezési terület pirossal jelölve

A tervezési terület Zamárdi város belterületén helyezkedik el. A vízparttól távolabb található, az 7102. j. Zamárdi‐
Szántód rév‐Szántód összekötő út déli határa mentén, Szántód közigazgatási határához közvetlenül kapcsolódóan.
A terület déli határához a 3574 hrsz.‐ú árok illeszkedik, amely többek között a Dél‐balatoni berek vízháztartását is
befolyásolja. A tervezési területtől keletre még szintén kihasználatlan fejlesztési területek sorakoznak.

Hatályos TSZT

Hatályos SZT
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A hatályos településrendezési eszközök alapján a tervezési terület egésze különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont területbe (K szabadidőközpont) került besorolásra.
A fejlesztés céljára kijelölt területet (3604/3, 3613/6, 3616/1 és 3616/2 hrsz.) Zamárdi Város Önkormányzat
Képviselő‐testülete 117/2019. (V. 29.) KT határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A tervezett Zamárdi Nyugati Városkapu fejlesztéshez szükséges Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek
jelen módosítása, hogy megfelelő területfelhasználási besorolással és beépítési paraméterekkel rendelkezzen a
fejlesztési terület.
A VÁLTOZTATÁS CÉLJA
A cél az alábbiak szerint foglalható össze:
1. a tervezési terület súlypontjában a visszafogott lakófunkció mellett, közöségi tér és funkciók kialakítása
tervezett az összekötő út mentén, míg attól hátrahúzottan szálloda funkció kialakítását kezdeményezi a
beruházó,
2. a közösségi funkció két oldalán egy‐egy egységben működő lakófunkció tervezett, amely az összekötő úthoz
közelebb esően alacsonyabb lakóegységeket, illetve a berekhez közelebb esően magasabb lakóegységeket
tartalmaz, amelyek között ezt a két egységet kiszolgáló közösségi nagy zöld‐ és vízfelületi aránnyal
rendelkező tér kerül kialakításra , amely az összekötést és feloldást szolgája a lakóépületek között,
3. a terület feltárására egy az összekötő úttal párhuzamos, a szükséges paraméterekkel rendelkező magánút
kialakítása tervezett,
4. az elhelyezhető funkciók és építmény magasságok korlátozására zónahatárok kijelölésére kerül sor,
5. a beruházás megvalósítása ütemezetten tervezett, a közösségi funkció megvalósításának előtérbe
helyezésével.
VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
A tervezési területet több védelmi és korlátozó elem érinti, amelyek az alábbiakban kerülnek felsorolásra:
‐
Tájképvédelmi terület övezete, amely egyebekben majdnem az egész közigazgatási területet érinti. A
HÉSZ előírásaiban látványterv készítése került előírásra a Szent István út és a Kőhegyi Kilátó irányából.
‐
A tervezési területet délről határolják a Natura 2000 területek közül a különleges természetmegőrzési
területek (SAC) Dél‐balatoni berek elnevezésű HUDD20041 azonosító számú eleme és az ökológiai
hálózat magterülete. E két természeti védelmi elem védettségének fenntartása érdekében a tervezési
terület déli határa mentén 5 m szélességben telken belüli beültetési kötelezettséget ír elő a terv. A
kijelölés területén gépjárműparkoló elhelyezése is tiltásra került, illetve a szomszédos védett területek
növényállományához alkalmazkodó növényzet telepítése került előírásra a konfliktusok elkerülésének
csökkentésére. A beruházás hatásainak vizsgálatára a Natura 2000 területre vonatkozóan Hatásbecslés
került elkészítésre.
‐
Vízminőség‐védelmi terület övezete, amely egyebekben az egész közigazgatási területet érinti. A
hatályos HÉSZ már tartalmazza, hogy a település egész területén a szennyvizek szikkasztása tilos. A
tervmódosítás kapcsán az újonnan bevezetett nagyvárosias lakóterületen, illetve a jelen területen
kijelölt településközpont területen egyaránt a teljes közművesítettség került előírásra a vízminőség
védelem érdekében.
‐
Rendszeresen belvízjárta terület a terület déli részére benyúlik a berek irányából. A HÉSZ előírásaiban
az terepszint alatti (talajvízszint alatti) építkezés korlátozottan került megengedésre, mind
mélységében, mind Szent István utcával párhuzamos összhosszát tekintve. Illetve a pinceszint
kialakítása is korlátozásra került. Mindez hozzájárul a Brettyó és a Balaton közötti vízkapcsolat
sérülésének elkerüléséhez.
‐
Az épített környezet elemei közül egyedül a településkép védelméről szóló 5/2018. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben kijelölésre került áthaladás szempontjából meghatározó terület érinti,
amelyre vonatkozó előírásokat a beruházónak be kell tartania.
‐
A tervezési területet a közművek közül néhány bekötő vezeték kezelői hozzájárulási sávja érinti,
azonban ezek a beruházás adottságaiból adódóan tervezetten kiváltásra kerülnek.
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A BERUHÁZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKET BEFOLYÁSOLÓ ADATAI
Funkció és lakás elhelyezés:
A tervezési területen Zamárdi Nyugati Városközpont területén a rendelkezésre bocsátott 2021. szeptember
hónapban készített Építész Műszaki Leírásban szereplő adatok és tervek alapján a következő funkciók elhelyezése
várható:
‐
A terület súlypontjában elhelyezésre tervezett funkciók:
‐
A Szent István utcától hátrahúzottan a Dél‐balatoni berek irányában egy fsz+4 em. magasságú
hotel elhelyezése tervezett, 72 hotelszobával.
‐
A gyűjtőút mentén lakó és közösségi célokat szolgáló épületek kerülnének elhelyezésre. Jelen
terület a közhasználat céljára megnyitottan kerülnek kialakításra, s az épületek földszintjén
szinte kizárólag csak közösségi célokat ellátó funkciók kerülnének elhelyezésre, a lakó funkció
kizárásával. Az emeleti szinteken összesen 60 lakás kialakítása tervezett.
‐
A terület két szélén szimmetrikusan, a környezetétől elszeparált módon, lakóterület kialakítása
tervezett, amely egységenként három‐három részre osztható:
‐
A Szent István utcához legközelebb esően 5‐5 önálló egységhez köthető fsz+3+tsz szinten
elhelyezkedő 17‐17 lakást (összesen: 170 db) magában foglaló társasház elhelyezése tervezett.
‐
A gyűjtőúttól legtávolabb esően 4‐4 önálló épület fsz+5+2tsz szinten ~66‐66 lakás (összesen
526 db) magában foglaló egység elhelyezése tervezett.
‐
Az előbbi két lakóegységet elválasztó területen, amely mindkét lakóoldalt kiszolgálja a
rekreációhoz kapcsolódó funkciók kerülnek elhelyezésre, a lakófunkció kizárásával, alacsony
beépítési magasság lehetőségével.
A tervezési területen tehát mindösszesen ~756 db lakás kialakítása tervezett, amely kialakítására a meghatározott
építési feltételek betartása mellett lehet mód.
A tervezett lakásszámból következő lakosság növekmény:
Az alábbiakban a települési, megyei és országos adatok figyelembe véve az alábbi lakosságszám növekedésre
következtethetünk:
‐
Zamárdiban 2018‐ban 2410 fő a lakónépesség, míg 2020.‐ban 2.797 fő a lakónépesség, amely
387 fő növekedést jelent, amely jelentős növekedést és egyben igényt jelent. Lakásállomány
2020‐ban 1.818 db volt, amely 1,54 fő/ lakást jelent,
‐
Somogy megyében 2020‐ban 300.945 fő lakónépesség és 145.684 db lakás, azaz 2,07 fő/lakást
jelent,
‐
Magyarországon 2020‐ban 9.730.772 fő és 4.501.344 db lakás, azaz 2,16 fő/lakás.
A korábbiakban kimutatott ~756 db lakás növekmény esetén, az Építész Műszaki Leírás 2268 fő megjelenésével
számol, amely 3 fő/lakás megjelenését feltételezi.
Jelen tervmódosítás azonban a magyarországi, azaz jelen esetben a legmagasabb értékkel számol, amely 1.634 fős
lakónépesség növekedést prognosztizál maximálisan. Amelyről azonban feltételezhető, hogy nem 100 %‐an jelent
állandó lakosságot, de ennek arányát nem lehet a külső sokirányú befolyásoló tényezők miatt megítélni.
Lakónépesség növekményből származó igénynövekedések felmérése:
A feltételezett ~1634 fő lakónépesség növekedésből normatívák alapján számolhatunk igénynövekedéseket,
amelyből következtethetünk valós igénynövekedésre:
Az igény növekedéséhez szükséges az alábbi arányok kiszámítása:

Lakónépesség
Gyermekkorúak száma (0‐14 éves)
5 évesek száma
3‐4 évesek száma

Magyarországi számok (arányok)
2011
9.937.628
1.447.659 (14,57 %)
96.000 (0,97 %)
192.000 (1,93 %)

1634 főre vetítve (fő)
tervezési terület
1634
238,11
15,85
31,54
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Egészségügyi létesítmények esetén:
Kapacitás bővítés igény
1. Bölcsőde:
25‐30 fh / 100 bölcsődés korú népesség esetén
nincs szükség
2. Körzeti orvos: 0,5 orvos / 1000 fő
0,82 orvos
3. Gyermekorvos 1 gyermekorvos / 1000 fő 0‐14 éves gyermek
nincs szükség
4. Fogorvos
0,33 fogorvos / 1000 fő
nincs szükség
5. Gyógyszertár 1 gyógyszertár / 1000 lakos
1 gyógyszertár
6. Temető
4 m2/fő
6.537 m2
Oktatási‐nevelési létesítmények:
1. Óvoda:
80‐100 fh / 100 fő 3‐4 éves korú népesség
nincs szükség
100 férőhely / 100 fő 5 éves korú népesség
nincs szükség
2. Általános iskola: 10 férőhely / 100 fő 6‐14 éves korú népesség
nincs szükség
Zöldfelületek:
Társasházaknál: 7 m2/fő
11 440 m2
2
Az Építész Műszaki Leírás 75265 m zöldfelülettel tervez összességében.
Megállapítandó a munkaerőpiac vonatkozásában, hogy az újonnan megjelenő lakosok a munkaerő piacra jelentős
hatást gyakorolhatnak. A nagy mennyiségű új lakás pedig jelentős ráhatással lehet a magasabb kategóriás lakások
piaci kínálatára részint a beruházás megvalósulásának időpillanatában, részint hosszútávon a folyamatosan
forgásba kerülő ingatlanok körében.
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
Az alábbiakban a változások típusai kerülnek bemutatásra, területi lehatárolásuk a határozattal jóváhagyandó
munkarész 3.1. melléklet Változások bemutatása tervlapon nyomon követhető:

V1.
V2.

HATÁLYOS TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS
K
Különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont
szabadidőközpont terület
K
Különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont
szabadidőközpont terület

TERVEZETT TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS
>

Ln

Nagyvárosias lakóterület

>

Vt

településközpont vegyes terület

Új területfelhasználási kategória kerül kijelölésre, nagyvárosias lakóterület tekintetében, amely 12,5 m‐nél
magasabb lakóterület kijelölésével jár együtt a tervezési terület keleti és nyugati oldalán (V1.).
A tervezési terület súlypontjában Zamárdi Nyugati Városkapu kialakítása tervezett, így ehhez kapcsolódóan
településközpont terület kerül kijelölésre, amely kapcsán az összekötő úthoz közel esően az emeleti
lakáselhelyezhetőségen kívül, a földszinten szinte kizárólagosan közösségi funkciók elhelyezésére kerül sor, illetve
az összekötő úttól távolabb esően hotel funkció tervezett (V2.).
A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár. Beépítésre szánt területek közötti váltást takar.
1.2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA
A területrendezési tervekkel való összhang igazolása a Megalapozó vizsgálatban bemutatásra került.
A tervezési terület a térségi területfelhasználási kategóriák közül kizárólag települési térségben helyezkedik el.
Térségi övezetek közül csak azok kerülnek bemutatásra, amelyek a változtatásokra befolyással voltak:
‐
Ökológiai hálózat egyik övezetét sem érinti a tervezési terület, de megjegyzendő, hogy a tervezési
terület déli határa mentén húzódik az ökológiai hálózat magterületének övezete, amelyhez
kapcsolódóan a tervezési területen belül 5 m szélességében telken belüli beültetési kötelezettség
került kijelölésre.
‐
Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, ehhez kapcsolódóan
a HÉSZ előírásaiban a beruházáshoz kapcsolódóan látványterv készítésének kötelezettsége került
előírásra a Szent István út és a Kőhegyi Kilátó irányából
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‐

Vízminőség‐védelmi terület övezetre vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek. A hatályos HÉSZ
előírja, hogy a település egész területén a szennyvizek szikkasztása tilos. A tervezési területen belül a
kijelölésre került nagyvárosias lakóterületen és a településközpont területen egyaránt a teljes
közművesítettség került a HÉSZ‐ben előírásra.
‐
Rendszeresen belvízjárta terület övezete előírások figyelembevételre kerültek. A területen új
beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A területen a terepszint alatti építkezés csak
korlátozottan kerül megengedésre, mind mélységében, mind hosszúságában, amelyre a HÉSZ
előírásaiban javaslattal él a terv, annak megakadályozására, hogy a Brettyó és a Balaton közötti
kapcsolat nagyobb arányban sérüljön az elfogadhatónál.
A Trtv., az MVM és a SMTrT előírásaival teljes összhangot mutat a tervmódosítás.
D/2. SZAKÁGI JAVASLATOK
BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK (BAÉ) SZINTEN TARTÁSA
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 7. § (3) b)
pontja kimondja:
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”

Zamárdi város részterületére szóló településrendezési eszközeinek módosítása újonnan beépítésre szánt terület
kijelölésével nem jár együtt, így a biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása nem szükséges.
ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA
A tervezési területen sem a hatályos tervben, sem a módosítás kapcsán nem szerepel zöldterületi besorolás.
A HÉSZ előírásaiban a tervezési területen belül az alábbi zöldfelületi ellátottságot növelő elemek kerültek
bevezetésre:
‐
A parkoló területére fásítás került előírásra, minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy
lomkoronát növesztő fa telepítésével.
‐
A lapostővel kialakított épületek tetőszerkezetét zöldtetős megoldással javasolt kialakítani.
‐
Az építési övezetben előírt legkisebb zöldfelület legalább 85%‐át talajszinten kell biztosítani. Így nem a
lapostetős kialakítású gyengébb biológiai aktivitással bíró felületek fogják a zöldfelület nagy részét
biztosítani.
‐
A HÉSZ előírásaiban a területen történő fakivágás ütemezettséghez kötődik, amely az esetlegesen
elmaradó beruházási ütemek esetén a meglévő faállomány fennmaradását teheti lehetővé.
‐
Az előírt fakataszterben kijelölt meglévő‐megtartandó fákkal szintén a zöldfelület ellátottság
folytonossága javítható.
A „Megalapozó vizsgálatban” bemutatásra kerülő 2021. januárjában elkészült a „Meglévő fás szárú
vegetáció további funkcióiról és a Brettyó láppal határos kerítés mellett kialakítandó fa és cserjesorról”
című Szakértői véleményben „védendő és mindenképpen megtartandó fák csoportja”‐ba sorolt fák a
szabályozási terven rögzítésre kerültek megtartandó fákként, amelyhez a HÉSZ‐ben kapcsolódó előírás
került megfogalmazásra.
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Forrás: A védendő és mindenképpen megtartandó fák csoportja (Szakértői vélemény)

‐

A terület déli határa mentén előírt beültetési kötelezettséggel, amelyet a szomszédos Natura 2000
terület növényállományához alkalmazkodó növényzettel kell megoldani, szintén a zöldfelület
ellátottság mértékét javíthatja a terv, egyebekben a környezethez való illeszkedés a minőség javulását
is eredményezheti.
Az előző pontban említett Szakértői vélemény javaslatot
tesz az előírt beültetési kötelezettség kialakítására,
amelyre az alábbiakat fogalmazza meg:
A Natura 2000 területébe tartozó, a tervezési területtel
szomszédos Brettyó láp természeti értékei, növény‐ és
állatvilága indokolttá teszi a tervezési terület
elhatárolását a láptól (Biológiai szűrőfal).
A kerítés melletti 5 méter szélességű sáv:
‐ középvonalában egysoros váltott fafajú Török
mogyoró (Corylus colurna) és Ezüst hárs (Tilia
tomentosa) sorfák ültetése javasolt,
‐ a fasor lakóövezet felőli oldalán 2 sorban Vérborbolya
(Berberis atropurpurea) telepítése,
‐ míg a fasor láp felőli oldalán 2 sorban Vöröslő tűztövis
(Pyracantha coccinea) ültetése hivatott
a kielégítő védő hatás mellett a közjóléti látványhatást is
biztosítani.

Forrás: Védősáv helyszínrajz (Szakértői vélemény)

A tervmódosítás kapcsán megállapítandó, hogy összességében az előírt zöldfelület arány nem kerül csökkentésre.
A hatályos terv zöldfelületi előírása a teljes területre (K szabadidőközpont‐2) 55 %, míg a módosítás kapcsán a
súlypontban kijelölésre tervezett kisebb súllyal rendelkező településközpont területen (Vt‐9) a zöldfelületi
minimum 40 %‐ra csökkent, míg a szélső nagyobb súllyal rendelkező nagyvárosias lakóterületek (Ln‐1 és Ln‐2)
esetén a területre vonatkozóan növelésre került egységesen 60 %‐ra. Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy a
minimális zöldfelület aránya hogyan változik, amelyből kiderül, hogy összességében a területre vonatkozó
zöldfelületi minimum a tervmódosítás után kismértékben megnövekszik 55,67 %‐ra.
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Hatályos tervi adatok
K szabadidőközpont‐2
Tervmódosítás adatai
Vt‐9
Ln‐1 és Ln‐2
Tervezési területen összesen:
Tervezési területen százalékosan:

területe (m2)
119297,77
25810,46
93487,31

76

Zöldfelület min. (%) zölfelületi min. (m2)
55
65613,77
40
60

10324,18
56092,39
66416,57

55,67%

A szabályozás kapcsán tehát nem romolnak a területre előírt zöldfelületi arányok.
D/3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
A tervezési terület egy oldalról térségi hálózati elemmel határolt:
‐
észak felől az 7102. j. Zamárdi‐Szántód rév‐Szántód összekötő úttal.
Jelenleg a terület megközelítése egy ponton megoldott közúti lehajtóval a tervezési terület súlypontjában. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. a beruházó általi előzetes megkeresés alapján, a fejlesztés ismeretében továbbra is csak egy
közvetlen megközelítést enged meg a területen. A tervmódosítás ehhez kapcsolódóan a terület összekötőúttal
határos szélén magánút kijelölését tervezi, amelynek szabályozási terven jelölt paraméterekkel történő kialakítása
a beruházás megvalósíthatóságának a feltételévé válik.
A tervezési terület közúti megközelíthetősége mindezek alapján kedvezőnek mondható, hiszen a magánúton a
forgalom elosztása megoldhatóvá válik.
Ezen túlmenően a beruházó részéről felmerült a Hotel területének külön telken történő esetleges kialakítása, így
két oldali magánutas kialakítási javaslat is feltüntetésre került a szabályozási terven, amely a telek megközelítését
biztosítani tudja.
FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK
A tervezési területen belül nem találhatók főbb közlekedési csomópontok. Az egyetlen határoló út mentén, amely
a 7102. j. Zamárdi‐Szántód rév‐Szántód összekötő út a legközelebbi fontosabb közlekedési csomópont a 7. sz. főút
és a 30‐as számú vasútvonal találkozásánál található, amely azonban távolabb esik légvonalban az 1800 m‐nél. Így
ennek befolyásoló tényezője nem volt a tervre.
KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
A tervezési terület mentén halad el a 7.A jelű „Balaton körüli kerékpárút” elnevezésű országos kerékpárút
nyomvonala, amely az ellátottság szempontjából igen kedvezőnek mondható.
FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
Jelenleg a terület nem rendelkezik gyalogos közlekedési kapcsolattal. Az összekötő út ezen oldalán igény hiányában
nem került kiépítésre, azonban az út túloldalán, attól széles fásított zöldsávval elválasztottan kiépítésre került az
egész tervezési terület hosszában. Egyebekben a terület nyugati felén az országos kerékpárút nyomvonalával
azonos területen vezetett.
A tervezési terület északi szélén kijelölt magánút paraméterei a gyalogút elhelyezésével számolnak, így a terület
gyalogos forgalmi ellátottsága megoldottá válik. A beruházó által bemutatott Építész Műszaki Leírásban szereplő
helyszínrajz is egy az összekötő úttól fasorral elválasztott gyalogos közlekedéssel számol.
A tervezési terület mentén a megjelenő gyalogos forgalom kapcsán zebra kialakítása szükséges, amellyel az Építész
Műszaki Leírás is számol.
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GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS
A parkolást a beruházó a saját tulajdonban álló területein (a tervezési területen belül) biztosítani tudja. Parkolási
tervet az Építész Műszaki Leírás is tartalmaz:
‐
pince szinten összesen 982 db parkoló tervezett (Ln‐1 210 db, Ln‐2 608 db, Vt‐9 Szent Istvánhoz közel
60 db, Vt‐9 hotel 104 db)
‐
felszíni parkolás 270 db elemmel tervezett (Vt‐9 Szent Istvánhoz közel 72 db, Vt‐9 hotel 88 db, magánút
mentén 110 db)
Összes gépkocsi elhelyezésre 1252 db esetén válik mód.

Forrás: Helyszínrajz – SKICC‐ART Építésziroda Kft.

A HÉSZ előírásai a gépjármű tárolásával kapcsolatban előírja, hogy az OTÉK szerinti szükségletek – kiegészítve a
hatályon kívül helyezett lakás egységenként korábban elvárt 1 személygépkocsival – kizárólag épületben, vagy
fásított felszíni parkolóban helyezhetők el, de önálló gépjármű tároló létesítése nem megengedett. Egyebekben a
gépjármű elhelyezésére vonatkozóan megfogalmazásra került, hogy a szomszédos Natura 2000 terület mellett
előírt beültetési kötelezettség területén gépjármű parkoló nem létesíthető.
A felszíni parkolók esetén előírásra került fásított jelleggel történő kialakításuk, 4 parkolóhelyenként egy nagy
lomkoronát növesztő fával.
D/4. KÖZMŰ JAVASLATOK
4.1. VÍZIKÖZMŰVEK
A tervezési terület víziközművekkel való érintettségét a Megalapozó vizsgálat 1.16.1. Viziközművek fejezetében
bemutattuk.
A tervezési területen a DRV Zrt. adatszolgáltatása alapján az összekötőút túloldalán kiépített a vízellátás, és a
tervezési területre két ponton a víz bekötésre került. A beruházás kapcsán ennek bővítése szükséges, mely a
közelség okán könnyen megoldható.
A szennyvíz elvezetése ennél már nagyobb hálózatfejlesztést igényel, hiszen jelenleg az összekötő út mentén még
nem végigvezetett a szennyvízhálózat, csak a tervezési terület két szélén található, de hálózatfejlesztéssel ez is
viszonylag könnyen megoldhatóvá válik.
Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a tervezési területen a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés igénye
451,94 m3/nap, amelybe a lakások igényein felül az üzletek, szállodai szoba és wellness medence, külső medencék
is benne foglaltatnak. A közműnyilatkozatok alapján a megnevezett közmű kapacitások rendelkezésre állnak.
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 54. § alapján
a szennyvizek szikkasztása és kezelés nélküli elhelyezése tilos. A hatályos HÉSZ előírásai a szennyvizek szikkasztását
tiltja. A HÉSZ módosítása kapcsán a fejlesztés területére a szennyvizek elvezetését elő fogja írni.
A csapadékvíz elvezetése a tervezési területen belül jelenleg nem megoldott, de az összekötő út mentén nyílt árok
rendszer kiépített. Illetve a tervezési terület déli határa mentén kerül elvezetésre a 3574 hrsz.‐ú önkormányzati
tulajdonú árok, a Szántód‐Zamárdi‐Berek elnevezésű csatorna egyik ága. Melyek felhasználásával a terület
beruházáshoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetése megoldható. Fontos azonban a figyelmet felhívni, hogy
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természetvédelmi indokok alapján az árkokba bevezetett csapadékvizek előzetes tisztítására nagy gondot kell
fordítani.
Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a tervezési területen az épületekről elvezetett csapadék az ingatlanonként
kialakításra tervezett záportározóba kerülnek elhelyezésre, amelyek a későbbiek folyamán locsolásra kerülnek
felhasználásra, illetve a felesleget – önkormányzati nyilatkozat alapján – a terület déli oldalán húzódó árokba lehet
bevezetni. A pakolókban összegyűjtött vizek megtisztítva, homok és olajfogón keresztül szintén az előzőekben
említett árokban kerülnek elvezetésre.
4.2. ENERGIAELLÁTÁS
A tervezési terület energiaellátással való érintettségét a Megalapozó vizsgálat 1.16.2. Energia fejezetében
bemutattuk.
Korábbi adatszolgáltatás alapján és az e‐közmű adataiból ismert, hogy a területen korábban átvezetett 20 kV‐os
villamos légkábel kiváltásra került. A Szent István utca mentén haladó légkábelről és földkábelekről a terület
elektromos ellátása megoldható. A beruházás tervei még nem állnak olyan szinten, hogy megállapítható lenne
szükséges lesz‐e a kiváltásuk.
Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a tervezési területen a villamosenergiaigény 0,8‐as egyidejűséggel számolva
7568 kW, amelybe a lakások igényein felül az üzletek, szálloda és egyéb (kültéri világítás, csatlakozások, medence,
gépészet stb.) igények is beszámolásra kerültek. A közműnyilatkozatok alapján a megnevezett közmű kapacitások
rendelkezésre állnak.
Az e‐közmű adatszolgáltatása alapján a Szent István utca mentén haladó földgáz elosztó vezetékről a tervezési
terület ellátása megoldhatóvá válik. A tervezési területen belül gázvezeték az adatok alapján nem ismert.
Az Építészeti Műszaki Leírás alapján a beruházás földgáz bevezetésével nem számol.
A szükséges energia közművek kiépítése könnyen megoldható a meglévő hálózat irányából.
4.3. HÍRKÖZLÉS
A tervezési terület hírközléssel való érintettségét a Megalapozó vizsgálat 1.16.3. Elektronikus hírközlés fejezetében
bemutattuk.
Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 20/2020. (XII. 18.) NMHH
rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás kérése Zamárdi város érintett részterületére vonatkozóan.
A megkeresés alapján az alábbi szolgáltatótól érkezett válasz:
Magyar Telekom Nyrt.
A szolgáltató Zamárdi város felülvizsgálatához kapcsolódóan küldte meg adatszolgáltatását, amely alapján a
tervezési terület érintett a hálózat egy részével. Valószínűsíthető, hogy a megismert földkábelek a fejlesztés alapján
bontásra kerülnek, és a rendszerhez kapcsolódóan új nyomvonalon kerülnek kiépítésre.
A szolgáltatótól jelen fejlesztés kapcsán nem érkezett tájékoztatás, így fejlesztési elképzelése nem ismert.
Telenor Magyarország Zrt.
A szolgáltató digitális adatszolgáltatást küldött állomásairól, melyből kiderül, hogy a tervezési terület hírközlési
építményekkel nem érintett. A legközelebbi állomás a Harcsa utca Balaton felöli végén található.
Antenna Hungária Zrt.
A szolgáltató levelében megállapítja, hogy a tervezési területen nincs érintettsége és fejlesztési elképzelése.
Vidanet Zrt.
A szolgáltató adatszolgáltatásában digitálisan megküldte a tervezési területhez legközelebb eső vezetékét, amely a
Szent István utca mentén haladó optikai légvezeték. Az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a tervezési
terület a szolgáltató vezetékeivel nem érintett.
Az e‐közmű adatszolgáltatása alapján Zamárdi város hírközlési ellátásában a Magyar Telekom Távközlési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Invitech ICT Services Kft., Techno‐Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező
és Szolgáltató Kft. és a Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. vesz részt.
Az e‐közmű adatszolgáltatása alapján a tervezési terület hírközlési ellátása jelenleg nem megoldott.
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D/5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Hatályos építési övezet:
A tervezési területet a hatályos előírások alapján egy építési övezet érinti; a különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont területe (K szabadidőközpont‐2).
A terület vonatkozó előírásai:
Építési övezet jele
K szabadidőközpont‐2

beépítési mód
SZ

Építési telekre meghatározott
max.
min.
beépítettség
telekterület
35
10 000

min.
zöldfelület
55

Épületre
max.
ép.magasság
12,01

1

Az épület legmagasabb pontja 16,0 m lehet
Egyéb vonatkozó előírások:
‐
a következő építmények engedélyezhetők: szabadidős, sportolási, vendéglátó, valamint szolgáltató
építmények, ill. a rendeltetéshez szükséges egyéb építmények,
‐
újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége 60 m,
‐
újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége 40,
‐
az építés feltétele a részleges közművesítettség és a közüzemi szennyvíz‐elvezetés,
‐
a gépjármű‐elhelyezési igény 100%‐át saját építési telken belül kell kielégíteni, amely alól a helyi
parkolási rendelet szerint lehet eltérni,
‐
a melléképítmények közül a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmények helyezhetők el.
Tervezett építési övezet:
A tervezési területen két új területfelhasználás kerül kijelölésre. A nagyvárosias lakóterület egész Zamárdi területén
újonnan kerül kijelölésre. Ezen túlmenően egy településközpont terület kijelölésére kerül sor. Építési övezet
szempontjából az alábbi három elem kerül újonnan bevezetésre, amelyek legfontosabb paraméterei:
Építési övezet jele

beépítési mód

Építési telekre meghatározott
max.
min.
beépítettség
telekterület
(m)
(m2)

min.
zöldfelület
(%)

Ln‐11

SZ

20

30 000

60

1

SZ
SZ

25
30

1500
7 000

60
40

Ln‐2
Vt‐95

Épületre
max.
ép.magasság
(m)
zóna 1=25,0
zóna 2=4,0
16,0
16,0

1

A Ln‐1 jelű építési övezetben a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatár‐1 területén belül 30,0 m‐
es, a zónahatár‐2 területén belül 5,0 m‐es lehet az épület legmagasabb pontja.
5
A Vt‐9 jelű építési övezetben a szabályozási tervlapon feltüntetett zónahatár‐1 területén belül 20,0 m‐
es lehet az épület legmagasabb pontja.
Az egyes egyéb beépítési feltételek a későbbiekben kerülnek bemutatásra.
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.
SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZTATÁSOK
•

Övezeti változtatások:
•
A tervezési területen belül egyöntetűen megszüntetésre kerül a különleges beépítésre szánt
szabadidőközpont területe (K szabadidőközpont‐2). Helyette a tervezési terület súlypontjában
településközpont terület kerül kijelölésre, míg annak keleti és nyugati oldalán nagyvárosias lakóterület,
mely utóbbi új területfelhasználásként kerül bevezetésre Zamárdi város területén.
•
A tervezési területen együtt vizsgálva szükséges bemutatni a szintterület sűrűségének, a beépítettség
mértékének, a megengedett maximális építmény magasságának és az épület legmagasabb pontjának
változását:
•
A hatályos terv alapján a területen a különleges beépítésre szánt szabadidőközpont területen
(K szabadidőközpont‐2) szintterületsűrűsége 0,5m2/m2; a beépítettség maximális értéke 35 %;
megengedett maximális építménymagasság 12,0 m; az épület legmagasabb pontja 16,0 m
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•

A tervmódosítás kapcsán kijelölt területfelhasználások:
településközpont területen:
•
Vt‐9 szintterület sűrűség 1,0; a beépítettség maximális értéke 30 %; megengedett
maximális építménymagasság 16,0; az épület legmagasabb pontja 20,0 m
nagyvárosias lakóterületen két építési övezet kijelölésére kerül sor:
•
mindkét övezet esetén szintterület sűrűség 3,0;
•
Ln‐1 a beépítettség maximális értéke 20 %; megengedett maximális építménymagasság
zónahatár‐1 25,0 m, zónahatár‐2 4,0 m; épület legmagasabb pontja zónahatár‐1 30,0 m,
zónahatár‐2 5,0 m
•
Ln‐2 a beépítettség maximális értéke 25 %; megengedett maximális építménymagasság
16,0; épület legmagasabb pontjára nem került külön érték meghatározásra
Mindezek összevetésére az alábbi táblázatban kerítünk sort:
Szinterület
sűrűség

Beépítettség max.
(%)

Építmény‐
magasság max.
(m)

Épület
legmagasabb
pontja (m)

Hatályos:
K szabadidőközpont‐2
Tervmódosítás:

0,5

35

12,0

16,0

Ln‐1

3,0

20

Ln‐2
Vt‐9

3,0
1,0

25
30

zóna 1 = 25,0
zóna 2 = 4,0
16,0
16,0

zóna 1 = 30,0
zóna 2 = 5,0
‐
zóna 1 = 20,0

Egyéb beépítési feltételek változása:
•
A beépítési mód nem változik, a szabadonálló beépíthetőség fenntartásra kerül.
•
A kialakítható minimális telekterület 10.000 m2 volt a hatályos terven. A módosítás kapcsán ez
differenciálásra került. Az Ln‐1 építési övezet kapcsán úgy került meghatározásra, hogy az övezet
felosztására ne kerülhessen sor. Míg a Vt‐9 építési övezet esetén a hotel külön telken történő
elhelyezhetősége, az Ln‐2 építési övezet esetén pedig, a telekosztás a cél, ennek megfelelően a
beruházó igényének megfelelő telekosztási elképzelés került figyelembevételre minimálisan
kialakítható telekterületként. A szabályozási terven egyebekben egy magánút telkének kialakítását is
tartalmazza a terv, amelynek kialakítását a HÉSZ előírásai lehetővé teszik.
•
A minimálisan kialakítandó zöldfelület a hatályos terven 55 %‐ban került meghatározásra, ez a
módosítás kapcsán szintén differenciálásra került, azonban jelen módosított értékek úgy kerültek
meghatározásra, hogy összességében a zöldfelületi arány ne csökkenhessen, ennek bemutatására a
korábbiakban sor került a „Zöldfelületi ellátottság alakulása” című munkarészben. Egyebekben
megállapítható, hogy összességében mindenképpen zöldfelületi növekedés mutatható ki a hatályos
tervhez képest.
•
Az elő‐, oldal‐ és hátsókert mértékének alakulását elsősorban az országos értékek és az építési
magasságokból adódó adottságok határozták meg. Egy esetet kívánatos részletesebben bemutatni az
Ln‐1 építési övezet hátsó kertjének mértékét a maga 21 m‐vel, ahol ezt a méretet többek között az
előírt beültetési kötelezettség és a nagyobb eltartás a Brettyó területétől, illetve az épületek háta
mögött a burkolt út elvezethetősége határozta meg a vonatkozó előírások betartása mellett.
•
A hatályos terv alapján a területre a részleges közművesítettség az előírt, a szennyvízelvezetés előírása
mellett. A módosítás kapcsán mindhárom kijelölt építési övezet területére a teljes közművesítettség
került előírásra.
•
A terület gépjármű‐elhelyezési igényének 100%‐át a saját építési telken belül kell kielégíteni. Ezt az
előírást a HÉSZ a településközpont területen már tartalmazta, a nagyvárosias lakóterületen pedig most
vezette be.
•
A tervezési területen az Ln‐1 és Vt‐9 építési övezetekben zónahatárok kerültek kijelölésre.
Az Ln‐1 építési övezetre vonatkozó zónahatárok előírásai:
•
zónahatár‐1:
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• a maximális szintszám 9 (földszint + 8 emelet),
• a lepény épület maximális párkánymagassága 4,5 m lehet
•
zónahatár‐2:
• nem helyezhető el lakó funkció
Az Vt‐9 építési övezetre vonatkozó zónahatárok előírásai:
•
zónahatár‐1:
• csak itt helyezhető el szálloda funkció
• nem szálloda funkció megvalósítása esetén a zónahatár‐2 előírásai érvényesülnek
•
zónahatár‐2:
• az épületek földszintjén kizárólag közösségi, intézményi, kereskedelmi, vendéglátó és
szolgáltató funkció helyezhető el
• emeleti szinten a lakó funkció elhelyezése is megengedett
>
A zónahatárok célja minden esetben egyes területrészekre korlátozódó előírások
megfogalmazása, a többi területrész kizárásával. Egy kisebb területrészen való engedményt nem
kíván kiterjeszteni az övezet egészére.
•
A beruházói igények ismeretében, amely nagyléptékű, települést befolyásoló tömegű elemek
létrehozását célozza, számos olyan HÉSZ előírásra tett javaslatot a terv, amely nagyobb fokú ellenőrzési
lehetőséget biztosít az önkormányzat számára a fejlesztés kapcsán:
•
látványterv készítés a Szent István út és a Kőhegyi Kilátó irányából,
•
tereprendezés 1 m‐en túl csak terepbe illesztés céljából, valamint szabadtér építészeti indokkal
megengedett, amely szintén a terület látványát befolyásolja,
•
közösségi funkciók megvalósulása érdekében ütemezettség bevezetése,
•
forgalomszervezés kedvező alakulása érdekében szervizút kialakításának kötelezettsége,
•
részlegesen bevezetett kerítésépítési tilalom, a kedvező téralakítások megjelenése érdekében,
•
gépjármű tárolók épületen belül történő elhelyezése és önálló elhelyezésének tiltása, a
garázssorok megjelenésének elkerülése érdekében,
•
a Brettyó védelmében a pinceszint kialakítása csak a Natura 2000 terület vízháztartását meg
nem bontó módon létesíthető.
•
Környezet‐ és természetvédelmi érdekeket célzó előírások:
•
medencék méreteinek és pinceszint elhelyezésének korlátozása, a Brettyó és a Balaton
kapcsolatának védelme érdekében,
•
parkolók fásított jelleggel történő kialakítása a nagy egybefüggő burkolt felületek oldását
célozva,
•
lapostetős kialakítás esetén zöldtető javasolt előírása, a terület zöldfelületi arányát tovább
javítva, illetve kedvező esztétikai környezetet teremtve,
•
illetve előírásra került, hogy a zöldfelület legalább 85%‐át talajszinten kell biztosítani,
•
a meglévő faállomány védelme érdekében a fakataszter alapján megtartandó fákat rögzíti a terv,
•
a fakivágást szintén ütemezettséghez köti, amely ugyancsak a zöldfelület védelmét szolgálja,
•
beültetési kötelezettség előírása 5 m szélességben a Brettyó irányában, amely a határos
természetvédelmi értékek (Natura 2000 területek közül a különleges természetmegőrzési
területek (SAC) Dél‐balatoni berek elnevezésű HUDD20041 azonosító számú eleme és az
ökológiai hálózat magterülete) megőrzését támogatja, amely területen a gépjármű elhelyezés is
tiltásra került, és a szomszédos Natura 2000 terület növényállományához alkalmazkodó
növényzettel telepíthető.
A Vt‐9 építési övezet területén a Szent István úthoz közelebb esően közhasználat számára megnyitott terület
került kijelölésre, amely a Városkapu funkciót tudja erősíteni, mindez az Önkormányzat számára fontos
fejlesztési szempont.
A szabályozási tervlapnak, kizárólag a tervezési területre vonatkozóan, az állami alapadatokkal való frissítése.
A hatályos jogszabályokkal való harmonizáció érvényre juttatása.
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D/6. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Zamárdi Város Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet előírása alapján kikérte a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét a
környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről, illetve a környezeti értékelés tervezett tematikáról.
AZ ÉRINTETT KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK AZ ALÁBBI VÉLEMÉNYEKET ADTÁK AZ ELŐZETES MEGKERESÉSRE
Ssz.

Államigazgatási Szerv*

Állásfoglalás, figyelembevétel módja

1a

Somogy Megyei Kormányhivatal, Kaposvári
Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály, Természetvédelmi Osztály
[Ügyiratszám: SO‐04Z/TO/414‐3/2019.]

„A Járási Hivatal a tárgy szerinti (a nevezett földrészleteknek Vt építési
övezetbe átsorolásra, egyenértékű szabályozási elemek megalkotására
irányuló) településrendezési‐, tervezés kapcsán szükségesnek tartja
lefolytatni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.kv.Kr.) 6., 7. §
szerinti környezeti vizsgálatot‐, értékelést (a megbízott generál
településrendező tervező által Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságával /8229 Csopak, Kossuth u. 16./ előzetesen, külön
egyeztetve) – figyelemmel a Pr.kv.Kr. 1. § (2) bekezdés bba) pontra.
A benyújtott környezeti vizsgálat‐, értékelés tematikájával
kapcsolatban a Járási Hivatal kifogást nem tesz.
A tárgyban nevezett belterületi földrészletek az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett;
HUDD20041 területkódú, Dél‐Balatoni berek elnevezésű különleges
természetmegőrzési Natura 2000 területtel – továbbá. a Magyarország
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény 4. § 34. pontjában meghatározottmagterülettel
/övezettel/ határosak.”
»‐

1c

Somogy Megyei Kormányhivatal,
Népegészségügyi Főosztály
[Ügyiratszám: SO/NEF/00113‐3/2019.]

„Zamárdi Város településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán
hatáskörömbe tartozóan jelentős környezeti hatás nem várható ……..…
alapján közegészségügyi szempontból környezeti vizsgálat készítését
nem tartom szükségesnek”
Amennyiben a környezeti vizsgálat lefolytatásra kerül, úgy a mellékelt
tematikát közegészségügyi szempontból megfelelőnek tartom.
»‐

2b

Somogy Megyei Kormányhivatal,
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
[Ügyiratszám: SOD/08/220‐2/2019.]

„Véleményünk szerint a tervezett módosítás az épített környezetre
jelentős környezeti hatást gyakorol figyelemmel a környező
természeti értékekre is, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását
szükségesnek tartjuk.
Kérjük a tematika 2.1. fejezetének: A terv céljainak, tartalmi
összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése
szempontjából fontos részeket” kiterjesztését a következő
vizsgálatokra:
‐
a tervezési terület várható laksűrűségének és a település
jellemző
laksűrűségének
vizsgálata
a
település
infrastrukturális adottságainak figyelembevételével;
‐
a megközelítő utak forgalmi terhelhetőségét, jelenlegi és
várható zajterhelését, a tervezendő megközelítési utak
illeszkedését az országos és helyi közútfejlesztési tervhez a Kr.
1 sz. melléklete 9. bekezdése szerint;
‐
vízparthasználat meglévő adottságait, terhelhetőségét és
fejlesztés lehetőségeit;
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kérjük
a
területre
vonatkozó
mérnökgeológiai‐
talajmechanikai szakvélemény becsatolását az alátámasztó
munkarészben és annak megállapításait,
vizsgálni, értékelni, amennyiben szükséges ellensúlyozó
intézkedési javaslatot eszközölni.
Kérjük a tematika 2.2 fejezetében „A tervezési terület azon környezeti
jellemzőinek azonosítsa, amelyeket a terv megvalósítása valószínűleg
jelentősen befolyásol” vizsgálni a „A terv összefüggése más releváns
tervekkel, programokkal, jogszabályokkal” a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
tv. (továbbiakban MtrT) releváns 81. § 2)c és (3)a) szakaszai szerint:
‐
a meglévő települési és épített környezethez való illeszkedés
lehetőségeit, a vizsgálat kiterjesztését a szomszédos Szántód
község határos területei vonatkozásában is;
‐
a tervezett beruházás hatását a tervezési területtől D‐re
elhelyezkedő tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő
(Dél‐balatoni
berek)
területekre,
a
látványvédelemre figyelemmel (Kőhegy) kiterjeszteni.
Kérjük továbbá, a tematika 2.4. fejezetében „A terv összefüggése más
releváns tervekkel, programokkal, jogszabályokkal „ MTrT övezeti
lehatárolásainak, illetve Zamárdi Város Településképi Rendeletének
vonatkozó, 5/2018. (III.14.) Önk rend (továbbiakban TKR) 6.§(1) és (2)
pontjai szerint a tervezett TRE módosítást vizsgálni.
A tematikát kérjük kiegészíteni az Étv. 7. (2) bek. h) pont szerinti
kilátás‐rálátás védelme érdekében elvégzendő vizsgálattal.
Kérjük a tematika 3.2. „Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy
terhelés esetén vizsgálandó hatások” ‐ fejezetét kiterjeszteni:
‐
„a környezeti elemek vizsgálata” tekintetében a beépítés
milyen hatással lesz – a jelentős térszint alatti beépítések
(medencék, mélygarázs...stb) ‐ a telken belül és a szomszédos
ingatlanok alatt a talajvíz szabad áramlására, a talajvíz
mozgásának változása milyen következményekkel járhat,. Az
esetleges kedvezőtlen változások milyen mérnökgeológiai,
építészeti és tájépítészeti feladatokat tesznek szűkségessé,
amelyekre intézkedési (ellensúlyozó) javaslat kidolgozása
indokolt;
‐
tervezési terület meglévő ökoszisztéma szolgáltatásának
feltérképezésére, a jelenlegi növényállományról készítendő
fakataszteren keresztül és annak részletes faérték‐
számítással történő kiegészítését;
‐
a csoportos fakivágásból és a tervezett beépítésből fakadó
mikroklimatikus változásra és annak hatását a szomszédos
természeti környezetre, a kemping védett fáira;
‐
a tervezési területen védősávok, védőterületek kijelölését
különös figyelemmel a szomszédos ökológiai hálózat
magterületéhez tartozó ingatlan megóvása érdekében a
telepíthető növények körének vizsgálata mellett.
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA:
‐
A megengedett legnagyobb építménymagasság 12 m‐ről →
20m (25) m‐re történő növelését aggályosnak tartjuk. (……..)
‐
Az előírt legkisebb zöldfelület 55%‐ról→ 40%‐ra történő
csökkentését szintén aggályosnak tartjuk a település
rekreációs célokat szolgáló területfelhasználási övezetek
szomszédságában egy közel 10 ha‐ s területi nagyság esetén,
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‐

mivel ez 1,5 ha aktív zöldfelület elvesztését fogja
eredményezni.
A mellékelt térképlapok tanúsága szerint a tervezett TRE
módosítás érzékeny területek közvetlen szomszédságában
helyezkedik el.„

»‐
2d

Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Erdészeti Osztály
[Ügyiratszám: SO‐04G/ERD/5247‐2/2019.]

„A megküldött tervezési javaslatot áttanulmányozva megállapítottam,
hogy a tervezett módosítások – erdőtervezéssel nem érintett –
belterületi ingatlanokat érintenek, így hivatalomnak az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(Evt.) 4. § (2) bekezdés i) pontja értelmében hatásköre nincs, ezért a
tervezett változtatásokat tudomásul veszem, a további eljárásban nem
kívánok részt venni.”
»‐

2e

Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Növény‐ és Talajvédelmi Osztály
[Ügyiratszám: SO‐04F/NT/1914‐2/2019]

„A megküldött dokumentáció áttanulmányozása alapján a tervezett
módosítás (kivett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása)
talajvédelmi szempontból jelentős változást nem okoz, termőföldre
jelentős hatással nem lesz, ezért talajvédelmi szempontból környezeti
hatásvizsgálat nem szükséges.”
»‐

2f

Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófoki Járási Hivatal
Földhivatali Osztály
[Ügyiratszám: 10471/2/2019]

„A településtervezési leírás módosítása tartalmazza a tervezett
változásokat. A változások a Zamárdi 3604/3, 3613/6, 3616/1, 3616/2
hrsz.‐ú ingatlanokat érinti. ……..
A felsorolt módosításnak földvédelmi vonatkozása nincs, termőföld
igénybevétellel nem jár.
A belterületi fekvésben lévő területek véleményezése a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (3) bekezdése szerint
nem tartoznak a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya, mint termőföldvédelmi hatáskörben eljáró
hatóság hatáskörébe.
Az általános megállapításokkal, előírásokkal kapcsolatban nincs
észrevételünk.”
»‐

2g

Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
[Iktatószám: BAV/2180‐3/2019]

„A Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakterületen nem várható
környezeti hatás, a Bányafelügyelet a javasolt tematikával egyetért.”
»‐

2j

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvos
[Iktatószám: 43200‐2/2019/KBKHF]

„Zamárdi Város településrendezési eszközeinek módosításával
(3604/3; 3613/3; 3616/1; 3616/2 hrsz.‐ú terület) kapcsolatban a
Nemzeti Népegészségügyi Központnak észrevétele nincs, kémiai
biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
szükségesnek.”
»‐

2k

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
[Hivatkozási szám: 504‐4/2019]

„A véleményezésre megküldött módosított rendezési terv ellen tűz‐,
polgári védelmi, iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.
Környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek.”
»‐

* A táblázatban azok a 2/2005. Korm. rendelet 3. mellékletében nevesített környezet védelméért felelős szervek – a válaszadás
időpontjában hatályos megnevezésüket használva – szerepelnek, melyek a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban
véleményt adtak.

Az érintett közigazgatási szervek állásfoglalásával összhangban a környezeti értékelés elkészítésére sor került.
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E/1. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény hatályos szövegének 85/A.§ (1) és (2) bekezdése
értelmében:
„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési tervének kidolgozása során.
Ha a településfejlesztési terv készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi
hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem
kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban
az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból
nem érintett.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési terveket.”

Zamárdi Város rendelkezik örökségvédelmi hatástanulmánnyal. Zamárdi Város hatályos településrendezési
eszközeihez, 2011‐ben elkészült dokumentum, részletes tartalmánál fogva, eleget tesz az örökségvédelmi
hatástanulmánnyal szemben fennálló követelményeknek.
ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRINTETTSÉG
A 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdésében az Étv. 8. §. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárás
keretében nyilatkozó illetékes államigazgatási szerv véleményezéséhez köti a rendezés alá vont terület
örökségvédelmi szempontból való érintettségének eldöntését.
Az Étv. 8. § (2) bekezdése a 314/2012. Korm. rendelet településrendezési eszközök véleményeztetésére előírt
eljárásra utal vissza.
A tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetést követően közvetlenül a végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatásával indul. Előzetes tájékoztatási szakasz ennél az eljárásnál tehát nincsen. Zamárdi város
településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán adatkéréssel fordultunk az adatszolgáltatásra jogosult
államigazgatási szervhez. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala SO‐04/D/EOH/1392‐2/2019
ügyiratszámú levelében adta meg adatszolgáltatását. A megnevezett levélben a Hivatal megállapítja, hogy a
tervezési terület nem érintett sem régészeti lelőhellyel, sem műemlékkel, sem műemléki környezettel. Így az
adatszolgáltatás alapján örökségvédelmi érintettség nem áll fenn.
A fenti hatóság által küldött – a műemlékekre, a régészeti lelőhelyekre, valamint a világörökségi várományos
területekre vonatkozó – adatszolgáltatás alapján a tervezési terület örökségvédelmi elemekkel nem érintett.
Jelen Településrendezési Eszköz‐módosításnak nem feladata a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján kidolgozott
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése.
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E/2. ÉRINTETTSÉG RÖGZÍTÉSE
VILÁGÖRÖKSÉG, VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET
Az UNESCO Világörökségi Listája alapján Zamárdi város világörökségi helyszínnel nem érintett.
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet Melléklete alapján
Zamárdi város világörökségi várományos helyszínnel (tájház) érintett, azonban a tervezési terület nem érintett.
MŰEMLÉK
A Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján a tervezési terület műemlékkel, műemléki környezettel, valamint
műemléki jelentőségű területtel nem érintett.
RÉGÉSZET
A Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján a tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhellyel nem érintett.
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK
A tervezési terület helyi védett művi értékkel nem érintett Zamárdi Város a településkép védelméről szóló
5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete alapján.
Megjegyzendő, hogy a terület érintett az önkormányzat által meghatározott áthaladás szempontjából meghatározó
területtel.
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F/2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ÉS A KÉPVISELŐ‐TESTÜLET DÖNTÉSE KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ
NYILVÁNÍTÁSRÓL

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E‐MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

KIVONAT
a Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2019. május 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

117/2019. (V.29.) KT határozat:

Tárgy: A Zamárdi, Szt. István utca déli oldalán található 3604/3, 3613/6, 3616/1 és 3616/2
hrsz-ú ingatlanokon megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos döntések
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a 3604/3, 3613/6, 3616/1
és 3616/2 hrsz-ú ingatlanokkal összefüggő projektet, és a főépítészi szakmai véleménye
alapján támogatja annak megvalósulását.
A képviselő-testület támogatja a projekt kiemelt beruházássá minősítést, az ezzel összefüggő
együttműködési megállapodás létrejöttét.
A képviselő-testület a beruházó a terület övezeti átsorolási igényét az elhangzott indokolások
alapján támogatja, ennek összes költségét a beruházónak kell viselnie.
A képviselő-testület a beruházásra vonatkozó ütemtervet elfogadja, támogatja a mai naptól
kezdődően aktualizálva.
Felelős: Csákovics Gyula polgármester
Határidő: ért. szerint

kmft

Csákovics Gyula sk.
polgármester

Kivonat hiteles:
Zamárdi, 2019. június 25.

Bogdánné Marosi Gabriella főea

dr. Kerekes Gyöngyi sk.
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
aljegyző
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SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
e-mail:

SOD/08/220-2/2019.
Müller Krisztina tájépítész
82/502-660
muller.krisztina@somogy.gov.hu

Tárgy:

Hiv.szám:
Ügyintézőjük:

Zamárdi TRE 19.módosítás
– véleménykérés környezeti
vizsgálat szükségességéről és
tematikájáról
504-4/2019.
Fodor Anikó

Csákovics Gyula részére
polgármester
Zamárdi Város Önkormányzata
Zamárdi
Szabadság tér 4.
8621
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Zamárdi város Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött a Településrendezési Eszközeinek módosításáról és kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 3604/3,
3613/6, valamint a 3616/2 hrsz.-ú ingatlanokat.
Megkereső levelében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) előírásai alapján véleményt kér arról, hogy a tervezett módosítás
következtében várható-e jelentős környezeti hatás, valamint arról, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat
lefolytatása.
Szakmai véleményt kér a tematikáról abban az esetben, ha a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1§.(3) bekezdése
értelmében lefolytatandó környezeti vizsgálat szükségessége fenn áll véleményező részéről.
Módosuló hatályos településrendezési eszközök:
Zamárdi Város Településrendezési Eszközei Egységes szerkezetben, Zamárdi város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályzási Tervéről szóló 1/2006 (I.20.) s. önkormányzati rendelete, módosítva a 23/2018.
(XII.18.) sz önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: HÉSZ).
Tájékoztat továbbá a TRE módosításához szükséges tervezési feladat tartalmáról és részterület módosításáról,
amely során a jelenlegi „K szabadidőközpont-2” jelű építési övezet „Vt” település vegyes területbe kerül
átsorolásra. A beépítési paraméterek jelentős megváltoztatásra kerülnének az alábbiak szerint:
A tervezett módosítás:
- a tervezési területen Zamárdi Nyugati városkapú megteremtése
- a hatályos K szabadidőközpont-2 (Sz, 35%, 12,0 m, 10.000 m2, 55%) építési övezetének Vt
területfelfasználásba történő átsorolása, lehetővé téve a közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkciók
elhelyezését a területen;
- A korábbi (K- szabadidőközpont-2) építési övezet paramétereinek megváltoztatása: a 35%-os
beépíthetőség 40 %-ra emelése, az építménymagasság 12m-ről (16m-ről) 20 m-re (25m-re) emelése,
míg a jelenlegi 55%-os zöldfelületi kötelezettség 40 %-ra csökkentése, kisebb (2000m 2) kialakítható
telekterületek lehetővé tétele mellett.
Az Önkormányzat településrendezési feladatát az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján Ripszán János főépítész
bevonásával látja el.
A VÁTI Városépítési Kft. (Paksi Szilvia, vezető településtervező TT /1 01-2592) által készített „Zamárdi Város
Településrendezési Eszközeinek -kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, 3604/3, 3613/6, 3616/1, valamint
3616/2 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló- módosítása” című véleményt kérő anyagot áttanulmányoztuk, melyre
az alábbi szakmai véleményt adjuk:
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281 Telefon: (82) 502 650
E-mail: allami.foepitesz@somogy.gov.hu Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
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I. A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséről:
Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásainak
megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg, figyelemmel a természeti értékekre
is.
Véleményünk szerint a tervezett módosítás az épített környezetre jelentős környezeti hatást gyakorol
figyelemmel a környező természeti értékekre is, ezért
a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartjuk.
Kérjük figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a beérkezett
vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak indokolását nyilvánosságra
hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős
szerveket.
II. A tervezett környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozó véleményünk:
Kérjük a tematika 2.1. fejezetének: A terv céljainak, tartalmi összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti
értélkelés készítése szempontjából fontos részeket” kiterjesztését a következő vizsgálatokra:
- a tervezési terület várható laksűrűségének és a település jellemző laksűrűségének vizsgálata a település
infrastrukturális adottságainak figyelembevételével;
- a megközelítő utak forgalmi terhelhetőségét, jelenlegi és várható zajterhelését, a tervezendő
megközelítési utak illeszkedését az országos és helyi közútfejlesztési tervhez a a Kr. 1 sz. melléklete 9.
bekezdése szerint;
- vízparthasználat meglévő adottságait, terhelhetőségét és fejlesztés lehetőségeit;
- kérjük a területre vonatkozó mérnökgeológiai- talajmechanikai szakvélemény becsatolását az
alátámasztó munkarészben és annak megállapításait,
vizsgálni, értékelni, amennyiben szükséges ellensúlyozó intézkedési javaslatot eszközölni.
Kérjük a tematika 2.2 fejezetében „A tervezési terület azon környezeti jellemzőinek azonosítsa, amelyeket a terv
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol” vizsgálni a „A terv összefüggése más releváns tervekkel,
programokkal, jogszabályokkal” a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. tv. (továbbiakban MtrT) releváns 81. § 2)c és (3)a) szakaszai szerint:
- a meglévő települési és épített környezethez való illeszkedés lehetőségeit, a vizsgálat kiterjesztését a
szomszédos Szántód község határos területei vonatkozásában is;
- a tervezett beruházás hatását a tervezési területtől D-re elhelyezkedő tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő (Dél-balatoni berek) területekre, a látványvédelemre figyelemmel (Kőhegy)
kiterjeszteni.
Kérjük továbbá, a tematika 2.4. fejezetében „A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal,
jogszabályokkal „ MTrT övezeti lehatárolásainak, illetve Zamárdi Város Településképi Rendeletének vonatkozó,
5/2018. (III.14.) Önk rend (továbbiakban TKR) 6.§(1) és (2) pontjai szerint a tervezett TRE módosítást vizsgálni.
A tematikát kérjük kiegészíteni az Étv. 7. (2) bek. h) pont szerinti kilátás-rálátás védelme érdekében elvégzendő
vizsgálattal.
Kérjük a tematika 3.2. „Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások” fejezetét kiterjeszteni:
- „a környezeti elemek vizsgálata” tekintetében a beépítés milyen hatással lesz – a jelentős térszint alatti
beépítések (medencék, mélygarázs...stb) - a telken belül és a szomszédos ingatlanok alatt a talajvíz
szabad áramlására, a talajvíz mozgásának változása milyen következményekkel járhat,. Az esetleges
kedvezőtlen változások milyen mérnökgeológiai, építészeti és tájépítészeti feladatokat tesznek
szűkségessé, amelyekre intézkedési (ellensúlyozó) javaslat kidolgozása indokolt;
- tervezési terület meglévő ökoszisztéma szolgáltatásának feltérképezésére, a jelenlegi növényállományról
készítendő fakataszteren keresztül és annak részletes faérték-számítással történő kiegészítését;
- a csoportos fakivágásból és a tervezett beépítésből fakadó mikroklímatikus változásra és annak hatását
a szomszédos természeti környezetre, a kemping védett fáira;

Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
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- a tervezési területen védősávok, védőterületek kijelölését különös figyelemmel a szomszédos ökológiai
hálózat magterületéhez tartozó ingatlan megóvása érdekében a telepíthető növények körének
vizsgálata mellett.
III. Környezeti vizsgálat szükségességének indoklása:
A megengedett legnagyobb építménymagasság 12 m-ről → 20m (25) m-re történő növelését aggályosnak
tartjuk.
A tervezett módosítás ellentmond a MTrT preambulumában megfogalmazott területrendezési célnak: „az ország
általános és egyes térségeinek kiemelkedő gazdasági, társadalmi és kulturális ... fejlődéshez a véges és
nehezen megújuló táji, természeti, környezeti és épített környezeti értékek hozzájárulása elvitathatatlan” és 50.§
(1)-ban foglaltaknak.
A 3604/3, 3613/6, 3616/1, /2 ingatlanokon a tervezett módosítás nincs összhangban a TKR 6.§(1) és (2)
pontjaival, az új beépítés szabályozás a meglévő beépítési magasságokat nem veszi figyelembe.
A rendelkezésünkre álló szabályozási terv szerint az érintett ingatlanok környezetében nincs 12 m-nél nagyobb
építménymagasságú terület. A tervezett 20(25) m beépítési magasság a település szegélyén tornyosulva,
ellentmond a városépítés elveinek és hagyományainak, miszerint a belvárostól a városszegély felé haladva a
település egyre alacsony épültetekkel simul a tájba.
Az előírt legkisebb zöldfelület 55%-ról→ 40%-ra történő csökkentését szintén aggályosnak tartjuk a
település rekreációs célokat szolgáló területfelhasználási övezetek szomszédságában egy közel 10 ha- s
területi nagyság esetén, mivel ez 1,5 ha aktív zöldfelület elvesztését fogja eredményezni.
A mellékelt térképlapok tanúsága szerint a tervezett TRE módosítás érzékeny területek közvetlen
szomszédságában helyezkedik el.
A megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdése állapítja meg.
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai véleményünket a Kr. 4. § (2)
bekezdés és a 7.§ (3) rendelkezései alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel adtuk.

Kaposvár, 2019. szeptember 24.

Tisztelettel:
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott nevében és megbízásából:

ifj. Horváth János
állami főépítész

Értesül:
1. Címzett
2. VÁTI Városépítési Kft., 1076 Budapest, Thököly út 7.
3. irattár
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
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Natura2000 SAC – különleges természetmegőrzési terület a TRE módosítássával érintett terület közvetlen
szomszédságában – forrás:web.okir.hu
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Gmail - Fwd: FW: térképi adatbázisok átadása Zamárdi településre

Szilvia Paksi <paksiszilvia001@gmail.com>

Fwd: FW: térképi adatbázisok átadása Zamárdi településre
1 üzenet
Fodor Anikó <fodor.aniko@zamardi.hu>
Címzett: Arany Gergely <garany@vatikft.hu>
Másolatot kap: Szilvia Paksi <szilvia.paksi@vatikft.hu>

2019. szeptember 18. 15:43

szia Gergő!
továbbítom a Lechner adatszolgáltatását, egyelőre ez az első levél jött
üdv.
Anikó
-------- Továbbított üzenet -------Tárgy:FW: térképi adatbázisok átadása Zamárdi településre
Dátum:Wed, 18 Sep 2019 12:25:50 +0200
Feladó:Zamárdi PMH Titkárság <titkarsag@zamardi.hu>
Címzett:fodor.aniko@zamardi.hu

From: Némethné Meier Éva [mailto:eva.meier@lechnerkozpont.hu]
Sent: Wednesday, September 18, 2019 12:18 PM
To: titkarsag@zamardi.hu
Subject: térképi adatbázisok átadása Zamárdi településre

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatom, hogy a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes
átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet által módosított
jogszabályok alapján beadott adatigénylésére elküldött dokumentumokat hiánytalannak találtuk.
Az adatvédelem érdekében az adatok eléréséhez két e-mailt kell kapnia tőlem. A jelenlegiből megtudhatja a PIN
kódot, mely segítségével engedélyezett a belépése, a másikból pedig az elérési hivatkozást.
Adatletöltés módja:
1. Kattintson a másik e-mailben található hivatkozásra,
2. majd írja be a következő PIN kódot: 9716
Az adat letöltésére az utóbbi levéltől számított 10 nap áll rendelkezésére.
Adatszolgáltatásának sorszáma: 1224
További kérdések esetén állok rendelkezésére.
Üdvözlettel:
Némethné Meier Éva
adatszolgáltatási felelős

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6b2f089219&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1645020959395654255&simpl=msg-f%3A1645020…
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Lechner Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Telefon: +36 1 460 4245
Mobil: +36 30 521 0818
E-mail: eva.meier@lechnerkozpont.hu
Web: lechnerkozpont.hu
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A dokumentáció tárgya

Szántód felől Zamárdiban érkezve a Szent István út mindkét oldalán nagy kiterjedésű kempingek
helyezkednek el. Településképi szempontból kiemelt jelentőségű területek ezek, hiszen az ebből az
irányból érkezőket itt érik az első benyomások a településsel kapcsolatban. Az úttól délre eső, közel 12
hektáros területen a fejlesztők Zamárdi új nyugati városkapuját álmodták meg, ami kiterjeszti, és egyben
tehermentesíti a jelenlegi városközpontot.

2

A beépítés ismertetése

A terület központjában intenzívebb beépítésű, igazi városi alközpontot tervezünk, éttermekkel,
kávézókkal, szolgáltatásokkal, sétányokkal, nagy vízfelületekkel, szökőkutakkal és rengeteg fával,
zölddel kialakítva. A központ déli részén 72 szobás, négycsillagos konferencia és wellness hotel fog
megvalósulni.
A központtól keletre és nyugatra szimmetrikusan elhelyezkedő, lazább beépítésű, nagy zöldfelületekkel,
medencékkel, spotpályákkal ellátott lakó- és pihenőövezetet alakítunk ki. A Szent István utca mentén,
de az utca vonalától visszahúzva, alacsonyabb, pince + földszint + 3 szint + tetőszintes lakóépületek,
míg az úttól távol, magasabb, pince + földszint + 5 + 2 tetőszintes társasházak épülnek. A magasabb
épületek előnye egyrészt, hogy a terület beépítettsége alacsonyabb tud maradni ahhoz képest, mintha
több alacsony épületet helyeznénk el, másrészt a magasabban lévő lakásokból egyedülálló panoráma
nyílik a Balaton nyugati medencéjére, valamint a Tihanyi-félszigetre.
A fejlesztés 756 db lakóegység és az ezekhez kapcsolódó üzletek, szolgáltatások kialakításával
számol, továbbá a turisztikai, pihenési rendeltetéshez kapcsolódóan sport és rendezvényi funkciók
megvalósítását is magában foglalja. A területen megvalósul 8 db teniszpálya, 8 db strandröplabda
pálya, valamint 4 db strandfoci pálya. A tervezett 8 db fürdőmedence összes felülete közel 1500 m2,
míg a központi területen tervezett látványmedence több mint 500 m2 vízfelülettel rendelkezik. A
tervezett lakások 25%-a 2 szobás, 60%-a 3 szobás és 15%-a 4 szobás lesz. A terezett funkciókhoz a
parkolók jelentős részének elhelyezése a pinceszinten tervezett, a 270 db felszíni mellett 982 db pincei
parkoló fog létesülni.
A pinceszintek úgy lesznek a jelenlegi terepbe süllyesztve, hogy a terepszint alatti vízmozgásokat ne
akadályozzák.
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A beépítés kortárs építészeti megjelenésével hozzájárul Zamárdi urbanizációjához, valamint a Balaton
déli parti települések között betöltött pozíciójának erősítéséhez.
A tervezett épületek a terület geotechnikai adottságai miatt, cölöpalapozással gyámolított vasbeton
lemezalapozással készülnek. A pinceszinteken vízzáró vasbeton falak biztosítják a talajvíz elleni
védelmet. Az épületek teherhordó szerkezetét vasbeton falak és pillérek adják, amit kitöltő falazat
egészít ki. A homlokzatokon szerelt jellegű, igényes alumínium és szálcement burkolatok készülnek. A
nyílászárók az egész beépítés színvonalához illeszkedően, háromrétegű üvegezéssel ellátott alumínium
szerkezetekből készülnek. A homlokzat megjelenését edzett, ragasztott üvegkorlátok egészítik ki.
. A környezet alakításánál a meglévő értékes növényállomány lehetőségekhez képest maximális
megóvása mellett, új háromszintes növényállomány telepítése tervezett.
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A beépítési mutatók és adatok

A jelenlegi szabályozás szerinti beépítési mutatók:

K szabadidőközpont területen:
-

beépítési mód:

szabadonálló

-

beépítettség maximális mértéke:

35%

-

szintterületi mutató:

0,5

-

zöldfelület minimális mértéke:

55%

-

építménymagasság:

12,0 m

-

épület legmagasabb pontja:

16,0 m

A jelenlegi szabályozás mutatóiból számított maximálisan lehetséges beépítés adatai:
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A tervezett beépítési mutatók:

Vt, településközponti területen:
-

beépítési mód:

szabadonálló

-

beépítettség maximális mértéke:

30%

-

zöldfelület minimális mértéke:

40%

-

építménymagasság:

16 m

Ln-1, nagyvárosias lakóterületen:
Zóna 1.
-

beépítési mód:

szabadonálló

-

beépítettség maximális mértéke:

20%

-

zöldfelület minimális mértéke:

60%

-

építménymagasság:

24,0 m

-

épület legmagasabb pontja:

26,0 m
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Zóna 2.
-

beépítési mód:

szabadonálló

-

beépítettség maximális mértéke:

20%

-

zöldfelület minimális mértéke:

60%

-

építménymagasság:

4,0 m

-

épület legmagasabb pontja:

5,0 m

Ln-2, nagyvárosias lakóterületen:
Alacsonyházas övezet
-

beépítési mód:

szabadonálló

-

beépítettség maximális mértéke:

25%

-

zöldfelület minimális mértéke:

60%

-

építménymagasság:

14 m
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A tervezett beépítés alapján számított beépítési mutatók:

A fenti táblázatokból a következő megállapításokat lehet tenni:


Az új szabályozás alapján emelkedik a szintterületi mutató, de a tervezett beépítés
messze nem használja ki a beépítési lehetőségeket.



A területen a szintterületi mutató növekedésével párhuzamosan, azzal arányosan
növekszik a tulajdoni egységek száma. Megnő továbbá az elhelyezendő parkolók száma,
továbbá a terülten megjelenő lakók/üdülők létszáma.



A jelenlegi szabályozás alapján kb. 541 db üdülőegység alakítható ki, míg a tervezett
beépítés 756 db lakással, továbbá 72 db szállodai szobával számol.
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Az jelenlegi szabályozás alapján kb. 984 db gépkocsi jelenne meg a területen, míg a
tervezett beépítés 1252 db gépkocsival számol.



A jelenlegi szabályozás alapján kb. 1400 fő, míg a tervezett beépítés kb. 2268 fő jelenne
meg a terület használójaként.



Az új beépítés jelentősen növeli a zöldfelületet 55%-ról közel 70%-ra.

A helyszín Balaton melletti fekvése miatt - feltételezésünk alapján - a jövőbeni tulajdonosok jelentős
része alapvetően nyári időszakban fogja használni az ingatlanát. Az állandó lakosok létszáma a
prognosztizált, 2268 fő, cca. 20-25%-a lesz, ami 450-550 főt jelent.
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Közműigények

Becsült villamos energiaigény szükséglet számítása
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Becsült víz-csatorna kapacitásszükséglet számítása

Részlet a közműtérképből (forrás: e-epites.hu)

A közműtérkép részletből jól látható, hogy a területen minden közmű (víz, csatorna, gáz, elektromos)
rendelkezésre áll.
A közműnyilatkozatok alapján a fenti közmű kapacitások rendelkezésre állnak.
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Csapadékvíz kezelése
Az épületekről a csapadékot ingatlanonként kialakított, méretezett záportározókba vezetjük,
ahonnan a későbbiekben locsolásra lehet használni, illetve a felesleget - az önkormányzat
nyilatkozata alapján - a terület déli oldalán húzódó árokba lehet vezetni. A pakolókban
összegyűjtött vizet megtisztítva, homok és olajfogón keresztül szintén az előzőekben említett
árok be tudja fogadni.
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Közlekedés, megközelíthetőség

A tervezési terület Zamárdi nyugati településrészén található, a Szent István utca (7201. j.
önkormányzati út) Sás utca és Keszeg utca közötti szakaszán, az út déli oldalán.
Az utca északi oldala és a Balaton part között családi házas/nyaraló beépítésű terület fekszik.

Tervezési terület
A tervezési területen jelenleg camping üzemel, így a területen a funkció kiszolgáló építményei (a
recepció, mosdó épület) található, valamint a camping felosztását szolgáló zúzottköves úthálózat.
Az ingatlan közúti megközelítése a Szent István utcáról biztosított. A Szent István utca 2×1 sávos,
jellemzően 5,50 m burkolatszélességű lakóutca. A Településszerkezeti terv szerint az utca gyűjtőúttá
történő átsorolása nem tervezett. A Szent István utcán tömegközlekedés megállóhelyei vannak, a
tervezési terület előtti szakaszon a Kilátó utcánál.

13

S K IC C -A R T
É

p

í t é s

z i r o

d

a

k

f t.

1021 Budapest, Labanc út 4.

telefon:+36 1 233 85 54, mobil:+36 30 492 4210, www.skiccart.hu, e-mail: skiccart@skiccart..hu

Szenti István utca
A kerékpáros közlekedés biztosítására a Településszerkezeti terv a Szent István utcán a Harcsa utcától
keletre önálló kerékpárút kiépítését javasolja, ez azonban a tervezési területet nem érinti.

Tervezett kialakítás
A tervezett kialakítás szerint a Szent István u. 148-150. szám alatti ingatlanon lakóépületek kerülnek
elhelyezésre. A tervezett fejlesztés 3 beépítési ingatlanon valósulna meg. A nyugati és keleti oldali
ingatlanokon szabadon álló pince+fsz+3+tetőszint, illetve fsz+5+2 tetőszintes ingatlanok valósulnának
meg, míg a középső ingatlanon 2 db fszt+4 szintes társasház jellegű lakóépület, továbbá a terület déli
részén egy 72 szobás négycsillagos szálloda.

Az ingatlanok megközelítését egy a Szent István útról a Keszeg utca csomópontjában nyíló szerviz úton
keresztül lehet biztosítani. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján a Szent István úton a
terület feltárására egyetlen közútkapcsolat létesítéséhez játul hozzá. Az ingatlanon belül szervizutak
létesülnek, melyek mentén parkolók helyezhetők el. Az épületekhez tartozó parkolók a pinceszinten

Tekintettel arra, hogy a terület környezete üdülőterület, a tervezési területen jelenleg camping működik,
a szomszédos ingatlanokon szintén camping és nyaralók találhatók, így a tervezett fejlesztés a meglévő
gépjármű forgalomhoz képest nagymértékű gépjármű forgalmat nem generál. A jelenlegi szabályozás
alapján kalkulált nagyságrendileg 1000 gépkocsi helyett a tervezett beépítés 1250 db gépkocsival
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számol a területen, ami 25%-os forgalomnövekedést jelent, amit a közúthálózat elbír. A tervezett
szervizutakat javasolt 6,0 m szélességgel kialakítani. A szervizutak burkolatát a tervezett
útcsatlakozások környezetében javasolt minimum 7,0 burkolatszélességgel kialakítani a könnyebb és
gyorsabb kanyarodó mozgások érdekében. Szintén ennek érdekében az útcsatlakozások
szegélylekerekítő íveit minimum R=10 m sugárral javasolt kiépíteni.
A tervezett útcsatlakozásnál javasolt legalább a gyalogos átkelés biztonságosabbá tételére a Szent
István utcán középszigettel védett gyalogátkelőhelyet kialakítani. Az ehhez szükséges szabályozási
szélesség (30 m) rendelkezésre áll.

Budapest, 2021. szeptember hó

Szekeres István
okleveles építészmérnök
É1 13-1070
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Helyszínrajz

16

2021. szeptember 2., csütörtök

Hotel
fsz+4
20,5 m

belső út

12
belső út

medence+jacuzzi

sportpályák

építésihely

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+6+1
26 m
építésihely

21
telekhatár

telekhatár

1

2

3

építésihely

építésihely

42

építésihely

építésihely

telekhatár

Lakóépület
fsz+4
15 m

5

belső út

Lakóépület
fsz+4
15 m

építésihely

hotel parkoló

Lakóépület
fsz+6+1
26 m
11

21

H-01

belső út

építésihely

építésihely

belső út

Lakóépület
fsz+4
15 m

Lakóépület
fsz+4
15 m

telekhatár

telekhatár

sportpályák

85

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+4
18 m

12,5

építésihely

belső út

belső út

35

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

díszmedence
+ italbár

sportpályák
belső út

medence+jacuzzi

építésihely

telekhatár
12,5

Lakóépület
fsz+4
18 m

építésihely
sportpályák

Lakóépület
fsz+4
15 m

építésihely

Lakóépület
fsz+4
15 m
építésihely

építésihely

50

5

telekhatár

telekhatár

belső út

belső út

Lakóépület
fsz+4
15 m

Lakóépület
fsz+4
15 m

Lakóépület
fsz+4
15 m

telekhatár

53 belső út

12
42

Lakóépület
fsz+4
15 m

5 12

telekhatár

belső út

272,5

Szent István utca

50

Szent István utca

Szent István utca

telekhatár

8
gépkocsi behajtó

35

140

3

8

2

272,5

1

12,5

260

12,5 8

140

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Helyszínrajz - M=1:2000

8 12,5

260

12,5

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu
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Terepmetszetek

17

134,12

123,47

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+4
15 m
106,87

eredeti terepvonal

H-02
2021. szeptember 2., csütörtök

106,87

107,87

107,87

107,82
105,82

105,54

105,27

eredeti terepvonal

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

1-1 Terepmetszet - M=1:400

107,82
105,15

eredeti terepvonal

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

126,60
124,10

Hotel
fsz+4
20,5 m

Lakóépület
fsz+4
18 m
109,40
107,20

eredeti terepvonal

H-03
2021. szeptember 2., csütörtök

107,20

106,20

106,20

105,82

eredeti terepvonal

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

2-2 Terepmetszet - M=1:400

eredeti terepvonal

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

134,57

123,92

Lakóépület
fsz+6+1
26 m

Lakóépület
fsz+4
15 m
107,32

eredeti terepvonal

H-04
2021. szeptember 2., csütörtök

107,32

108,32

108,32

108,27
106,27

105,99

105,72

eredeti terepvonal

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

3-3 Terepmetszet - M=1:400

108,27
105,60

eredeti terepvonal

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu
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Látványtervek

18

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

2021. június 28., hétfő

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

forrás: GoogleEarth

01
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Terület elhelyezkedése

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

forrás: GoogleEarth

02
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Terület elhelyezkedése

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

forrás: Zamárdi TAK

03
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Zamárdin belüli
elhelyezkedés

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

forrás: e-kozmu.hu

04
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

A terület
közműellátottsága

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

forrás: Zamárdi TRE

05
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

A terület jelenlegi övezeti
besorolása

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

06
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Közlekedési rendszer

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

07
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Felülnézet

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

08
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Poolbár

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

09
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Sportpályák

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

Lakásszám: 38 db

10
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Tenisz pálya

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

11
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Kert

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

Lakásszám: 16 db

12
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Villaépület

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

13
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Villaépület kert

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

Lakásszám: 30 db

14
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Hosszúház

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu

15
2021. június 28., hétfő

Zamárdi Nyugati Városkapu
8621 Zamárdi, Szent István utca 148-150.

Hotel

H-1021 Budapest, Labanc út 4.
Telefon: +36 30 492 42 10
skiccart@skiccart.hu
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1021 Budapest, Labanc út 4.

telefon:+36 1 233 85 54, mobil:+36 30 492 4210, www.skiccart.hu, e-mail: skiccart@skiccart..hu

10 Mellékletek
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GEOSZFÉRA
GEOLÓGIAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.

Tel./Fax: 34/425-073; Mobil: +36209384840
Adószám: 11861603-2-11; Számlaszám: 11740047-20127956

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS
a ”Zamárdi Nyugati Városkapu projekt” keretében
megépítésre kerülő épületek altalajviszonyairól

Készült: 2019. december 16.

Készítette: Dankó Zsolt
Kornreich Gábor
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-3TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

1. Előzmények, a megbízás tárgya
A Megbízó Sun Resort Kft. (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.) képviseletében
Mühl Berta ügyvezető 2019. november 29-én adott megbízást a ”Zamárdi Nyugati
Városkapu projekt” keretében beépíteni tervezett terület területismertető szintű
talajmechanikai vizsgálatára, az eredmények alapján talajvizsgálati jelentés
készítésére.
Tervezői adatszolgáltatásként a Megbízónk megküldte a telekcsoport
helyszínrajzát feltüntetve rajta a tervezett épületek helyeit, az épületek előzetes terveit,
valamint a tervezési terület geodéziai felmérését is.
Az adatszolgáltatások alapján a tervezési területen 27 db épület fog megépülni
körülbelül 700 lakással. A Balatonhoz közelebbi részeken 4-5, a távolabbi részeken
pedig 13-15 szintes épületek kerülnek megépítésre.
A tervezési terület altalajviszonyainak vizsgálatára 5-5 fúrás és dinamikus
szondázás lett előirányozva. A tervezett feltárási mélység egységesen 6,0 m volt.

2. A munkában részt vevő közreműködők bemutatása
A talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges laboratóriumi munkálatok
elvégzésére az alábbiakban felsorolt alvállalkozókat vontuk be:
•

GEORAM Kft. (9023 Győr, Pusztaszeri út 21.) – talajminták
MSZ EN ISO 14688-1 sz. szabványsorozat szerinti talajazonosító
vizsgálatai

•

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZRT. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium
(2800 Tatabánya, Sárberek 100.) – talajvíz minta agresszivitási vizsgálata

3. A térség földrajzi és földtani adottságai
A vizsgált terület a Magyarország kistájainak katasztere 1–2. – Második,
átdolgozott és bővített kiadás (Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi
Kutatóintézet, Budapest, 2010.) című monográfia alapján a következő besorolással bír:
•
•
•

Nagytáj
Középtáj
Kistáj

4.
4.1.
4.1.13.

Dunántúli-dombság,
Balaton-medence,
Somogyi parti sík.

Domborzat. A Balaton D-i partja jellemzően sík vidék, mely D-re a Somogyidombságban folytatódik. A terület kialakulásában a tó vízszintjének mesterséges
süllyesztése és a tó feltöltődés hatásai voltak a fő befolyásoló tényezők. A tó partja a
területnek helyenként lejtőüledékkel többé-kevésbé megemelt része, mely a tavi
hullámmozgással alámosott alacsony (5-10 m), meredek peremekkel határolódik el a

GEOSZFÉRA Kft., 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.

tel./fax: 34/425-073 e-mail: geoszfera@geoszfera.hu

-4parti alluviális síktól. A tóhoz kifutó köztes meridionális völgyek tölcsérszerű öblözetei, a
berkek a feltöltődés színterei. Ma is nagyrészt vizenyős terület.
Az alacsony és magas meredek partfalak és a vízszegély között helyezkedik el
a tulajdonképpeni parti sáv, amely a szabályozások előtt vizenyős, mocsaras kis
vápákkal és mélyedésekkel tagolt, egymás mögött sorakozó, különböző magasságú
és kiterjedésű turzások rendszere volt. A terület tengerszint feletti magassága 104-110
mBf. között mozog. Ma a terület jórészt elegyengetett, feltöltött, csaknem teljesen
beépített „kultúrterület”.
Földtani leírás. Földtani felépítésében a Somogyi-dombságot is felépítő
pannóniai homok- és agyagüledékekre települt prebalatoni hordalékkúp anyaga
vesz részt. A tóparti sávjának változásaihoz kötötten a durva és finomszemű szemcsés
üledékek váltakozása jellemző, melyek néhol kavicsosak is. A régi mocsarak helyén
tőzeges, lápi meszes, lápi agyagos üledékek találhatók.

A vizsgált terület

Zamárdi és környékének méretarány nélküli földtani térképe, a vizsgált terület megjelölésével

4. Az építési környezet bemutatása
A vizsgált terület Zamárdi Ny-i részén fekszik, a Szent István utca D-i oldalán. A
területet különböző kis vízfolyások határolják, melyek a Balatonnal vannak
összeköttetésben. A tervezési terület légi fotója az alábbi ábrán látható:

GEOSZFÉRA Kft., 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.

tel./fax: 34/425-073 e-mail: geoszfera@geoszfera.hu
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A vizsgált terület

A tervezési terület légifotója (Google Inc, 2019)

A beépíteni tervezett városrész Zamárdi belterületén fekszik a parttól mintegy
300-400 m távolságra. A környék jellemzően egyszintes családi ház jellegű épületekkel,
üdülőkkel van beépítve. A vizsgált telken korábban kemping üzemelt, mely
vizsgálatunk idején már nem üzemelt.

A tervezési terület kataszteri térképe

A vizsgált terület természetes állapotában enyhén K-DK felé, a Bodoméri-víz felé

A tervezési terület topográfiai térképe (www.mepar.hu)

GEOSZFÉRA Kft., 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.

tel./fax: 34/425-073 e-mail: geoszfera@geoszfera.hu
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A vizsgált terület közvetlen D-i határán mocsaras, lápos térséget jelöl a térkép.
Telek geodéziai felmérése alapján a területen mért abszolút magasságok 105,0-107,0
mBf. közé esnek. A telek enyhén ÉK-felé emelkedik.

5. Szeizmicitási adatok, a terület földrengés-veszélyessége
Földrengésveszélyre történő méretezés során meg kell vizsgálni az építési
terület, a telepítési hely altalajának és az épületnek a besorolását.
A tervezett létesítmény szeizmikus tervezéshez szükséges talajgyorsulás
referenciaértéke a szeizmikus zónatérképről olvasható le. A horizontális gyorsulás
értékek 50 évre vonatkoznak 10 %-os meghaladási valószínűség mellett (PNCR), ami a
visszatérési periódus értékét TNCR = 475 évben állapítja meg. A horizontális gyorsulás a
vizsgált terület estében agR = 0,14 g (m/s) érték vehető fel (4. zóna) az MSZ EN 19981:2008 szabvány (A tartószerkezetek tervezése földrengésre) alapján.

Az épületek 4 fontossági osztályba sorolhatók, attól függően, hogy az
összeomlásnak milyen következményei lesznek az emberi életre, a közbiztonságra és
a polgári védelemre vonatkozóan közvetlenül a földrengés utáni időszakban,
valamint hogy milyenek az összeomlás szociális és gazdasági következményei.
A Megbízótól kapott információk alapján a létesítményt a II. fontossági
kategóriába javasoljuk besorolni, amihez γI =1,0 (fontossági tényező) érték tartozik.

GEOSZFÉRA Kft., 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.

tel./fax: 34/425-073 e-mail: geoszfera@geoszfera.hu
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γI

Épületek fontossági osztályai és fontossági tényezői
I.

A közbiztonság szempontjából kisebb jelentőségű (pl.
mezőgazdasági) épület

0,8

II.

Közönséges épület, amely nem tartozik más kategóriába

1,0

III.

Olyan épületek, amelyeknek a szeizmikus ellenállása fontos
az összeomlás következményeinek szempontjából (pl.
iskolák, gyűléstermek, kulturális intézmények)

1,2

IV.

Olyan épületek, amelyeknek az épsége a földrengés alatt
életfontosságú a polgári védelem szempontjából (pl.
kórházak, tűzoltóságok, erőművek)

1,4

Az EUROCODE 8 szerint a talajosztályok a szerint használatosak, hogy miként
befolyásolják a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatást. A beépítendő területet a
talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert talajjellemzők alapján a
D típusú altalajosztályba soroljuk.

D altalaj osztály:
- laza vagy közepesen tömör kohézió nélküli talaj (némi puha kötött réteggel vagy
anélkül), vagy túlnyomóan puha–gyúrható kötött talaj, kisebb mint 180 m/s nyírási
hullámsebességgel.
Magyarországon a rengés magnitúdója meghaladja az 5,5-ös értéket, ezért az
EC 8 szerint az 1. típusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvány táblázata alapján
az 1. típusba tartozó és D típusú talajokkal fedett területen a talajszorzó értéke: S=1,35
és a rezgési idők: TB = 0,20 s; TC = 0,80 s és TD = 2,0 s-ra vehetőek fel.
Altalajosztály

S

TB (s)

TC (s)

TD (s)

A

1,00

0,15

0,4

2,0

B

1,20

0,15

0,5

2,0

C

1,15

0,20

0,6

2,0

D

1,35

0,20

0,8

2,0

E

1,40

0,15

0,5

2,0

A fenti besorolást a terület általános talajviszonyai, valamint saját 6,0 m
mélységű fúrásaink alapján végeztük. A földrengés-veszélyességi talajosztályokba
való besorolás pontosításához minimum 30,0 m mélységű feltárások szükségesek,
esetünkben ezt azonban fölöslegesnek tartjuk.

6. Talajfeltárás, talajrétegződés
6.1. A talajfeltárás módja és eszközei
A fúrásokat a vonatkozó MSZ EN ISO 22475-1:2007 sz. szabvány előírásainak
megfelelően mélyítettük le 2019. december 6-án 1. sz. mellékleten látható
elrendezésben. A fúráshoz HYDRA JOY-2 típusú dízelhidraulikus, lánctalpas
fúróberendezést használtunk, a fúrási átmérő 130 mm volt.

GEOSZFÉRA Kft., 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.

tel./fax: 34/425-073 e-mail: geoszfera@geoszfera.hu

-8A feltárt rétegek állapotának vizsgálata céljából a fúrások mellett dinamikus
szondázásokat (DPH) készítettünk a DIN 4094 – European Standard 1997 sz. szabvány
előírásai szerint. A dinamikus szondázások elsősorban a szemcsés talajok relatív
tömörségéről adnak információt.
A dinamikus szondázást a német Nordmeier GEOTOOL GmbH által gyártott
LMSR-V típusú nehéz verőszondával végeztük december 3-án. A verőszondázáskor
egy 50 kg tömegű verőkos 50 cm-es magasságból ejtve veri be a 3,2 cm átmérőjű
rudazaton lévő 4,37 cm átmérőjű, 90º-os kúpszögű csúcsot. A szondaszárat minden 1,0
m behatolás után 360°-kal körbe kell forgatni a rudazaton ébredő köpenysúrlódás
hatásának csökkentése céljából. A vizsgálat során vesztett heggyel dolgoztunk.
A szondázási jegyzőkönyvben a nemzetközi gyakorlattól eltérően a 10 cm
előrehaladáshoz szükséges verésszám (N10) helyett a magyarországi gyakorlatnak
megfelelően a 20 cm előrehaladáshoz szükséges verésszámot (N20) jegyeztük fel és a
szondázási diagramokon is ezen értékeket ábrázoltuk. A szondázási diagramokon
(5. sz. melléklet) kompenzációkat nem alkalmaztunk.
A hazai irodalom (FTV Tervezési Segédlet: Szondázások és presszióméter
alkalmazása a talajmechanikai gyakorlatban) az alábbiak szerint minősíti tömörség
szempontjából a szemcsés talajokat a 20 cm behatoláshoz tartozó ütésszám (N20)
függvényében:
egyenletes szemszerkezetű homokban (CU<3)
N20

minősítés

homokos kavicsban
N20

minősítés

1-6

laza

1-14

laza

7-40

középtömör

15-50

középtömör

tömör

51-100

tömör

41-100

6.2. Altalajviszonyok
6.2.1. Talajmechanikai feltárások
A feltárások helyét a megküldött geodéziai felmérés segítségével, kézi GPS
segítségével tűztük ki. A feltárási pontok pontos EOV koordinátái és a terepszintek
bemérése RUIDE METEOR S680P típusú RTK GNSS vevőkészülékkel és RUIDE Polar X11Pro
terepi adatrögzítővel történt.
A lenti táblázatban a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a feltárások
EOV koordinátáit is szerepeltetjük a magassági adatok mellett:
Feltárás száma

Y (EOV)

X (EOV)

Z

Mélység

1F+DPH

563 426

171 226

105,64 mBf.

6,0 m/6,0 m

2F+DPH

564 087

171 221

106,47 mBf.

6,0 m/6,0 m

3F+DPH

563 432

171 145

105,36 mBf.

6,0 m/6,0 m

4F+DPH

563 758

171 167

105,87 mBf.

6,0 m/6,0 m

5F+DPH

564 116

171 183

105,65 mBf.

6,0 m/6,0 m

GEOSZFÉRA Kft., 2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.
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-96.2.2. Talajazonosító vizsgálatok
A fúrásokból zavart talajmintákat vettünk, melyek MSZ EN ISO 14688-1 sz.
szabványsorozat szerinti talajazonosító vizsgálatait a GEORAM Kft. Talajmechanikai
Vizsgálólaboratóriumában
végeztettük
el.
A
laborvizsgálati
eredmények
ismertetésénél (2. sz. melléklet) az alábbi szokványos jelöléseket alkalmaztuk:
K:

kavicstartalom (súly %)

H:

homoktartalom (súly %)

I:

iszaptartalom (súly %)

A:

agyagtartalom (súly %)

dmax:

maximális szemátmérő (mm)

dm:

mértékadó szemnagyság (mm)

d10:

hatékony szemátmérő (mm)

CU :

egyenlőtlenségi mutató (-)

Cc:

görbületi mutató (-)

w:

természetes víztartalom (súly %)

wL:

folyási határ (súly %)

wp:

plasztikus határ (súly %)

Ip:

plasztikus index (súly %, wL-wP)

Ic:

konzisztencia index (-)

A fúrásainkban feltárt szemcsés és átmeneti típusú talajokon szemeloszlási
vizsgálatot végeztünk az MSZ 14043-3:1979 sz. szabvány alapján. A vizsgálatok során
0,063 mm-nél nagyobb szemcséket szitáltuk, a kisebb átmérőjűeket a hidrometrálás
alapján határoztuk meg. A szemcsés talajok osztályozása, elnevezése a szemeloszlási
vizsgálatok alapján az MSZ 14043-2:2006 szabvány alapján történt. A jegyzőkönyveken
a szemeloszlási görbék mellett feltüntettük a 60- és a 10 tömegszázalék értékekhez
tartozó szemcseátmérőket (D60 és D10), valamint az egyenlőtlenségi mutatókat (Cu) is.
A szemcsésként vizsgálat talajok laborvizsgálati eredményei az alábbi táblázatban
láthatók:

Minta

K
[%]

H
[%]

I
[%]

A
[%]

dmax
[mm]

dm
[mm]

D60
[mm]

D30
[mm]

D10
[mm]

Cu
[-]

Cc
[-]

1F/1,0m

1

70

24

5

8,0

0,16

0,1555

0,0673

0,0049

31,7

5,9

1F/4,0m

0

84

12

4

2,0

0,12

0,1366

0,0877

0,0406

3,4

1,4

2F/5,0m

1

79

15

5

8,0

0,1

0,1073

0,0728

0,0123

8,7

4,0

3F/2,0m

0

62

34

4

2,0

0,07

0,0803

0,0522

0,0073

11,0

4,7

3F/4,0m

0

88

10

2

2,0

0,1

0,1212

0,0848

0,0558

2,2

1,1

4F/2,0m

0

79

18

3

0,5

0,1

0,1102

0,0730

0,0333

3,3

1,5

4F/3,0m

0

77

19

4

1,0

0,11

0,1070

0,0697

0,0173

6,2

2,6

4F/6,0m

0

88

8

4

2,0

0,13

0,1394

0,0968

0,0411

3,4

1,6

5F/2,0m

0

59

34

7

4,0

0,08

0,0838

0,0510

0,0035

24,2

9,0

5F/5,0m

0

89

9

2

1,0

0,12

0,1341

0,0989

0,0587

2,3

1,2

A mindössze egy fúrásban jelentkezett kötött réteg esetében a plasztikus index
(IP) meghatározását az MSZ 14043-4:1980 alapján végeztük el, a talajt az
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- 10 MSZ 14043-2:2006 szabvány alapján neveztük el. A plasztikus határ (wp) és a folyási
határ (wl) értéket a jegyzőkönyvön külön is feltüntettük. A réteg természetes
víztartalma alapján a laboratóriumi jegyzőkönyvön, valamint a fúrásszelvényen is
feltüntettük a talaj relatív konzisztencia állapotát és azt MSZ EN ISO 14688-2:2005
szabvány alapján kategóriába soroltuk. Az átmeneti talaj laborvizsgálati eredményeit
az alábbi táblázatban adjuk meg:
Minta
2F/2,0m

wL [%]

wp [%]

w [%]

Ip [%]

Ic [-]

30,4

20,9

23,6

9,5

0,72

A talajok szervesanyag tartalmának meghatározását a BME Építőmérnöki
Karán kiadott GEOTECHNIKA I. (dr. Kabai Imre, 1988) c. jegyzet alapján végeztük. A
jegyzet alapján „… a szervesanyag tartalmat (Iom) közelítően az izzítási veszteség (Iv)
alapján is lehet számítani: Iom=Iv-Io, ahol Io=5-8%-ra becsülhető.” Szerves talajba soroljuk
az 5%nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokat. A hivatkozott tanulmány
alapján a kiválasztott mintákat S-1 kissé és S-2 közepesen szervesnek minősítjük:
Minta

Izzítási veszteség Iv [%]

Jellemzés

2F/2,0 m

11,1

S-2 közepesen szerves

4F/3,0 m

5,4

S-1 kissé szerves

5F/2,0 m

5,5

S-1 kissé szerves

6.2.3. Talajrétegződés
A fúrásokkal az alábbi rétegeket harántoltuk:
1F fúrás (105,64 mBf.)
0,0 – 0,1 m
0,1 – 1,4 m
1,4 – 2,3 m
2,3 – 3,2 m
3,2 – 6,0 m

sötétbarna humuszos feltalaj
barna laza iszapos homok
világosszürke laza iszapos homok
szürke laza szerves iszapos homok
szürke közepesen tömör agyagos homok

2F fúrás (106,47 mBf.)
0,0 – 0,6 m
0,6 – 1,7 m
1,7 – 3,3 m
3,3 – 6,0 m

sötétbarna agyagos feltalaj
szürke laza, majd közepesen tömör iszapos homok
sötétszürke laza szerves iszapos homok
szürke közepesen tömör agyagos homok

3F fúrás (105,36 mBf.)
0,0 – 0,4 m
0,4 – 0,7 m
0,7 – 2,3 m
2,3 – 3,5 m
3,5 – 6,0 m

világosbarna homokos feltöltés
sötétbarna agyagos humuszos feltalaj
világosszürke laza iszapos homok
szürke laza, majd közepesen tömör szerves iszapos homok
szürke közepesen tömör kissé iszapos homok
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- 11 4F fúrás (105,87 mBf.)
0,0 – 0,5 m
0,5 – 2,4 m
2,4 – 3,4 m
3,4 – 6,0 m

sötétbarna agyagos feltalaj
szürke laza, majd közepesen tömör iszapos homok
szürke laza szerves iszapos homok
szürke közepesen tömör kissé agyagos homok

5F fúrás (105,65 mBf.)
0,0 – 0,1 m
0,1 – 3,4 m
3,4 – 6,0 m

sötétbarna humuszos feltalaj
szürke laza szerves homokos agyagos iszap
szürke közepesen tömör kissé iszapos homok

A fúrások makroszkópos rétegleírása és a nagyszámú talajazonosító vizsgálat
eredményei alapján szerkesztett fúrásszelvények a 3. sz. ábracsoportban, míg a
feltárási pontokon keresztül szerkesztett tört nyomvonalú, 30:1 arányban túlmagasított
talajszelvények a 4. sz. mellékletben láthatók.
A fúrásszelvényeken közölt paraméterek a további tervezés során
mértékadónak tekinthető, mérési eredmények, tapasztalati táblázatos adatok és
fúrási
tapasztalatok
alapján
meghatározott
értékek.
Mértékadónak
a
legkedvezőtlenebb értéket kell számításba venni. Az MSZ 14043:2-2006 szabvány
szerint a genetikailag összetartozó, tulajdonságaikban kissé különböző rétegeket egy
összletbe soroljuk.
A területet helyenként 0,1–0,7 m vastag, helyenként humuszos, de jellemzően
változó összetételű feltöltés borítja, mely változó, laza – közepesen tömör – tömör
állapotú, teherviselésre alkalmatlan.
A tervezési terület természetes altalaját a felszíntől lefele haladva az alábbi
termett rétegösszletek képezik:
A feltöltés alatt 3,2-3,5 m mélységig minden fúrásban finomszemcsés – átmeneti
típusú rétegösszletet találtunk. Anyagát döntő többségében iszapos homok alkotja.
Az összlet a dinamikus szondázások alapján általában laza, ritkábban közepesen
tömör, de egységesen megjelenő, minimum közepes teherbírású közepesen tömör
része nincs, összességében kis teherbírásúnak minősül, alapozásra alkalmatlan. Az
összlet mértékadó talajállapota: laza. Teherbírási tulajdonságai átázott állapotban
még kedvezőtlenebbek.
A terület mellett található mocsara, vizenyős terület miatt a fúrásokban 2,0-3,0
m mélységben jelentkező, a kisebb vízfolyások árterén képződött kompresszibilis,
mocsári talajt tártunk fel, mely teherviselésre alkalmatlan. A 2F/2,0 m-es, 4F/3,0 m-es és
5F/2,0 m-es talajminta izzítási vizsgálat alapján kissé és közepesen szervesnek
minősíthető.
A laza átmeneti rétegösszlet alatt a feltárási mélység aljáig a laboreredmények
alapján szürke színű agyagos homokot harántoltunk. A dinamikus szondázások alapján
a réteg felső része kezdetben laza, majd közepesen tömörré válik nagyjából 3,5-4,0
méter mélységben.
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- 12 6.3. Talajvízviszonyok, talajvízszintek
A területen rendszeresen mért talajvízszint megfigyelő kútról nincs tudomásunk.
A fúrásokban a talajvíz az alábbi táblázatban látható mélységekben és szinteken
jelentkezett:
A fúrás
száma

A fúrás
szintje

Megütött
vízmélység

Beállt
vízmélység

Beállt
vízszint

1F+DPH

105,64 mBf.

1,90 m

1,80 m

103,84 mBf.

2F+DPH

106,47 mBf.

2,40 m

2,10 m

104,37 mBf.

3F+DPH

105,36 mBf.

2,00 m

1,80 m

103,56 mBf.

4F+DPH

105,87 mBf.

2,40 m

2,30 m

103,57 mBf.

5F+DPH

105,65 mBf.

1,80 m

1,70 m

103,95 mBf.

Fontos kiemelni, hogy a vízszinteket rossz lyukfalmegtartású, csövezetlen
talajmechanikai fúrásokban mértük, a mért értékek tájékoztató jellegűek. Az azonban
megállapítható, hogy a vízszint 1,7–2,3 m-rel van a természetes terepszint alatt, az 5
fúrásból 4-ben ez a mélység a 103,56-103,95 mBf. közötti szűk sávba esik. Csupán a
kissé kiemeltebb helyzetű 2F fúrásban volt ennél kissé magasabban (104,37 mBf.). Az
iszaptartalmú rétegekben intenzívebben jelentkező kapillaritás miatt a talajrétegek
akkor is telítettek, ha a talajvíz kissé mélyebben van. A termett rétegek mértékadó
talajállapota: telített.
A jelen helyzetben a mértékadó talajvízszintet a természetes terepszinten adjuk
meg.
A 3F és 5F jelű fúrásokból vett talajvíz mintát a tatabányai ÉSZAKDUNÁNTÚLI
VÍZMŰ ZRT. Víz- és Környezetvédelmi Laboratóriumában vizsgáltattuk be, aminek
eredménye az alábbi táblázatban látható:
Fúrás

Szulfát (mg/l)

Klorid (mg/l)

pH

3F

184

27

7,0

5F

399

73

7,2

A vizsgálat alapján a talajvíz a 3F fúrásból vett talajvízminta XA1 „enyhén
agresszív” kitéti osztályba tartozik, az 5F talajvízminta pedig XA2 „mérsékelten
agresszív”, összességében a fúrásokkal feltárt szerves rétegek miatt javasoljuk inkább
az XA2 „mérsékelten agresszív” kitéti osztályt figyelembe venni a területen.

Kémiai
jellmező

Referencia
vizsgálati
módszer

XA1
enyhén
agresszív

XA2
mérsékelten
agresszív

XA3
nagymértékben
agresszív

pH-érték

ISO 4316

5,5 ≤ X ≤ 6,5

4,5 ≤ X < 5,5

4,0 ≤ X < 4,5

SO42- (mg/l)

MSZ EN 196-2

200 ≤ X ≤ 600

600 < X ≤ 3000

3000 < X ≤ 6000

Az MSZ 4798-1:2004 szerinti SO42- és pH komponensekre vonatkozó kitéti (környezeti) osztályok
talajvízre vonatkozó határértékei
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- 13 7. Az eredmények összefoglalása, megvalósíthatósági tanulmány
A ”Zamárdi Nyugati Városkapu projekt” keretében beépítésre kerülő terület
területismertető szintű talajvizsgálati céljából 5 fúrást mélyítettünk, valamint 5
dinamikus szondázást végeztünk. A feltárások az alapvető talajviszonyokat a vizsgálati
fázisnak megfelelő szinten ugyan feltárták, azonban a kedvezőtlen teherbírási
eredmények alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a későbbi vizsgálati fázisokban a
vizsgálati mélységet jelentősen növelni kell és a terepi vizsgálatok közé fel kell venni a
mélyalapozások tervezhetőségét előkészítő és lehetővé tevő statikus szondázásokat is.
A feltárt talajviszonyok az 5 vizsgált pont alapján homogének, így a fúrások által
közrezárt területrészeken is valószínűsíthetők a feltárt kedvezőtlen adottságok.
A tervezési feladatot, a tervezővel való előzetes egyeztetés nélkül az alábbi
táblázat szerint soroltuk geotechnikai kategóriába:
Geotechnikai kategória
építmény
talajkörnyezet
épített és természeti
környezet
természeti hatás
kockázat

1

2

3

kisméretű, egyszerű

hagyományos,
átlagos

nagy, szokatlan

nem kedvezőtlen

szokványos

kedvezőtlen

nincs
veszélyeztetve

veszélyeztetése
vélelmezhető,
vizsgálandó

védelme külön
intézkedéseket kíván

jelentéktelen

szokványos

nagy

kicsi

közepes

nagy

egyszerű (azonosító)

rutin labor és terepi

speciális, kiegészítő

rutin módszerek

szokásos eljárások

speciális módszerek

speciális mélyépítési
technológiák

nem alkalmaznak

alkalmazhatnak

alkalmaznak
újszerűeket is

felügyelet, megfigyelés

szemrevételezéssel

szokványos mérések is

speciális mérések is

vizsgálatok
tervezés

A tervezési feladatot a rendelkezésre álló adatok (helyszíni tapasztalatok,
földtani ismeretek, feltárások, stb.) alapján a 2-3. geotechnikai tervezési kategóriába
soroljuk.
A tervezett nagy terhelésű építmények a tervezési területen megépíthetők,
azonban az ismertetett kedvezőtlen altalajviszonyok miatt alapozási többletköltséggel
kell kalkulálni! A gyenge teherbíró altalaj felszíntől számított mélysége több mint 4,0 m!
Síkalapozási vagy mélyített síkalapozási mélységben összefüggő, megfelelő
vastagságú és teherbírású réteg nincs!
Tekintettel az alapozási mélységre, az elsődlegesen javasolt alapozási mód a
4-5 szintes épületek tekintetében a kútalapozás. Az alapozás lényege ebben az
esetben az, hogy a dinamikus szondázásokkal meghatározott (irányított) mélységig
vigyük le a pilléroszlopok terhét. Tekintettel a talajvíz 1,7-2,3 m-es mélységére és a laza,
folyásra hajlamos iszapos homokos rétegösszletre, várhatóan acélköpeny süllyesztése
szükséges. A kiemelés után javasolt az azonnali betonozás a tömbökre ülő vasalt
talpgerendák vagy lemez szintjéig.
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- 14 A 13-15 szintes épületek esetében a javasolt alapozási mód valamilyen vízre
érzéketlen mélyalapozási technológia, a mélység alapján elsősorban cölöpalapozás
(CFA), melyen kialakított gerendarácson vagy lemezen építhető meg az
épületegyüttes. A későbbi vizsgálati fázisokban ezért jelenleginél lényegesen
nagyobb, 15,0 m-es vizsgálati mélységet javaslok előirányozni a cölöpök
méretezhetőségéhez. A fúrásokat és statikus szondázásokat egymást kiegészítve
javasolt alkalmazni.
A magas talajvízszint miatt kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén fel kell
készülni, hogy a munkagépek, cölöpöző gépek bejárásának, munkavégzésének
biztosítása céljából egy georáccsal erősített murvatöltést kell kialakítani a jelenlegi
terepszintből 0,6-0,8 m-t kiemelve. Ennek módjáról, szükségességéről a kivitelezés
tényleges időpontjának ismeretében lehet dönteni.
Az vizsgálati területén készített feltárások alapján a teherbíró réteg feltárási
pontonként az alábbi szinteken és mélységeken lehet előzetesen felvenni, de
hangsúlyozottan kiemeljük, hogy a jelenleg feltárt vizsgálati eredményeket a mélyebb
és részletesebb vizsgálatok még módosíthatják:
Feltárás száma

Terepszint

Alapozási mélység

Alapozási szint

1F

105,64 mBf.

3,4 m

102,2 mBf.

2F

106,47 mBf.

4,0 m

102,5 mBf.

3F

105,36 mBf.

3,0 m

102,4 mBf.

4F

105,87 mBf.

4,0 m

101,9 mBf.

5F

105,65 mBf.

3,6 m

102,0 mBf.

A talajminták makroszkópos, talajazonosító és szilárdsági vizsgálatai, a
tapasztalati összefüggések és az in situ vizsgálatok együttes értékelése alapján a feltárt
rétegösszletek további geotechnikai tervezéshez felvehető talajfizikai paramétereit az
alábbi táblázat tartalmazza:
Geotechnikai paraméterek

laza finomszemcsés
összlet

közepesen tömör
agyagos homok

ρn – ρt [kN/m3]

17,5

18,5

Φ [o]

26

28

c [kPa]

8

0

Es [MPa]

10

15

Az altalajt alkotó rétegek földmű építési szempontú osztályozását a
geotechnikai gyakorlatban általánosan alkalmazott e-UT 06.02.11 (ÚT 2-1.222.)
ajánlásai szerint egységesen az alábbi táblázatban látható:
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laza finomszemcsés
összlet

közepesen tömör
agyagos homok

F-I.

F-I.

T-3 nehezen
tömöríthető

T-3 nehezen
tömöríthető

M-4 elfogadható

M-3 megfelelő

V-4 gyengén vízvezető

V-3 közepesen
vízvezető

Erózió érzékenység

E-1 erózióérzékeny

E-1 erózióérzékeny

Fagyérzékenység

X-2 fagyveszélyes

X-3 fagyérzékeny

D-1 nem
térfogatváltozó

D-1 nem
térfogatváltozó

Fejtési osztály
Tömöríthetőség
Földmű anyagként való
hasznosíthatóság
Vízvezetés

Térfogatváltozási hajlam

A terület közművesítése során, elsősorban a mélyebb fektetési mélységű
közműveknél, várhatóan elsősorban a csatornáknál a munkagödrök víztelenítésének
szükségességére kell felkészülni.

Tatabánya, 2019. december 16.

Kornreich Gábor
okl. hidrogeológus mérnök
geotechnikai tervező
GT 11-01071
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okl. bányamérnök
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Helyszínrajz a feltárási helyekkel

2. sz. melléklet
Talajazonosító vizsgálatok eredményei

4168WV11.2410_k
GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2410/2019
4168WV11/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Víztartalom meghatározása MSZ 14043-6:1980
Megbízó:

Geoszféra Kft.

Mintavétel helye:

Zamárdi, Ny-i városközpont

Mintavételt végezte:

Geoszféra Kft.

Mintavétel ideje:

2019.12.06.

Minta

Érk.

Beérkezés ideje:

Vizsg.

Gn+tara

Gn-Gd

napló

Fúrás

Mélység

napló

Gd+tara

Gd

szám

[i.F]

[m]

szám

2410

1F

1,0

4168

2411

1F

4,0

4169

2412

2F

2,0

4170

2413

2F

5,0

4171

2414

3F

2,0

4172

2415

3F

4,0

4173

2416

4F

2,0

4174

2417

4F

3,0

4175

2418

4F

6,0

4176

2419

5F

2,0

4177

tara

w

100,05
94,56
44,79
90,79
79,80
46,08
165,43
151,32
91,55
81,46
72,82
42,88
109,80
96,46
45,08
98,43
84,17
45,21
110,94
100,94
46,72
95,09
83,80
45,69
108,81
91,49
43,11
100,75
88,65
46,39

5,49
49,77
0,11
10,99
33,72
0,33
14,11
59,77
0,24
8,64
29,94
0,29
13,34
51,38
0,26
14,26
38,96
0,37
10,00
54,22
0,18
11,29
38,11
0,30
17,32
48,38
0,36
12,10
42,26
0,29

2019.12.07.

11,0

Minta

Érk.

Víztart.
w (%)

Vizsgálat ideje:

2019.12.09.

Vizsg.

Gn+tara

Gn-Gd

napló

Fúrás

Mélység

napló

Gd+tara

Gd

szám

[i.F]

[m]

szám

tara

w

4178

81,93
73,80
45,59

8,13
28,21
0,29

2420

5F

5,0

Víztart.
w (%)

28,8

32,6
23,6
28,9
26,0
36,6
18,4
29,6
35,8
28,6

Megjegyzés:
Vizsgálathoz használt eszközök:

mérleg:
szárítószekrény:

Precisa B30
WSU 100

Kelt : Győr,
2019.12.11
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

Szabó Elvira
Benák Ferenc
Benák Ferenc
P.H.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

lab. techn.
lab.vez.
lab.vez.

1F_1,0_4179HI01.2410P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2410/2019
4179HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
1F
1,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,8
99,2
99,0
98,9
94,4
44,2
36,1
29,0

D [mm ]

S [%]

0,0447
0,0332
0,0217
0,0130
0,0085
0,0078
0,0068
0,0048
0,0045
0,0035
0,0032
0,0028
0,0015

26,0
23,1
19,9
16,4
14,5
13,5
11,9
9,9
8,8
7,7
6,7
6,2
4,1

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
2006
1979
kavics
[%]
kavics
1
1
1
homok
63
[%]
homok
70
70
homokliszt
17
[%]
iszap
24
iszap
29
14
agyag
[%]
agyag
5
5
[mm]
0,0049
D60; D30; D10
0,1555
0,0673
CU
[-]
31,7
[-]
CC
5,9
Talaj megnevezése:
barna
iszapos homok
2006
iszapos homok
1979
Megjegyzés:
Zamarin k= 1,74E-06 m/sec
erős szagú/büdös
Víztartalom MSZ 14043-6:1980
w [%]
11,0

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

1F_4,0_4180HI01.2411P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2411/2019
4180HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
1F
4,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
99,9
99,1
54,3
35,7
15,7

D [mm ]

S [%]

0,0513
0,0372
0,0245
0,0137
0,0090
0,0082
0,0071
0,0051
0,0047
0,0036
0,0032
0,0029
0,0015

11,2
9,6
9,0
8,0
7,5
7,0
6,7
6,0
5,4
5,3
4,7
4,5
3,7

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
kavics
[%]
kavics
homok
[%]
homok
homokliszt
[%]
iszap
iszap
agyag
[%]
agyag
[mm]
D60; D30; D10
CU
[-]
[-]
CC
Talaj megnevezése:
szürke
agyagos homok
homoklisztes homok
Megjegyzés:
Zamarin -

0
64

0

0

84

84

27
12

5
4

16

4

0,1366

Víztartalom MSZ 14043-6:1980
Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
Kurucz Helga
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
Benák Ferenc
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

2006

1979

0,0406

0,0877

3,4
1,4
2006
1979
k= 6,96E-06 m/sec
w [%]

32,6

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

2F_2,0_4181PI01.2412_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2412/2019
4181PI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Konzisztenciahatárok MSZ 14043-4:1980 és MSZ EN ISO 14688-2:2005
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Zamárdi, Ny-i városközpont
Mintavétel helye:
Minta jele:
fúrás:
mélység:
m
Mintát vette:
2F
2,0
Mintavétel ideje:
2019.12.06.
Beérkezés ideje:
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
30,4
Folyási határ wl [%]
Sodrási határ wp [%]
óraüveg sz.
ti [g]
mni+ti [g]
mdi+ti [g]
ütésszám
wi [%]

P106
33,36
49,89
46,14
38
29,3

P74
35,56
47,90
45,05
26
30,0

325
37,36
53,34
49,50
16
31,6

378
37,78
53,54
49,61
11
33,2

Víztartalom w [ % ]

23,6

0,72

gyúrható (könnyen sodorható)
Konzisztencia megnevezése
új
index Ic [-]
régi
nagyon puha
< 0,25
nagyon puha
puha 0,25-0,5 puha
gyúrható 0,5-0,75 könnyen sodorható
merev 0,75-1,0 sodorható
1,00 <
kemény
kemény
1,50 <
nagyon kemény

Talajállapot:

Folyási határ meghatározás
Casagrande készülékkel

34,0

024
21,03
29,74
28,23
21,0

Természetes víztartalom w [%]
Relatív konzisztencia index Ic [-]

Folyási egyenes (n - w összefüggés)
35,0

06
20,50
30,37
28,67
20,8

óraüveg sz.
ti [g]
mni+ti [g]
mdi+ti [g]
wi [%]

Plaszticitási index Ip [%]
9,5
Talajnév: sötétszürke
(iszapos homokliszt)

Geoszféra Kft.
2019.12.10.
20,9

33,0
32,0
31,0

y = -3,149ln(x) + 40,555
R² = 0,9764

30,0
29,0

20

10

25

30

40

50

60

70

80

90

100

Ütésszám n [ - ]
Casagrande képlékenységi diagram
60,0

Ao vonal
Ip=0,9·(wL-8)

55,0

Plaszticitási index Ip [ % ]

50,0
45,0

A vonal
Ip=0,73·(wL-20)

40,0
35,0

kövér agyag

30,0
25,0

közepes agyag

20,0
sovány agyag

15,0

iszap

10,0
Nem plasztikus

5,0

Szemeloszlás alapján
kell azonosítani

homokliszt

70,0

90,0

0,0
0,0

10,0

20,0

Megjegyzés:
Vizsgálathoz használt eszközök:

30,0

iszapos homokliszt

40,0
50,0
60,0
Folyási határ wl [ % ]

80,0

100,0

Szemeloszlást kell vizsgálni!
Casagrande készülék:
mérleg :
szárítószekrény:

1. sz.
Precisa B30
WSU 100

Kelt: Győr, 2019.12.11.
Szabó Elvira
Benák Ferenc
Benák Ferenc

A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

2F_5,0_4183HI01.2413P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2413/2019
4183HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
2F
5,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,7
99,5
99,1
98,9
98,6
77,3
52,0
20,0

D [mm ]

S [%]

0,0495
0,0364
0,0235
0,0137
0,0087
0,0080
0,0070
0,0049
0,0046
0,0035
0,0032
0,0028
0,0015

15,2
12,6
11,1
10,3
9,2
8,6
8,3
7,3
6,8
6,6
5,9
5,6
4,3

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
2006
1979
kavics
[%]
kavics
1
1
1
homok
47
[%]
homok
79
79
homokliszt
41
[%]
iszap
15
iszap
20
6
agyag
[%]
agyag
5
5
[mm]
0,0123
D60; D30; D10
0,1073
0,0728
CU
[-]
8,7
[-]
CC
4,0
Talaj megnevezése:
szürke
agyagos homok
2006
homoklisztes iszapos homok
1979
Megjegyzés:
Zamarin k= 4,17E-06 m/sec
csillogó szemcsés
Víztartalom MSZ 14043-6:1980
w [%]
28,9

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

3F_2,0_4184HI01.2414P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2414/2019
4184HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
3F
2,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
99,9
99,7
92,2
79,8
38,1

D [mm ]

S [%]

0,0477
0,0357
0,0235
0,0137
0,0087
0,0080
0,0070
0,0050
0,0046
0,0035
0,0032
0,0029
0,0016

26,1
19,1
13,7
12,6
11,5
10,6
9,7
8,5
8,0
6,9
6,3
5,7
3,1

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
2006
1979
kavics
[%]
kavics
0
0
0
homok
20
[%]
homok
62
62
homokliszt
67
[%]
iszap
34
iszap
38
9
agyag
[%]
agyag
4
4
[mm]
0,0073
D60; D30; D10
0,0803
0,0522
CU
[-]
11,0
[-]
CC
4,7
Talaj megnevezése:
világosszürke
iszapos homok
2006
homokos iszapos homokliszt
1979
Megjegyzés:
Zamarin k= 1,67E-06 m/sec
csillogó szemcsés
Víztartalom MSZ 14043-6:1980
w [%]
26,0

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

3F_4,0_4185HI01.2415P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2415/2019
4185HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
3F
4,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
99,8
99,3
63,2
39,8
12,3

D [mm ]

S [%]

0,0520
0,0382
0,0247
0,0142
0,0091
0,0083
0,0072
0,0051
0,0047
0,0037
0,0033
0,0030
0,0016

8,7
6,9
6,5
6,2
5,5
5,0
4,8
4,1
3,4
3,3
3,1
2,8
1,9

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
2006
1979
kavics
[%]
kavics
0
0
0
homok
60
[%]
homok
88
88
homokliszt
34
[%]
iszap
10
iszap
12
4
agyag
[%]
agyag
2
2
[mm]
0,0558
D60; D30; D10
0,1212
0,0848
CU
[-]
2,2
[-]
CC
1,1
Talaj megnevezése:
szürke
kissé iszapos homok
2006
homoklisztes homok
1979
Megjegyzés:
Zamarin k= 7,00E-06 m/sec
csillogó szemcsés
Víztartalom MSZ 14043-6:1980
w [%]
36,6

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

4F_2,0_4186HI01.2416P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2416/2019
4186HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
4F
2,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,02

0,1

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
73,7
49,5
20,9

D [mm ]

S [%]

0,0507
0,0370
0,0242
0,0137
0,0090
0,0082
0,0071
0,0051
0,0047
0,0036
0,0032
0,0029
0,0016

13,3
10,4
8,9
7,2
6,8
6,1
6,0
5,4
4,9
4,5
3,9
3,7
2,4

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
kavics
[%]
kavics
homok
[%]
homok
homokliszt
[%]
iszap
iszap
agyag
[%]
agyag
[mm]
D60; D30; D10
CU
[-]
[-]
CC
Talaj megnevezése:
szürke
iszapos homok
homoklisztes homok
Megjegyzés:
Zamarin csillámos
Víztartalom MSZ 14043-6:1980

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

2006

1979

0
51

0

0

79

79

41
18

5
3
0,1102

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

21

3
0,0333

0,0730

3,3
1,5
2006
1979
k= 4,43E-06 m/sec
w [%]

18,4

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

4F_3,0_4187HI01.2417P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2417/2019
4187HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
4F
3,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
99,8
73,9
53,9
23,3

D [mm ]

S [%]

0,0505
0,0367
0,0240
0,0137
0,0089
0,0082
0,0071
0,0050
0,0047
0,0036
0,0032
0,0029
0,0015

15,9
12,7
11,1
9,2
8,6
7,7
7,5
7,2
5,9
5,5
5,3
4,8
3,7

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
2006
1979
kavics
[%]
kavics
0
0
0
homok
46
[%]
homok
77
77
homokliszt
44
[%]
iszap
19
iszap
23
6
agyag
[%]
agyag
4
4
[mm]
0,0173
D60; D30; D10
0,1070
0,0697
CU
[-]
6,2
[-]
CC
2,6
Talaj megnevezése:
szürke
iszapos homok
2006
homoklisztes iszapos homok
1979
Megjegyzés:
Zamarin k= 4,17E-06 m/sec
világos és sötét sávos, csillámos
Víztartalom MSZ 14043-6:1980
w [%]
29,6

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

4F_6,0_4189HI01.2418P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2418/2019
4189HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
4F
6,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,02

0,1

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
99,9
99,1
52,7
31,3
12,5

D [mm ]

S [%]

0,0515
0,0375
0,0247
0,0140
0,0090
0,0082
0,0071
0,0051
0,0047
0,0036
0,0032
0,0029
0,0015

11,1
9,5
8,6
7,8
7,3
7,0
6,8
6,5
6,0
5,6
5,2
4,9
3,9

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
kavics
[%]
kavics
homok
[%]
homok
homokliszt
[%]
iszap
iszap
agyag
[%]
agyag
[mm]
D60; D30; D10
CU
[-]
[-]
CC
Talaj megnevezése:
szürke
kissé agyagos homok
homoklisztes homok
Megjegyzés:
Zamarin csillámos
Víztartalom MSZ 14043-6:1980

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

2006

1979

0
69

0

0

88

88

23
8

4
4
0,1394

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

12

4
0,0411

0,0968

3,4
1,6
2006
1979
k= 7,30E-06 m/sec
w [%]

35,8

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

5F_2,0_4190HI01.2419P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2419/2019
4190HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
5F
2,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,1

0,02

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
99,9
99,8
99,5
85,4
72,2
40,4

D [mm ]

S [%]

0,0477
0,0355
0,0232
0,0137
0,0086
0,0078
0,0069
0,0048
0,0045
0,0035
0,0032
0,0028
0,0015

26,7
20,3
17,1
15,8
14,3
13,5
13,1
12,8
10,9
10,2
8,9
8,3
5,2

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
2006
1979
kavics
[%]
kavics
0
0
0
homok
28
[%]
homok
59
59
homokliszt
55
[%]
iszap
34
iszap
41
10
agyag
[%]
agyag
7
7
[mm]
0,0035
D60; D30; D10
0,0838
0,0510
CU
[-]
24,2
[-]
CC
9,0
Talaj megnevezése:
szürke
homokos agyagos iszap
2006
homokos iszapos homokliszt
1979
Megjegyzés:
Zamarin k= 1,41E-06 m/sec
világos és sötétszürke sávos, csillámos
Víztartalom MSZ 14043-6:1980
w [%]
28,6

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

5F_5,0_4192HI01.2420P02_Z_k
Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu

2420/2019
4192HI01/2019
GR 231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK
Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)
Megbízó:
Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
fúrás:
mélység:
m
Minta jele:
Mintát vette:
5F
5,0
Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje:
Beérkezés ideje:
2019.12.06.
2019.12.07. Vizsgálat ideje:
2019.12.10.
Vizsgálathoz használt eszközök:
szárítószekrény: WSU 100
szitasor: 0,063-31,5 mm
mérleg:
hidrométer:
B30
P2

SZEMELOSZLÁSI GÖRBE
63,0

kavics GR /Gravel/

MGr

CGr

100,0

2,0

homok Sa /Sand/

CSa

FGr

agyag

homokliszt /Mo/

MSa

FSa

0,063

Cl /Clay/

iszap Si /Silt/

CSi

MSi

0,0020

FSi

90,0
Átesett tömegszázalék S [%]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

20,0

100

10

6,3

1

0,630

0,200

0,02

0,1

0,0063

0,01

0,001

Szemcseátmérő logD [mm]

D [mm ]
63
31,5
20
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,1
0,063

S [%]

100,0
99,9
98,9
55,6
30,5
11,0

D [mm ]

S [%]

0,0518
0,0377
0,0247
0,0140
0,0091
0,0083
0,0072
0,0051
0,0047
0,0037
0,0033
0,0029
0,0016

8,2
7,0
6,4
5,9
5,3
4,9
4,5
4,2
3,8
3,4
3,1
2,9
2,0

1
2
3
4
5
6

Frakciók és jellemzők
kavics
[%]
kavics
homok
[%]
homok
homokliszt
[%]
iszap
iszap
agyag
[%]
agyag
[mm]
D60; D30; D10
CU
[-]
[-]
CC
Talaj megnevezése:
szürke
kissé iszapos homok
homoklisztes homok
Megjegyzés:
Zamarin csillámos
Víztartalom MSZ 14043-6:1980

Kelt:
Győr, 2019.12.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):
P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

2006

1979

0
70

0

0

89

89

24
9

4
2
0,1341

Kurucz Helga
Benák Ferenc
Benák Ferenc

11

2
0,0587

0,0989

2,3
1,2
2006
1979
k= 7,82E-06 m/sec
w [%]

28,8

lab. techn.
lab. vez.
lab. vez.

4182IZ03.2412_k
GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 413-492; (96) 525-941; georam@t-online.hu

Érkezési naplószám:
Vizsgálati naplószám:
Munkaszám:

2412/2019
4182IZ03/2019
GR231/2019

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Szervesanyag - tartalom meghatározása izzítási vizsgálattal
MÉLYÉPTERV: Talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása [1982]
Talaj szervesanyagtartalmának meghatározása 183. oldal alapján .

Megbízó:

Geoszféra Kft.

Mintavétel helye:

Zamárdi, Ny-i városközpont

Mintát vette:

Geoszféra Kft.

Mintavétel ideje:

2019.12.06

Beérkezés ideje:
Vizsgálat ideje:

2019.12.07
2019.12.09
Nedves talaj Száraz talaj Izzított talaj
Izzítási
+ tégely
+ tégely
+ tégely
veszteség
tömege
tömege
tömege
Iv / % /
/g/
/g/
/g/

Érkezési
naplószám

Vizsgálati
naplószám

Minta jele

Tégely
tömege
/g/

2412

4182

2F/2,0

34,72

50,31

47,51

46,09

11,1

2417

4188

4F/3,0

33,89

50,32

46,58

45,89

5,4

2419

4191

5F/2,0

32,56

48,08

44,67

44,01

5,5

Vizsgálathoz használt eszközök :

mérleg:
izzítókemence:
szárítószekrény:

Szervesanyag
Iom / % /*

Precisa B30
B91
WSU 200

Megjegyzés: * dr.Kabai Imre: GEOTECHNIKA I. - BME Építőmérnöki Kar (91245) jegyzete alapján:
"..a szervesanyag tartalmat (Iom) közelítően az izzítási veszteség (Iv) alapján is lehet
számítani: Iom ~= Iv - Io,
ahol Io~= 5-6 %-ra becsülhető."

Kelt: Győr, 2019.12.11
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás):

Kurucz Helga

lab.techn.

A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás):

Benák Ferenc

lab. vez.

A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

Benák Ferenc

lab. vez.

P.H.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

3. sz. melléklet
Fúrásszelvények

sodrási határ
(%)

folyási határ
(%)

d60

d10

dm

Sr

ρn

ρd

w

wP

wL

barna laza iszapos homok

A

I

H

K 31,7

0,1555 0,0049

0,16

0,1366 0,0406

0,12

-1,8

1,4

-1,9

világosszürke laza iszapos homok

2,3

szürke laza szerves iszapos homok

3,2

AI

szürke közepesen tömör agyagos homok

6

megjegyzés:

H

3,4

IP

konzisztencia
index (-)

víztartalom
(%)

Cu

sötétbarna humuszos feltalaj

plasztikus index
(%)

száraz térfogatsűrűség (t/m3)

75%

nedves térfogatsűrűség (t/m3)

50%

telítettségi fok
(-)

25%

mértékadó
szemátm. (mm)

105,64

10%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

terep: mBf

kötött: w-wp-wL-Ip
szemcsés: A-I-H-K

60%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

0,1

átmérője: 130 mm

egyenlőtlenségi
mutató (-)

fúrás jele: 1F
ideje: 2019.12.06
helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
szerkesztő: Kornreich
ellenőr: Dankó Zsolt
melléklet: 3
rajzszám: a
M = 1 : 50
kelt: 2019. 12. 12.

IC

intézmény:
Geoszféra Kft.
jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: 2019.12.06
nyugalmi víz: 2019.12.06

sodrási határ
(%)

folyási határ
(%)

d60

d10

dm

Sr

ρn

ρd

w

wP

wL

IP

konzisztencia
index (-)

víztartalom
(%)

Cu

plasztikus index
(%)

száraz térfogatsűrűség (t/m3)

75%

nedves térfogatsűrűség (t/m3)

50%

telítettségi fok
(-)

25%

mértékadó
szemátm. (mm)

106,47

10%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

kötött: w-wp-wL-Ip
szemcsés: A-I-H-K

60%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

terep: mBf

átmérője: 130 mm

egyenlőtlenségi
mutató (-)

fúrás jele: 2F
ideje: 2019.12.06
helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
szerkesztő: Kornreich
ellenőr: Dankó Zsolt
melléklet: 3
rajzszám: b
M = 1 : 50
kelt: 2019. 12. 12.

IC

0,6

szürke laza, majd közepesen tömör iszapos homok

-2,1

1,7

-2,4

Ip=9%

23,6 20,9 30,4

sötétszürke laza szerves iszapos homok

3,3

szürke közepesen tömör agyagos homok

A I

megjegyzés:

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: 2019.12.06
nyugalmi víz: 2019.12.06

sötétbarna agyagos feltalaj

6

intézmény:
Geoszféra Kft.

H

K 8,7

0,1073 0,0123

0,1

9,5

0,72

0,4
0,7

víztartalom
(%)

sodrási határ
(%)

folyási határ
(%)

d60

d10

dm

Sr

ρn

ρd

w

wP

wL

sötétbarna agyagos humuszos feltalaj

A

I

H

11

0,0803 0,0073

0,07

2,2

0,1212 0,0558

0,1

2,3

szürke laza, majd közepesen tömör szerves iszapos
homok

3,5

AI

6

megjegyzés:

IC

intézmény:
Geoszféra Kft.
jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: 2019.12.06
nyugalmi víz: 2019.12.06

világosbarna homokos feltöltés

szürke közepesen tömör kissé iszapos homok

IP

konzisztencia
index (-)

száraz térfogatsűrűség (t/m3)

Cu

plasztikus index
(%)

nedves térfogatsűrűség (t/m3)

75%

telítettségi fok
(-)

50%

mértékadó
szemátm. (mm)

25%

10%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

105,36

világosszürke laza iszapos homok

-1,8
-2

kötött: w-wp-wL-Ip
szemcsés: A-I-H-K

60%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

terep: mBf

átmérője: 130 mm

egyenlőtlenségi
mutató (-)

fúrás jele: 3F
ideje: 2019.12.06
helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
szerkesztő: Kornreich
ellenőr: Dankó Zsolt
melléklet: 3
rajzszám: c
M = 1 : 50
kelt: 2019. 12. 12.

H

0,5

sodrási határ
(%)

folyási határ
(%)

d60

d10

dm

Sr

ρn

ρd

w

wP

wL

-2,3

szürke laza, majd közepesen tömör iszapos homok

A I

H

3,3

0,1102 0,0333

0,1

A I

H

6,2

0,107 0,0173

0,11

3,4

0,1394 0,0411

0,13

-2,4

2,4

3,4

szürke közepesen tömör kissé agyagos homok

6

megjegyzés:

IC

intézmény:
Geoszféra Kft.
jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: 2019.12.06
nyugalmi víz: 2019.12.06

sötétbarna agyagos feltalaj

szürke laza szerves iszapos homok

IP

konzisztencia
index (-)

víztartalom
(%)

Cu

plasztikus index
(%)

száraz térfogatsűrűség (t/m3)

75%

nedves térfogatsűrűség (t/m3)

50%

telítettségi fok
(-)

25%

mértékadó
szemátm. (mm)

105,87

10%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

kötött: w-wp-wL-Ip
szemcsés: A-I-H-K

60%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

terep: mBf

átmérője: 130 mm

egyenlőtlenségi
mutató (-)

fúrás jele: 4F
ideje: 2019.12.06
helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
szerkesztő: Kornreich
ellenőr: Dankó Zsolt
melléklet: 3
rajzszám: d
M = 1 : 50
kelt: 2019. 12. 12.

AI

H

víztartalom
(%)

sodrási határ
(%)

folyási határ
(%)

d60

d10

dm

Sr

ρn

ρd

w

wP

wL

-1,8

A

I

H

24,2

0,0838 0,0035

0,08

2,3

0,1341 0,0587

0,12

3,4

szürke közepesen tömör kissé iszapos homok

AI

megjegyzés:

IC

intézmény:
Geoszféra Kft.
jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: 2019.12.06
nyugalmi víz: 2019.12.06

szürke laza szerves homokos agyagos iszap

6

IP

konzisztencia
index (-)

száraz térfogatsűrűség (t/m3)

Cu

sötétbarna humuszos feltalaj

plasztikus index
(%)

nedves térfogatsűrűség (t/m3)

75%

telítettségi fok
(-)

50%

mértékadó
szemátm. (mm)

25%

10%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

105,65

60%-hoz tartozó
szemátm. (mm)

terep: mBf

kötött: w-wp-wL-Ip
szemcsés: A-I-H-K

-1,7

0,1

átmérője: 130 mm

egyenlőtlenségi
mutató (-)

fúrás jele: 5F
ideje: 2019.12.06
helye: Zamárdi, Ny-i városközpont
szerkesztő: Kornreich
ellenőr: Dankó Zsolt
melléklet: 3
rajzszám: e
M = 1 : 50
kelt: 2019. 12. 12.

H

4. sz. melléklet
Talajszelvény

5. sz. melléklet
Szondázási diagramok

Szonda kiértékelés Zamárdi Nyugati városközpont

GEOSZFÉRA Kft.
H-2800 Tatabánya,
Alkotmány u. 68/a.
Tel./Fax.: 06-34 425-073, Tel.: 06-34 309-093
e-mail: geoszfera@geoszfera.hu

SZONDÁZÁSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ÉRTÉKELŐ LAP
DINAMIKUS SZONDÁZÁS
GEOTOOL típusú dinamikus szonda alkalmazása
DIN 4094 - European Standard 1997
Szondázást végezte: GEOSZFÉRA Kft. / Katona József
Sun Resort Kft
Megbízó:
Szondázást értékelte: GEOSZFÉRA Kft.
ZAMÁRDI, Nyugati városközpont
Munkahely:
Szondázási hely:
EOV Y: 563 426 EOV X: 171 226 Szondázás száma:
1DPH
Szondázás ideje:
Szondázás terepszintje:
2019.12.03
105,64
mBf
Szondázási diagram
Mérési eredmények:
N20
érték

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0

Megjegyzés:
Kelt: Tatabánya,

3
5
5
7
13
5
6
6
3
6
6
7
5
3
7
10
11
9
9
11
7
8
9
14
13

16
16
18
20
21

N20 - 0,2 m-es előrehaladáshoz szükséges ütésszám [db]

Összes ütés

0
3
8
13
20
33
38
44
50
53
59
65
72
77
80
87
97
108
117
126
137
144
152
161
175
188
204
220
238
258
279

h - behatolási mélység [m]

Mélység

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

10

20

3
5
5
7
13
5
6
6
3
6
6
7
5
3
7
10
11
9
9
11
7
8
9
14
13
16
16
18
20
21

2019.12.04
Falusiné
Dankó Zsolt

A szondázási jegyzőkönyvet szerkesztette (név, beosztás):
A szondázási jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgálat helyre vonatkoznak.
A szondázási jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Ügyintéző
geológus mérnök

Szonda kiértékelés Zamárdi Nyugati városközpont

GEOSZFÉRA Kft.
H-2800 Tatabánya,
Alkotmány u. 68/a.
Tel./Fax.: 06-34 425-073, Tel.: 06-34 309-093
e-mail: geoszfera@geoszfera.hu

SZONDÁZÁSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ÉRTÉKELŐ LAP
DINAMIKUS SZONDÁZÁS
GEOTOOL típusú dinamikus szonda alkalmazása
DIN 4094 - European Standard 1997
Szondázást végezte: GEOSZFÉRA Kft. / Katona József
Sun Resort Kft
Megbízó:
Szondázást értékelte: GEOSZFÉRA Kft.
ZAMÁRDI, Nyugati városközpont
Munkahely:
Szondázási hely:
EOV Y: 564 087 EOV X: 171 221 Szondázás száma:
2DPH
Szondázás ideje:
Szondázás terepszintje:
2019.12.03
106,47
mBf
Szondázási diagram
Mérési eredmények:
N20
érték

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0

Megjegyzés:
Kelt: Tatabánya,

3
3
5
4
8
10
9
10
7
4
6
8
5
7
7
7
5
4
6
8
10
7
10
11
14

14
15
16
16
16

N20 - 0,2 m-es előrehaladáshoz szükséges ütésszám [db]

Összes ütés

0
3
6
11
15
23
33
42
52
59
63
69
77
82
89
96
103
108
112
118
126
136
143
153
164
178
192
207
223
239
255

h - behatolási mélység [m]

Mélység

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

10

20

3
3
5
4
8
10
9
10
7
4
6
8
5
7
7
7
5
4
6
8
10
7
10
11
14
14
15
16
16
16

2019.12.04
Falusiné
Dankó Zsolt

A szondázási jegyzőkönyvet szerkesztette (név, beosztás):
A szondázási jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgálat helyre vonatkoznak.
A szondázási jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Ügyintéző
geológus mérnök

Szonda kiértékelés Zamárdi Nyugati városközpont

GEOSZFÉRA Kft.
H-2800 Tatabánya,
Alkotmány u. 68/a.
Tel./Fax.: 06-34 425-073, Tel.: 06-34 309-093
e-mail: geoszfera@geoszfera.hu

SZONDÁZÁSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ÉRTÉKELŐ LAP
DINAMIKUS SZONDÁZÁS
GEOTOOL típusú dinamikus szonda alkalmazása
DIN 4094 - European Standard 1997
Szondázást végezte: GEOSZFÉRA Kft. / Katona József
Sun Resort Kft
Megbízó:
Szondázást értékelte: GEOSZFÉRA Kft.
ZAMÁRDI, Nyugati városközpont
Munkahely:
Szondázási hely:
EOV Y: 563 432 EOV X: 171 145 Szondázás száma:
3DPH
Szondázás ideje:
Szondázás terepszintje:
2019.12.03
105,36
mBf
Szondázási diagram
Mérési eredmények:
N20
érték

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0

Megjegyzés:
Kelt: Tatabánya,

1
3
4
6
8
10
9
9
7
7
4
4
6
10
10
10
10
9
11
13
16
17
15
14
17

18
18
18
19
18

N20 - 0,2 m-es előrehaladáshoz szükséges ütésszám [db]

Összes ütés

0
1
4
8
14
22
32
41
50
57
64
68
72
78
88
98
108
118
127
138
151
167
184
199
213
230
248
266
284
303
321

h - behatolási mélység [m]

Mélység

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

10

20

1
3
4
6
8
10
9
9
7
7
4
4
6
10
10
10
10
9
11
13
16
17
15
14
17
18
18
18
19
18

2019.12.04
Falusiné
Dankó Zsolt

A szondázási jegyzőkönyvet szerkesztette (név, beosztás):
A szondázási jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgálat helyre vonatkoznak.
A szondázási jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.

Ügyintéző
geológus mérnök

Szonda kiértékelés Zamárdi Nyugati városközpont

GEOSZFÉRA Kft.
H-2800 Tatabánya,
Alkotmány u. 68/a.
Tel./Fax.: 06-34 425-073, Tel.: 06-34 309-093
e-mail: geoszfera@geoszfera.hu

SZONDÁZÁSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ÉRTÉKELŐ LAP
DINAMIKUS SZONDÁZÁS
GEOTOOL típusú dinamikus szonda alkalmazása
DIN 4094 - European Standard 1997
Szondázást végezte: GEOSZFÉRA Kft. / Katona Józseef
Sun Resort Kft
Megbízó:
Szondázást értékelte: GEOSZFÉRA Kft.
ZAMÁRDI, Nyugati városközpont
Munkahely:
Szondázási hely:
EOV Y: 63 758
4DPH
EOV X: 171 167 Szondázás száma:
Szondázás ideje:
Szondázás terepszintje:
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A szondázási jegyzőkönyvet szerkesztette (név, beosztás):
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P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgálat helyre vonatkoznak.
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A NATURA 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjait az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet 14. sz. melléklete alapján vizsgáltam meg:
Az élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező természetvédelmi helyzetének elérését vagy fenntartását befolyásoló hatások jelentőségét a terv, illetve a beruházás (a továbbiakban együtt: tevékenység) megvalósulása előtt fennálló, vagy a potenciálisan elérhető természetvédelmi helyzetre, a terület természetes megújulási képességére figyelemmel kell felmérni.
Fel kell becsülni a fajok és élőhelytípusok fennmaradásához szükséges valamennyi tényezőt, ezek
között különösen:
a) a szaporodási helyet, fészkelőhelyet, dürgőhelyet, pihenőhelyet, táplálkozóhelyet, vonulóhelyet,
b) az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét,
c) az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők - különösen
a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, mikroklimatikus tényezők fennmaradása - fennállását,
d) az állománylimitáló tényezők változásait,
e) az emberi vagy egyéb zavarást, valamint
f) a ragadozók állományának növekedését.
A hatások jelentőségének megállapítása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:
A) Fajok
1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, állománysűrűsége
vagy az érintett terület nagysága
Az éven belüli, éves vagy több évre kiterjedő, ciklikus vagy véletlenszerű, természetes állományingadozás mért vagy előre jelezhető mértékén túlmenő, kimutatható mennyiségi, állománysűrűségi,
továbbá az elterjedés nagyságát érintő csökkenés.
2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében
A tevékenységgel érintett populáció szerepe, sérülékenysége a faj szempontjából, különös tekintettel a lokális elterjedésű fajokra és alfajokra, a genetikai változékonyság lecsökkenésére, a tevékenységgel érintett állomány kapcsolatára, összekötő szerepére más állományokkal.
3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai közösségi szintet is)
a) A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai közösségi,
illetve világállományához képest; és
b) A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy fokozottan védett
besorolás stb.)
4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján)
A faj reprodukciós rátája, a peték, tojások, utódok száma egy szülőtől, a szaporodási ciklus hossza,
a fiatalok túlélőképessége, az állomány egyedeinek átlagos élethossza, a tevékenység hatása a szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges környezeti elemekre.
WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS

5 / 69

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy a célzott
védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, illetve élőhelyének
dinamikája következtében rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb annál
a) A faj állományának regenerálódási képessége a környező állományokból azok észrevehető
csökkenése nélkül (a faj diszperziós képessége, illetve az állomány izoláltsága más állományoktól
stb.), illetve az állomány belső dinamikája következtében a regenerálódás képessége;
b) A tevékenység hatása az állományon belüli kedvező kor- és ivareloszlásra.
B) Élőhelytípusok
1. Az érintett terület jellemzői
a) A terület nagysága, elhelyezkedése;
b) A területen található élőhelytípus(ok) természetességében bekövetkezett változások, különös
tekintettel a társulásalkotó fajok összetételére.
2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében
a) A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának
koherenciájában betöltött szerepének értékelése;
b) A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulásához képest.
3. Az élőhelytípus ritkasága
Az élőhelytípus ritkasága helyi, regionális, európai közösségi vagy világviszonylatban, figyelembe
véve veszélyeztetettségi fokát (a hazai Vörös Könyv szerinti besorolás, jelentőség vagy kiemelt jelentőség az Európai Közösség szempontjából stb.)
4. Az élőhelytípus ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben
Az élőhelytípus képessége arra, hogy a tervezett kármérséklő intézkedéseken kívüli minden egyéb
beavatkozás nélkül, kizárólag a társulásalkotó fajok, illetve az élőhelytípus ellenálló-képessége, illetve dinamikája következtében megmaradjon vagy rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely a tevékenység előtti állapottal egyenértékű vagy jobb annál, különös tekintettel a megújulást megakadályozó vagy megnehezítő külső tényezők meglétére (pl. özönfajok általi veszélyeztetettség, a terület izoláltsága).
5. Társulásalkotó és az élőhelytípusra jellemző tipikus fajok tekintetében az 1-4. pontok mellett az
A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni.
C) A területek koherenciája
A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra, élőhelytípusokra irányuló hatásoknak az A) és B) pontban felsorolt szempontok szerinti figyelembevételével.
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1. Bevezetés, előzmények
A Sun Resort Kft. (székhely: 1068 Budapest, V árosligeti fasor 44.) által a Zamárdi belterületi
3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz. alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati
Városkapu projekt vonatkozásában korábban helyi TRT módosítási eljárást kezdeményezett, melyhez az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előírása alapján, a közvetlen közelség miatt, NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése indokolt a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján. A tervezési helyszín a Balatontól kb. 200-300 m között helyezkedik el. Korábban a területen már folyt tevékenység, de jelenleg felhagyott, hasznosítatlan terület.
A távlati cél szerint a területen szálláshely és hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kialakítása.
Jelenleg a Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz. alatti ingatlanokhoz
kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt terület TRT övezeti besorolása „K-szabadidőközpont-2” övezet, amely módosítására van szükség „Vt- településközpontú vegyes területbe”,
hogy a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak.
Lényegében az övezeti változtatással a jelenleginél nagyobb beépíthetőségi arány és kisebb zöldfelületi megtartási kötelezettség keletkezik. Ennek és a tervezett projekt már ismert részleteinek a
NATURA 2000-re gyakorolt hatások előrejelzése a jelen dokumentáció feladata.
A TRT módosítási eljárásban a környezetvédelmi- és természetvédelmi feladat-, és hatáskörben
eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményezői elbírálási szerepében hiánypótlásra szólította fel a Kérelmezőt azzal,
hogy tekintettel a Natura 2000 terület közvetlen szomszédsága miatt Natura 2000 hatásbecslési
dokumentációt kell benyújtani a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósághoz az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet értelmében.
A jelen TRT módosítási eljárással és környezeti értékeléssel érintett ingatlanok az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
alapján, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett; HUDD20041 területkódú, DélBalatoni berkek elnevezésű különleges természetmegőrzési Natura 2000 területtel - továbbá, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
4. § 34. pontban meghatározott országos magterülettel /övezettel/ határosak. A területet népiesen
csak Brettyó-bereknek hívják.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet 14. számú mellékletében leírt tartalmi elvárások szerinti NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése és benyújtása szükséges a TRT módosításhoz kapcsolódó KÉ
(környezeti értékelés) dokumentációhoz kapcsoltan a helyszín NATURA 2000 hálózatnak történő
közvetlen szomszédsága miatt, ha az jelentősebb hatással van rá:
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet alapján:

„10. § * (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül

valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely
Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére,
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az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen
előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által vár-

hatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.
(2) * Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.
…
(4) A hatásbecslés során - a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgálni kell a tervnek

vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság előzetesen hatósági elvárása, hogy a NATURA
2000 hatásbecslési dokumentációban a TRT módosítás indokát képező konkrét projekt tervezett
létesítményeinél a lényegi vizsgálat - hidrogeológiai aspektusban - az, hogy a tervezett szóban forgó
projekt’ (projekt) (a tervezett projekt felszín alatti építmények, építmény-részek) nem gyakorolnake, káros ún. víz-elvonás környezeti igénybevételt a határos Brettyó-berek Natura 2000 területre, a
nádas vizes élőhely élővilágra, természeti táj-ökoszisztémára; kiemelt figyelemmel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.
A tervezési terület közvetlenül nem érint NATURA 2000 területet és a létesítmény, azonban tevékenység hatással lehet az alábbi, szomszédos NATURA 2000 területre:
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint:
Brettyó-berek a Zamárdi belterületi 3573/1-93. hrsz.-ok (közvetlenül szomszédosak a projektterülettel és NATURA 2000 területek)
Közvetett érintettség, közvetlen szomszédos NATURA 2000 terület:
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület:
-HUDD20041 területkódú, Dél-Balatoni berkek elnevezésű különleges természetmegőrzési Natura
2000 területtel.
További közeli NATURA 2000 területek:
-HUBF30002 területkódú, Balaton elnevezésű különleges természetmegőrzési Natura 2000 terület
és egyben különleges madárvédelmi terület.
Mivel a Balaton NATURA 2000 terület viszonylag távolabb van a projektterülettől (kb. 200 m-re)
és elválasztja egymástól egy műút és kerékpárút, valamint egy kempingterület, így a Balaton NATURA 2000 területre és annak fajaira gyakorolt hatásokat részletesen nem, csak vázlatszerűen részleteztem a dokumentációban. A várható hatások vizsgálata is érintőleges volt.
Az érintett NATURA 2000 területeken a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI)
gyakorolja a természetvédelmi kezelői feladatokat.
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Ezek után a Sun Resort Kft. (székhely: 1068 Budapest, V árosligeti fasor 44.) beruházó a WENFIS
Kft.-t és annak élővilág-védelmi szakértőjét, Agócs Gábort (6347 Érsekcsanád, József A. u. 15. sz.)
bízta meg a szükséges NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítésével.
Agócs Gábor okl. környezetmérnök elkészítette a jelen NATURA 2000 hatásbecslési dokumentációt, amely megfelel a fenti R. előírásainak.

2. Azonosító adatok
2.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége
A NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció készítője:
Név: WENFIS Kft. (2100 Gödöllő, Méhész köz 5. sz.)
Élővilág-védelmi szakértője: Agócs Gábor
okl. környezetmérnök, erdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök,
teljes körű környezetvédelmi, tájés természetvédelmi szakértő,
Oklevél száma: PTC 004477 26/1999.
Szakértői engedélyek számai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV-zr,le,vf,hu/03-0887/2016.
Mérnökkamarai nyilvántartásba vételi száma: 03-0887/2011.
K-Sz – klímavédelmi szakértő
Élővilág-védelmi, táj- és környezetvédelmi igazságügyi szakértő
Igazságügyi névjegyzék nyilv. száma: 010687.
Telefon: 06-30/248-0329
A releváns szakértői igazolásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza!
A beruházó:
Név: Sun Resort Kft.
Székhely: 1068 Budapest, V árosligeti fasor 44.
Főtevékenység: 5510 '08 Szállodai szolgáltatás
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-309680
Adószám: 26241252-2-42
A TRT módosításhoz szükséges környezeti értékelés (KÉ) dokumentációt készítő:
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Név: VÁTI Városépítési Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30. sz.), Paksi Szilvia
Titulus: vezető településtervező
Kamarai nyilv.vét. száma: TT/1 01-2592

2.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve,
címe, elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása
Az adatlap kitöltésében résztvevő személy:
Név: Agócs Gábor
okl. környezetmérnök, erdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök,
teljes körű környezetvédelmi, tájés természetvédelmi szakértő,
Oklevél száma: PTC 004477 26/1999.
Szakértői engedélyek számai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV-zr,le,vf,hu/03-0887/2016.
Mérnökkamarai nyilvántartásba vételi száma: 03-0887/2011.
K-Sz – klímavédelmi szakértő
Élővilág-védelmi, táj- és természetvédelmi igazságügyi szakértő
Igazságügyi névjegyzék nyilv. száma: 010687.
Szakmai referenciáinak leírása általánosságban:
•
•

teljes körű környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakértői tevékenység,
bejegyzett környezetvédelmi hatósági közvetítő.

Táj- és természetvédelem szakterületen:
•
•
•
•
•
•
•

előzetes vizsgálati dokumentációk táj- és természetvédelmi tervfejezetének elkészítése,
környezeti hatástanulmányok táj- és természetvédelmi tervfejezetének elkészítése,
egységes környezethasználati dokumentációk táj- és természetvédelmi tervfejezetének elkészítése,
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk táj- és természetvédelmi tervfejezetének
elkészítése,
természeti alapállapot felvételek készítése, természetvédelmi monitoring teljes körű bonyolítása,
NATURA 2000 fenntartási tervek és NATURA 2000 hatásbecslési dokumentációk elkészítése,
bejegyzett hatósági közvetítő táj- és természetvédelmi hatósági eljárásokban.

A legutóbbi, jelentősebb, elkészített NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció referenciák bemutatása:
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Sorszám

1.

2.

Megnevezés
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Duna 1666+030,5 fkm és 1666+076,4 fkm közötti jobb parti szakaszán a telephely infrastrukturális fejlesztése kapcsán hajókiemelő sólyatér kikötő kialakítása és üzemeltetése
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
Sződligeten a Duna folyam 1674+100 fkm bal parti szelvényében meglévő kishajó- és csónak kikötő
bővítése, annak építése és üzemeltetése

Elkészítési és
engedélyezés
megkezdési
időszak
2021.szeptember

2021.augusztus

NATURA 2000 HATÁSBECSLÉSI DOKUMENTÁCIÓ
3.

A terv vagy beruházás címe: A Hartai ÖK-1 öntözési körzet fejlesztése, tervezett öntözőtelep létesítése és üzemeltetése
A beruházó: Hartai Öntözési Közösség Kft. (6326 Harta, Széchenyi u. 18. sz.)

2021. augusztus

NATURA 2000 HATÁSBECSLÉSI DOKUMENTÁCIÓ
4.

5.

6.

7.
8.

A terv vagy beruházás címe:
A Cegléd külterületi 0100. és 0104/1. és a Csemő külterületi 0252., 0255. és a 0259/1. hrsz-ú
ingatlanokon terület helyreállítása, NATURA 2000 terület fenntartása, fejlesztése
A beruházó:
Kövesdy István (2700 Cegléd, Rétidülő 470. sz.)
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
Füzesgyarmat Ipari Park 22 kV-os átviteli kapacitás növelése okán szükségessé váló elektromos hálózat kiépítése engedélyezéséhez
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A MOHÁCS, Duna 1448+660 – 1449+000 fkm jobb parti szelvényei között létesülő
közforgalmú kereskedelmi kikötő
Beruházó: Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1. sz.)
Deák Ferenc (6600 Szentes, Damjanich u. 14. sz.) A Szentes külterületi 0212/20. hrsz-on
üzemi öntözés fejlesztése kapcsán tervezett dobos öntözőtelep létesítése és üzemeltetése
Fülöp Attila (6640 Csongrád, Tanya 61. sz.) A Baks külterületi 0129/14-16, 0126/7,
0126/10-12 és 0126/14. hrsz.-ú, összesen bruttó 9,6780 ha-os új területen csévélődobos öntözőtelep
létesítése és üzemeltetése

2021.június

2021. május

2021.március

2020. május
2020. április

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
a Dévaványa KMNP 01331 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása engedélyezéséhez
a Sarud, Tisza 148+020-148+200 tkm jobb parti szelvények között (095/1. és 095/2. hrsz.)
tervezett kishajó kikötő bővítése (kotrás, feltöltés és partvédelem) engedélyezéséhez
a Poroszló, Tisza 430,215 – 430,435 fkm jobb parti szelvények között (0809, 0745/2 hrsz.)
tervezett kishajó kikötő előzetes vizsgálati engedélyezéséhez
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
Tarnaméra külterületi 0106/1-10. és 0108/1-3. hrsz-ú ingatlanokon tervezett 41,6 ha-os öntözőzelep létesítése és üzemelése
Beruházó: Túri Gyula (3383 Hevesvezekény, Fő út 5. sz.)
Tradicionális Vadásztársaság (1082 Budapest, Futóutca 10. sz. fsz. 2. sz.)
A „Lovasberényi vadaskert és bővítése“ építése és üzemeltetése NATURA 2000 területen

2020.szeptember

14.

a Tarnaméra Község szennyvíztisztítása engedélyezéséhez NATURA 2000 területen lévő befogadóval

2018. december

15.

Egyek Nagyközség szenyvíz csatornázása és szennyvíztisztítása

2018. november

9.
10.
11.

12.

13.
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Sorszám

Megnevezés

Elkészítési és
engedélyezés
megkezdési
időszak

16.

VADEX Zrt. Soponyai vadaskert környezetvédelmi teljesítményértékelése

2018. október

17.

Major Tibor (2746 Jászkarajenő, Csárdalapos, 44. sz.) A Jászkarajenő külterületi 0304/23. helyrajzi számú területen tervezett végleges máscélú hasznosítás

2018. június

18.

Tiszabő Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

2018. május

19.

A Cegléd külterületi 0257/9. helyrajzi számú területen tervezett végleges máscélú hasznosítás
szérűskert kialakítása miatt
A Soltszentimrekülterületi 0228/3. és 0228/4. helyrajzi számú területeken tervezett csévélődobos
öntözőtelep létesítése és üzemeltetése

2018. május

20.
21.
22.

Röjtökmuzsaj II. Fejkúti urasági birtok-dűlő homok, kőzetlisz kitermelésére irányuló bányászati tevékenységhez
A Tapolca külterületi 0110/2. hrsz-ú és a belterületi 4507/2. hrsz-ú ingatlanokon létesítendő és
üzemeltetendő IV. osztályú repülőtér

2018. április
2018. január
2017. november

23.

Az Akasztó külterületi 0226/4; 0226/7-8; 0228/10; 13-14 hrsz. alatti, szántóterületen lévő
esőztető öntözőtelep bővítése az Akasztó külterületi 0228/9; 0228/11-12; 0228/15-16 hrsz-ú ingatlanokkal

2017. október

24.

AzAkasztóésSolttelepülésekközöttikerékpárútépítéseésüzemeltetése

2017. május

25.

A Dóckülterületi 048/2, 048/19, 050 és 0116 hrsz.-ú, összesen 185,1999 ha-os területen esőztető
öntözőtelep létesítése és üzemeltetése

2016. április

1. táblázat: Szakmai referenciák NATURA 2000 területen

3. Az érintett Natura 2000 terület
3.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van
Tervezett beruházással közvetetten érintett (hatással van rá) Natura 2000 site
TERÜLET NEVE: - HUDD20041 területkódú, Dél-Balatoni berkek elnevezésű különleges természetmegőrzési Natura 2000 terület
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1. kép: A beruházással hatással lévő HUDD20041 NATURA 2000 terület térképi megjelenítése
(Térképi forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu ) Sárga csillaggal jelölve a
tervezett TRT módosítás ingatlanjait!

2. kép: A beruházással hatással lévő HUDD20041 NATURA 2000 terület térképi megjelenítése
(Térképi forrás: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUDD20041)
Sárga csillaggal jelölve a tervezett TRT módosítás ingatlanjait!

A terület státusza (megjelölendő):
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különleges madárvédelmi terület
•
•
•
•
•
•

különlegestermészetmegőrzési területnek jelölt terület
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület
jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület
jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
különleges természetmegőrzési terület
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

3. kép: A tervezett projekt megvalósítási helyszín (Forrás: Google Earth) és a szomszédos
NATURA 2000 terület légifényképe. Sárga csillaggal jelölve a tervezett TRT módosítás
ingatlanjait!

3.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely típusoknak a felsorolása, amelyeknek valamely állományára vagy
természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 területen hatással
lehet a terv vagy beruházás
A tervezett beruházás az alábbi NATURA 2000 jelölő élőhelyet és NATURA 2000 jelölő fajokat
érintheti várható hatással:

3.2.1. Szomszédos NATURA 2000 terület
-Alapadatok

WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS

14 / 69

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

Terület neve
Dél-balatoni berkek
Terület kódja
HUDD20041
Kiterjedés (ha)
488.55
-Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
-Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület
jelentősége
Az
országos
A:
100%
B:
15%
C:
2%
D: nem jelentős, előfordul

a
állományhoz
>=
>=
>=

fajvédelem
viszonyított
p
>
p
>
p
>

szempontjából
arány
15%,
2%,
0%,

Állománynagyság (min-max)
Név

Tudományos név

állandó

szaporodó /
fészkelő

telelő

átvonuló /
gyülekező

Mocsári teknős

Emys orbicularis

-

C

Vöröshasú
unka

Bombina bombina

-

C

Dunai tarajosTriturus dobrogicus
gőte

-

D

Réti csík

Misgurnus fossilis

-

D

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

-

D

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

-

C

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

-

C

Hasas
csiga

Vertigo moulinsiana

-

C

törpe-
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Állománynagyság (min-max)
Név

Tudományos név

állandó

Sötét hangyaMaculinea nausithous
boglárka

szaporodó /
fészkelő

telelő

átvonuló /
gyülekező

-

C

4-6

D

-

C

Közönséges
vidra

Lutra lutra

Északi pocok

Microtus
mehelyi

Kisfészkű aszat

Cirsium
brachycephalum

-

C

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

-

C

oeconomus

2. táblázat: NATURA 2000 fajok

Élőhely kódja

Élőhely neve

Kiterjedés (ha) Borítás (%)

6440

ártéri mocsárrétek

97.71

6510

üde magas füvű kaszálórétek 4.89

1

6410

kékperjés láprétek

1

4.89

20

3. táblázat: NATURA 2000 élőhelyek

-Természetvédelmi prioritások és célkitűzések
(HUDD20041 Dél-balatoni-berkek)
Általános célkitűzés, kiemelt célok:
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása: élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): Folyóvölgyek Cinidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6410 Fajok: (magyar név, tudományos név, kormányrendelet szerinti sorrend) Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi)
Specifikus célok:
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a
kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítsa, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló
természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodási
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feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: a területen lévő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és
természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása különös tekintettel a sík- és dombvidéki kaszálórétekre, a kékperjés láprétekre, a mocsárrétekre, a puhafás ligeterdőkre, éger- és kőrisligetekre, láperdőkre a védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének
megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum),
nagy tűzlepke (Lycaena dispar), zantboglárka (Maculinea nausithous), vérfűboglárka (Maculinea teleius), réticsík (Misgurnus fossilis), vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus
dobrogicus), mocsári teknős (Emys orbicularis), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), bölömbika (Botaurus stellaris), cigányréce (Aythya nyroca) bakcsó (Nycticorax nycticorax),
kis kócsag (Egretta garzetta), barna rétihéja (Circus aeruginosus), vidra (Lutra lutra), északi pocok
(Microtus oeconomus mehelyi). További célok és végrehajtandók: - A megmaradt vizes élőhelyek
természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell különös tekintettel a terület Tóközi-berek és
Öszödi-berek részein. - abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása - az inváziós növényfajok, így
a Solidago sp. visszaszorítása és az ezüstfa teljes kiíirtása szükséges. - A Kőröshegyi-réteken a zantboglárka (Maculinea nausithous), vérfűboglárka (Maculinea teleius) érdekében az élőhelyéül szolgáló láprétek megőrzését biztosítani kell. A kezeléseket elsősorban kaszálással kell biztosítani, amelyet a tpnvnyl szolgáló Sanguisorba officinalis fejlődési ciklushoz is kell igazítani. - Az északi pocok
(Microtus oeconomus mehelyi) állományainak megőrzése érdekében a nádas-magassásos mozaikos
élőhelyszerkezet fenntartását meg kell őrizni az Tóközi- és az Öszödi-berekben. A faj élőhelyül
szolgáló magassásrétek optimális vízellátását biztostani kell, kaszálásuk csak termszétvédelmi érdekből megengedhető. A faj számára szükséges menekülőterek fennmaradását és inváziós fajoktól
(Solidago sp.) való mentességét biztosítani kell. - A telepesen fészkelő madarak - a nagy kócsag
(Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a bölömbika (Botaurus stellaris), a bakcsó (Nycticorax nycticorax), a kis kócsag (Egretta garzetta) valamint a cigányréce (Aythya nyroca) érdekben,
a terület Tóközi-berek és Öszödi-berek részein, biztostani kell a megfelelő vízszinteket. A nádaratást a fészektelepek figyelembevételével lehet végezni. A fészektelepek zavartalanságát biztostani
kell. - A terület nyílt vizekkel rendelkező részein - a Tóközi- és az Öszödi-berekben - a réticsík
(Misgurnus fossilis), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári teknős (Emys orbicularis) állományai érdekben ezen víztestek halászati hasznosítsa, minden tpts jellegű beavatkozás, mederkotrás stb. tilos. A víztesteket érintő minden beavatkozás csak természetvédelmi érdekből végezhető. - a vízborításos élőhelyeken a vízborítás és a
jelenlegi érintetlenség megőrzése, a kaszálással, legeltetéssel fenntartott területeken pedig a mozaikos területkezelés megtartása, túllegeltetés megakadályozása, a gazdálkodás és a természetvédelmi
kezelés-fenntartás harmóniájának kialakítása a cél.

3.2.2. Távolabbi NATURA 2000 terület
A távolabbi NATURA 2000 site rövid ismertetése, jellemzése:
1. Balaton HUBF30002
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
Élőhelyek:
•

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
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•
•
•

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Moli-

nion caeruleae)

7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Cariciondavallianae fajaival
7230 Mészkedvelő üde láp-és sásrétek

Jelölő növény–és állatfajok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

balin (Aspius aspius)
barna rétihéja (Circus aeruginosus)
fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)
halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
garda (Pelecus cultratus)
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
mocsári teknős (Emys orbicularis)
réti csík (Misgurnus fossilis)
szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
vágócsík (Cobitis taenia)
vidra (Lutra lutra)
vöröshasú unka (Bombina bombina)

Jelölő madárfajok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barátréce (Aythya ferina)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Bölömbika(Botaurus stellaris)
Cigányréce(Aythya nyroca)
Fülemülesitke(Acrocephalus melanopogon)
Jégmadár(Alcedo atthis)
Kerceréce(Bucephala clangula)
Kékbegy(Luscinia svecica)
Kis bukó(Mergus albellus)
Kis kárókatona(Phalacrocorax pygmeus)
Kis kócsag(Egretta garzetta)
Kontyos réce (Aythya fuligula)
Küszvágó csér(Sterna hirundo)
Nagy kócsag(Egretta alba)
Nagy lilik(Anser albifrons)
Nyári lúd(Anseranser)
Pettyes vízicsibe(Porzana porzana)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Szerecsensirály (Larus melanocephalus)
Törpegém(Ixobrychus minutus)
Vetési lúd(Anser fabalis)
Vörös gém(Ardea purpurea)
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További jelentős madárfajok:
•
•
•
•

Barkóscinege(Panurus biarmicus)
Függő cinege(Remiz pendulinus)
Guvat(Rallus aquaticus)
Partifecske (Riparia riparia)

Természetvédelmi célkitűzések
Általános célkitűzés:
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló
közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvezőtermészetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:
A terület fő célkitűzései:
•

•
•
•

A területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi
szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a Balaton madárvonulásban betöltött szerepére és a tavat övező természeti
területek értékeire.
A Balatont közvetlenül és/vagy közvetve érintő halgazdálkodási tevékenységek természetvédelmi előírásokhoz, ökológiai igényekhez igazítása
A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedő élőhelyi változatosságának,
mozaikosságának biztosítása.
A kedvező ökológiai állapot felé irányuló folyamatok hosszú távú fenntartása.

További célok és végrehajtandó feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

Állandó, rendszeres, illetve időszakos vízborítást igénylő élőhelyek vízellátásának biztosítása.
Halgazdálkodási gyakorlat extenzív, természetkímélő keretek között tartása húzóhálós halászat korlátozásával és egy, az extenzív halastavak támogatására és korábbi halbölcsők helyreállítására alkalmas célprogram kialakításával és finanszírozásával.
Az ökológiai kockázatot jelentő inváziós növény és állatfajok állományának visszaszorítása,
terjedésük megakadályozása kaszálással, legeltetéssel, élőhely-rehabilitációval, szelektív halászattal stb.
Kaszálóként hasznosított üde parti réteken a jelenlegi extenzív gyephasznosítás megőrzése,
fejlesztése –pl. extenzív legeltetés irányába.
Nádasok fenntartása, extenzív hasznosítása, többkorúságának fenntartása.
Illegális területhasználatok, művelésiág-váltások (különösen: beépítés, beszántások) felszámolása, reverzibilisen átalakult élőhelyek rekonstrukciója.
A gyomosodó, cserjésedő, korábban kaszálással, legeltetéssel hasznosított gyepek újbóli
hasznosítása kaszálással vagy állatállomány kialakításával, legeltetéssel (nemzeti parki kezelésben és/vagy magánkézben).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A vadállomány szabályozása a területen, a vadászat szabályozott, fenntartható, valamint elsődlegesen természetvédelmi és nemvadászati célokat felmutató formájának megvalósítása.
A meglévő partmenti erdőterületek természetességi állapotának megőrzése, növelése megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlat kialakításával –mindenkor ügyelve arra, hogy a védendő
gyepek területe ne csökkenjen.
Az erdők vonatkozásában legalább 5m3/ha holtfát az élőfa-készlet 5 %-os mértékében (legalább 5 m3akkor is, ha az 5 % ennél kevesebb) és a lábon hagyandó hagyásfa-csoportokhoz
kapcsolódóan vissza kell hagyni.
A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően.
A táplálékbázisban komoly szerepet játszó halfajok ívóhelyeinek fenntartása, rehabilitációja,
új ívóhelyek létrehozása, fejlesztése.
A természetvédelmi szempontok érvényre juttatása a tó vízszintjének szabályozása során.
A nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása érdekében a természetvédelmi
szempontokat is figyelembe vevő módszerek hosszú távú alkalmazása a téli nádaratás során.
A pusztuló nádasok revitalizációja az optimális vízszintváltozás és természetvédelmi szempontokat is érvényre juttató területkezelés biztosításával.
A nádas és gyepszegélyek határán a mozaikosság fenntartása.
Idegenhonos, invazív fajokkal szembeni védekezés.
A zárt, nagy kiterjedésű nádasok, rezervátum jellegének fenntartása és erősítése a költő-,
vonuló és telelő madárállományok nyugalma és zavartalansága érdekében.
Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.
A turisztikai hasznosítás és a hosszú távú természetvédelmi szempontú területkezelések,
élőhely fenntartások közötti látszólagos ellentétek feloldása

A TRT módosítással érintett terület természetvédelmi besorolása
•
•
•

•

•

A tervezési terület Zamárdi Város település közigazgatási határában, belterületen, a Zamárdi-Szántód műút (Szent István utca) mentén található a Balatonnal ellentétes irányban.
A tervezési helyszín 400 m-es közelében fokozottan védett madár (rétisas, fekete gólya,
barna kánya, vörös kánya) fészke nem volt található, látható a helyszíni bejárások alkalmával.
A projekttel érintett ingatlanok országos vagy helyi védett természeti területet nem érint. A
projekttel érintett ingatlanok természetes vagy természetközeli vegetációjú területet nem
érintenek. A tervezési helyszín felhagyott szabadidős tevékenységek és létesítmények helyszíne, jelenleg befásodott parkokkal, elhanyagolt épületekkel és utakkal.
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KÖMFVM együttes rendelet szerint Zamárdi teljes közigazgatási területe része érzékeny természeti területnek. (4.1.1. A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok,
gyepek és lápos talajon kialakult szántók)
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló,
266/2008. (XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel módosított
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11) KVVM rendelet
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•
•

•

szerint az érintett terület szomszédos a HUDD20041 területkódú, Dél-Balatoni berkek elnevezésű különleges természet megőrzési NATURA 2000 területtel.
Az érintett projekt terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében nem része az országos ökológiai hálózatnak, mint ökológiai magterületnek, csak szomszédos vele.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet szerint a beruházással érintett terület nem része a nagyvízi medernek, hullámtérnek.
A tervezett TRT módosítás és beruházás tervezési helyszíne természetközeli állapotú élőhelyet, kiemelten fontos vizes élőhelyet, fontos fészkelési helyet, ősgyepet vagy őshonos
fafajú erdőt nem érint.

A TRT módosítással érintett terület természeti jellegű bemutatása:
•

•

Leírása: Jelenleg a projektterület egy felhagyott kemping és táborhely befásododott és becserjésedett terület a korábbi művi elemekkel (pl.: épületekkel, utakkal, műtárgyakkal). A
terület kerítéssel körbe van jelenleg kerítve és zárt állapotban van. A fák közötti füves területrészek minden évben kaszálásra kerülnek. A fás vegetációja nagy faji változatosságot mutat, mert megtalálható rajta a puhafás és keményfás fajok jórésze. A fák általában középkorú
vagy idős állományban vannak jelen.
Jelenleg a háborítatlan terület jó fészkelőhelye és szaporodóhelye számos erdei vagy kerti
madárfajnak, de hazai kisemlős fajok közül is számos faj megtalálta itt a kedvező életfeltételeket. Ez köszönhető a jelenlegi háborítatlanságnak.

Fotódokumentáció a projektterületről jelenlegi állapotában:
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4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. kép: A tervezett projekt megvalósítási helyszín jelenlegi
állapotában

Jelemzőbb fásszárú fajok a területen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ezüstfenyő
lucfenyő
keleti tuja
nyugati tuja
oregoni hamisciprus
magas kőris,
amerikai kőris
zöld juhar
keleti platán,
mezei juhar,
korai juhar,
hegyi juhar,
akác,
nemesnyár,
csörgőfa,
szivarfa,
közönséges dió,

A szomszédos NATURA 2000 terület természeti adottságai, részletes bemutatása:
A Szántód-Zamárdi Brettyó a Balaton keleti medencéjének legnagyobb fennmaradt „berekterülete”, az egykori Balaton öblözetéből, részben természetes lefűződéssel (a déli partra jellemző turzás
képződés eredményeként), részben pedig a Sió csatorna megnyitása következtében bekövetkezett
vízszintcsökkenés hatására alakult ki.
A múlt század kutatói, Lóczy Lajos és Dr. Cholnoky Jenő, elsősorban a terület földtani jelentőségét
hangsúlyozták, de a napjainkban készült kutatási anyagokban is – a természeti értékek mellett –
hangsúlyosan szerepeltetik a terület geológiai értékét. „A szántódi turzásháromszög a partvonal
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beépítettsége ellenére egyedülálló hidro-geomorfológiai jelenség, védettségre javasoljuk” (részlet a 2005. évben készült nádas kutatási jelentésből).
A Brettyó terület és annak közvetlen környéke az 1700-as évek végén még természetes állapotú
volt. A kultúrtáj jelleg akkoriban csak a települések körüli területeken volt tapasztalható. Ember
alkotta vonalas létesítmény – a földutakon kívül – sokáig nem bontotta meg a tájat. A III. katonai
felmérést követő közel száz év jelentős változást eredményezett. A terület nagy része még az 1800as évek végén is természetes állapotú volt. A vízrajzi viszonyok ekkora azonban már megváltoztak,
megjelentek az első csatornák és ennek következtében megnövekedett a kaszálók és legelők területe.
A XX. században a berkek teljes területének mezőgazdasági hasznosítására törekedtek, amely a
lecsapolási, meliorációs stb. munkák fokozódásában öltött testet. Másik tendencia volt a halastavak
kialakítása a Somogyi-síkról befutó patakok vizének felduzzasztásával. Az alacsony fekvésű, állandóan vagy időszakosan vízborítás alatt álló területeket a mezőgazdasági művelésre való alkalmatlanságuk mentette meg a felszámolástól.
A Brettyó az I. katonai felmérés készültekor szintén nádas-mocsaras vizenyős területként van jelölve, amelyen csak egy gyalogút vezet át. Ekkor még nincsenek csatornák, sem egyéb nyomvonalas
létesítmények. A település – Szántód-puszta – csak a mai M7-es főútvonal mentén volt. A III.
katonai felmérés idejére már a korábban összefüggő nádas kiterjedése a felére csökkent. Körülötte
legelők találhatók. Egy keskeny földút vezet a területen keresztül a révhez. A terület déli határán a
mai is funkcionáló Déli-vasút pályateste található.
A mintaterületek potenciális vegetációját nádasok, zsombékosok, magassásosok, valamint mocsárrétek és kisebb kiterjedésben fűzlápok, puhafás ligeterdők képezhették. Ezek ma is megtalálhatók
természetes és változó mértékben degradált formában. A természetes kiterjedésük a beavatkozások
hatására jelentős mértékben eltolódott.
A terület természeti értékeinek feltárására rendszeres és komplex kutatás ez ideig nem történt, adataink elsősorban a nádasok minősítésével kapcsolatos felmérésekből, valamint szórványos adatgyűjtésből származnak. Ezek alapján a terület legfontosabb természeti értékeit az értékes növénytársulások (nádasok, magassásosok és láprét jellegű területek), a védett kétéltű és hüllő fauna képezik. A védett és ritka növények közül megtalálható a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum, védett,
Natura 2000 jelölő faj), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), tengerparti szittyó (Juncus maritimus) és
a sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. Pannonicus).
A terület természeti értékeit súlyosan veszélyeztető tényezők a mesterséges lecsapolás okozta kiszáradás, inváziós és ruderális gyomok, a szegélyeken erős antropogén hatás (feltöltés, szemétlerakás).
A Brettyó-berek, mint NATURA 2000 terület rövid hidrológiai bemutatása:
A tervezett hotelkompexum melletti NATURA 2000 terület a Szántód település lakott területének
D-i részén, a 7. sz. főút, illetve a Szent István út és a Móricz Zsigmond út által határolt, Brettyó
elnevezésű területen helyezkedik el 135,8 ha-on.
Domborzatilag a terület É-ÉNy felé a Balaton irányába enyhén lejt, a jellemző terepszint 104-105
mBf közötti. A vizsgált terület felszine többnyire füves és bozótos, illetve jelenleg nagy részét nád
borítja.
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A területet több földmedrű csatorna, árok hálózza be. A terület délnyugati részén diszkő burkolatú
kerékpárút húzódik Szántódpuszta irányában, az utat sűrűn, különböző magasságban elhelyezett
átereszek keresztezik. A terület középső részére burkolatlan földút vezet.
A terület környezetében É, K-i és Ny-i irányba lakóházak, illetve távolabb a Balaton található. A
beépitett területek jelentősen terjeszkednek a nádas belseje felé, a tulajdonosok törmelékkel igyekeznek feltölteni a telkük végét, növelve a számukra hasznos telekméretet.
A területre a műút felől átereszen érkezik a levezetett csapadék, illetve a Szent István úttól és a
Móricz Zsigmond úttól folyik errefelé a felszínre hulló csapadék. A berek területére a környező
ipari és lakott területekrıél ide gravitáló csapadékot a felszínen és a közeli Balatonból a felszín alatt
ide átszivárgó vizeket belvíz csatornák vezetik a lakott területbe ékelten elhelyezkedő belvízi szivattyú telephez.
A szivattyú telep üzemeltetési engedélye szerint 103,22 mBf bekapcsolási és 102,82 mBf kikapcsolási szintekkel emeli a vizet egy csővezetéken keresztül a Balatonba, üzemelési kapacitása 0,48 m3/s.
Összességében tehát a Brettyó-berek vízellátottságát a mindenkori csapadékviszonyok és a Balaton
felöli talajvízmozgások, Balatoni vízállások határozzák meg.
A 2021. évi tavaszi és nyári bejárások alkalmával az volt tapasztalható,, hogy a berek felszínen tavasszal víz állt, ami a nyár végére eltűnt és csak az átszelő csatornákban maradt meg.

14. - 15. kép: A NATURA 2000 területen a júniusi és augusztusi időszakban is volt felszíni víz a
csatornákban

A részletes hidrológiai tervfejezet és annak következtetései a jelen NATURA 2000 hatásbecslési
dokumentáció 2. sz. mellékletében megtalálható.
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16. kép: Az érintett tervezési terület természetvédelmi besorolásai (Forrás: www.okir.gov.hu)

3.3. A NATURA 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása
A jelen dokumentáció szükségességét megalapozó TRT módosító eljárás az alábbi, módosuló hatályos településrendezési eszközök megváltoztatására irányul:
A Zamárdi Város Településrendezési Eszközei Egységes szerkezetben, Zamárdi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I.20.) sz. Ök. rendelete, módosítva a
23/2018. (XII.18.) sz. Ök. rendelettel.
A távlati cél szerint a NATURA 2000 területtel szomszédos területen a TRT módosítást követően
Városkapu tervezése, engedélyeztetése és kialakítása tervezett. A beruházás illeszkedik a környék
létesítményeinek üdülési-rekreációs-idegenforgalmi-turisztikai funkciójához.
Jelenleg a Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 1604/3 hrsz. alatti ingatlanokhoz
kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt terület TRT övezeti besorolása „K-szabadidőközpont-2” övezet, amely módosítására van szükség „Vt- településközpontű vegyes területbe”,
hogy a tervezett fejlesztések megvalósulhassanak.
A tervezett módosítással meghatározott célok:
•

a tervezési területen a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt megvalósítása,
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•
•

a jelenleg hatályos „K-szabadidőközpont-2” (Sz, 35 %, 12,0 m, 10.000 m2, 55 %) építési
övezetének „Vt” területfelhasználásba történő átsorolása, lehetővé téve a közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkciók elhelyezését a területen,
a korábbi „K-szabadidőközpont-2” építési övezet paramétereinek megváltoztatása: a 35 %os beépíthetőség 40 %-ra emelése, az építménymagasság 12 m-ről (16 m-ről) 20 m-re (25
m-re) emelése, míg a jelenlegi 55 %-os zöldfelületi kötelezettség 40 %-ra csökkentése, kisebb (2000 m2) kialakítható telekterületek lehetővé tétele mellett.

A módosító TRT eljárás keretében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés és vizsgálat lefolytatása vált szükségessé, amely részeként a természetvédelmi és tájvédelmi szempontok is vizsgálandóak, különösen
a szomszédos NATURA 2000 területre gyakorolt hatások lehető legpontosabb előrejelzésével.
A távlati célként megfogalmazott Városkapu építésének részletszintű adatai, kiviteli tervei csak korlátozottan állnak a rendelkezésre jelen tervfázisban. Építészeti koncepcióterv áll csak rendelkezésre
részletek nélkül.

3.4. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama
A tervezett projekt kapcsán szükséges TRT módosítási eljárás és az azt megelőző környezeti értékelés vagy vizsgálat (KÉ) lezárása után, a módosított TRT Ök. rendeletben való közzététele a feltétele a konkrét projekt építési tervezését, majd engedélyezést, így az azt megelőző, esetleges környezetvédelmi (EVD, KHV) eljárások lefolytatásának.
Ezek indulására és befejezésére várhatóan 2022 évben kerül sor.
A szükséges építési engedélyezések és vízjogi engedélyezések csak az építész tervezések után folytathatók le, várhatóan 2022-ben vagy 2023-ban.
A kivitelezési munkáknak, szükséges engedélyek megléte esetén is időkorlátja lesz, többek között:
•

a szomszédos NATURA 2000 területre és fajokra való tekintettel, természetvédelmi vegetációs időszakon kívül (10. 01. – 03. 15. között).

Az előbbiek miatt várhatóan a kivitelezés 2022 vagy 2023. előtt nem kezdhető meg.
A műszaki átadás tervezett ideje 2023. év vagy 2024. év, esetleg 2025 év valamelyikében várható.
A tervezett Városkapu várhatóan több ütemben fog megépülni.
A tervezett Városkapu nagy jelentőséggel bír majd a területen idegenforgalmi, turisztikai szempontból.
A tervezett Városkapu üzemeltetését hosszú időre tervezi a beruházó, ez több évtizedet jelent majd
a területen. A Városkapu funkciójában illeszkedik majd a közeli térség többi létesítményeinek használatához.
A jelen pont alatti idők és dátumok tapasztalati úton kerültek megállapításra.

3.5. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett
terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása
A tervezett projektterület magántulajdonú területeken helyezkedik el.
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A jelenleg tervezett, NATURA 2000 területre és fajokra hatással lévő projekt, mint beruházás célterület zamárdi belterületi ingatlanokat vesz igénybe. Az érintett települési közigazgatási terület belterület, amely NATURA 2000 területre és fajokra hatással lehet, az alábbi:
•

Zamárdi

A TRT módosítással és projekttel érintett belterületi ingatlanok adatait az alábbi összefoglaló táblázatok tartalmazzák:
Községhatár

Helyrajzi
szám (hrsz.)

Külterületi/Belterületi (K/B)

Művelési ág

Természetvédelmi
jogi jelleg

Tervezett létesítmény

Zamárdi

3616/1.

B

kivett étterem, udvar

nincs

Városkapu

Zamárdi

3616/2.

B

kivett táborhely

nincs

Városkapu

Zamárdi

3613/6.

B

kivett távbeszélő állomás és udvar

nincs

Városkapu

Zamárdi

3604/3.

B

kivett táborhely

nincs

Városkapu

4. táblázat: Az érintett ingatlan aktuális ingatlan-nyilvántartási adatai (Forrás:
www.magyarorszag.hu)

Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófok Kálmán Imre sétány 4.

Ingatlan leíró adatai
2021.09.13

ZAMÁRDI
Belterület 3616/1 helyrajzi szám

Szektor: 33
Térképszelvény:

I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
min.o
ha m2 k.fill. ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett étterem, udvar
0
775
0.00
5. táblázat: Földhivatal Online adatok az ingatlanokról (Forrás: www.magyarorszag.hu)

Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófok Kálmán Imre sétány 4.

Ingatlan leíró adatai
2021.09.13
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ZAMÁRDI
Belterület 3616/2 helyrajzi szám

Szektor: 33
Térképszelvény:

I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
min.o
ha m2 k.fill. ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett táborhely
0
5.5069
0.00
6. táblázat: Földhivatal Online adatok az ingatlanokról (Forrás: www.magyarorszag.hu)

Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófok Kálmán Imre sétány 4.

Ingatlan leíró adatai
2021.09.13

ZAMÁRDI
Belterület 3613/6 helyrajzi szám

Szektor: 33
Térképszelvény:

"címképzés alatt"

I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
min.o
ha m2 k.fill. ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett távbeszélő-állomás és és udvar
0
1.6898
0.00
7. táblázat: Földhivatal Online adatok az ingatlanokról (Forrás: www.magyarorszag.hu)

Somogy Megyei Kormányhivatal
Siófok Kálmán Imre sétány 4.

Ingatlan leíró adatai
2021.09.13

ZAMÁRDI
Belterület 3604/3 helyrajzi szám

Szektor: 33
Térképszelvény:

"címképzés alatt"

I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
min.o
ha m2 k.fill. ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
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-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett táborhely
0
4.6926
0.00

8. táblázat: Földhivatal Online adatok az ingatlanokról (Forrás: www.magyarorszag.hu)

A tervezett projekttel érintett hrsz.-eken NATURA 2000 terület jogi jelleg nem szerepel. Országosan védett vagy helyi védett természeti terület érintettsége a tervezési területnek szintén nincs.
Erdő igénybevétel nem tervezett, fakivágás viszont tervezett. A TRT módosítás kapcsán a környezeti értékeléshez részletes fafelmérésen alapuló fakataszer készül.
A beruházással érintett, Zamárdi belterületi közigazgatási területén lévő ingatlan, ingatlan-nyilvántartási adatai:
Hrsz

Művelési ág

Terület (m2)

Tulajdonos/Üzemeltető

3616/1.

kivett étterem, udvar

775

magántulajdon

3616/2.

kivett táborhely

55.069

magántulajdon

3613/6.

kivett távbeszélő-állo1.6898
más és udvar

magántulajdon

3604/3.

kivett táborhely

magántulajdon

46.926

9. táblázat: Beruházással érintett ingatlanok adatai

Az érintett belterületi ingatlanok térképi lehatárolása:
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17. kép: Az érintett tervezési helyszín kataszteri térképen (Forrás: www.okir.gov.hu)

3.6. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása
(felvonulási létesítmények, anyag-nyerőhelyek, a szállítás vagy
egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása stb.)
Jelen tervfázisban részletes építésztervek és kiviteli tervek nem állnak még rendelkezésre, csak látványtervek, illetve építész koncepcióterv.
Ezek hiányában a konkrét beruházás kapcsán a pontos hatások előzetes becslése nem lehetséges.
A jelen dokumentumban tapasztalati úton kerültek meghatározásra a várható hatások.
Később, a részletes tervek után lehetséges a NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció pontosítása és konkretizálása.
Addig is az alábbiak rögzíthetők:

3.6.1. Építési fázis
A tervezett, új Városkapu beruházás NATURA 2000 területen történő építési fázisa során az alábbi,
legfontosabb hatótényezőkkel kell számolni, amelyek az élővilágra, közvetlenül a szomszédos NATURA 2000 területre, valamint a védett- és NATURA 2000 jelölő fajokra hatást gyakorolhatnak:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geodéziai feladatok ellátása,
munkaterület átadása,
fakivágások,
kitűzések,
átmeneti depóniahelyek kijelölése,
tereprendezések,
építőanyagok helyszínre szállítása,
mély- és magasépítések,
tereprendezés,
zöldfelület kialakítások,
gyalogos- és gépjárműforgalom,
őrzés- és vagyonvédelem.

A szükséges átmeneti anyag depóniahelyek, gépek tárolási helyei ebben a tervfázisban még nincsenek kijelölve, de alapvetően az igénybevett munkaterületen tervezettek és nem az értékesebb, jelölő
élőhelynek számító, érintetlen, szomszédos NATURA 2000 területen.
Hatásviselők:
•
•
•
•

nem védett és védett-, fokozottan védett növény- és állatfajok,
védett természeti területek,
NATURA 2000 jelölő fajok és élőhelyek,
növény- és állattársulások.

Alapvetően a munkákat több ütemben tervezik elvégezni, illetve a munkák ütemenként max. 6-8
hónapnál rövidebb ideig tartanak majd a megfelelő és szükséges előkészületeket követően.
A leírt alapállapot-felvétel során a tervezett beruházás helyszínén az állapotfelvétel időpontjában
védett- és fokozottan védett természeti értékek nem kerültek elő.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kivitelezés során sem kerülnek elő a területen, ezért a fenti
felsorolt munkákat csak nagy körültekintéssel lehet majd elvégezni. A madarak fészkelési időszaka
minden bizonnyal elkerülésre kerülne a munkálatokkal, főként a fakivágásokkal, annak vegetációs
időn belüli korlátozásaival.
A tevékenység során előforduló parti, átmeneti és végleges anyagdeponálások helyének kiválasztásánál nem a természetközeli vegetációjú területeket kell preferálni, hanem az egyébként is bolygatott vagy művelésből kivont vagy már esetleg burkolt területrészeket, főleg a munkaterületen belül.
Ezt előzetesen javasolt kijelölni közösen a természetvédelmi kezelést végző illetékes nemzeti park
igazgatósággal. Megállapítható azonban, hogy a területen tervezett munkálatok kismértékű élőhelyvesztéssel sem járnak, illetve a terület növénytársulásainak megváltozása.
A munkák a megnövekvő személy- és gépjárműforgalom miatt átmeneti zavarással járhatnak a területen. A közeli Szántód-Zamárdi közlekedési út amúgy is jelentős emberi jelenléttel, mozgással
terheltek, ezért ez a zavarás minimális többletterhelést okozhat.
A szállítások és gépi felvonulások okoznak várhatóan legnagyobb zajterhelést a területen. A zajterhelésük így is max. 100 m-es hatásterületen belül maradnak az élővilág zavarása szempontjából. Ez
igaz az érintett NATURA 2000 területre és annak jelölő fajaira is.
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Az esetlegesen elkóborló, hatásterületbe tévedt védett- és fokozottan védett állatfajok a zavarás
intenzitásától és mértékétől függően visszatérnek a területükre, így a zavarás időbenileg nagyon
rövid és nem káros.
A munkálatok zavaró hatása némileg érinti közvetetten az élő vizeket, csatornákat, tavaszi tocsogókat és a többi NATURA 2000 területen tartózkodó, táplálkozó gázló- és vízimadarakat is. Mivel
a zavarás mindig lokális, így ezek az élőlények ezt hamar megszokják vagy távolabbra mennek táplálkozni.
A viszonylag közeli élő csatorna vizi élőlényekre csak a feszíni vízbe jutó környezetszennyezés esetén van hatással a beruházás, így ennek az esetnek az előfordulására normál körülmények között
nem kell számítani. A haváriaesemény valószínűségét jó műszaki állapotú járművek és gépek használatával és a műszaki-technológiai fegyelem gondos betartásával lehet csökkenteni.

3.7. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése
A jelen tervfázisban a TRT módosítás és környezeti értékelés tárgya az, hogy lehetővé tegye a leendő Városkapu beruházásnak, hogy a beépítési arány a területen növekedjen és ezzel szemben a
kialakítandó zöldfelület aránya a telken belül csökkenthető.
Vagyis a terület az övezeti változtatásból adódóan még „intenzívebbé”, még „urbánusabbá” válhat.
Ez alaphelyzetben káros lehet a szomszédos NATURA 2000 területre és fajokra, de megfelelő
kompenzációkkal ez a látszólagos negatív hatás mérsékelhető, csökkenthető.
A Városkapu kialakításáról, járulékos létesítményeiről nincs átfogó és részletes információ, mert
ezután kezdődnek csak az építésztervek kidolgozása.
A látványtervek alapján messzemenő következtetéseket és becsléseket nem szabad végrehajtani.
A létesítmények ismerete, az építészeti kialakítások részletes kiderülte után javasolt lehet egy konkrétabb NATURA 2000 hatásbecslés elvégzése vagy ennek a dokumentációnak a kiegészítése.
Minden bizonnyal, amennyiben az építéssel területi érintettség a NATURA 2000 terület vonatkozásában nincs, akkor az építéskor a Balaton és a berek közötti talajvízmozgás akadályozása esetén
léphetnek fel negatív hatások a berek vízellátottságára, ami kihat a vízhez kötődő összes fajra is.

3.8. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése
A természeti állapot ismertetéséhez a helyszínen a NATURA 2000 területen terepi állapotfelmérésekre volt szükség.
A szomszédos NATURA 2000 területre vonatkozóan adatszolgáltatást kértünk a természetvédelmi
kezelő Balaton-felvidéki nemzeti Park Igazgatóságtól.
A természetvédelmi kezelő, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a 2021. április 06-án kelt,
1520-2/2021. számú adatszolgáltatásában megadta a Brettyó-berek területen lévő fajok listáját,
amely az alábbi:
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alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

10206

Triturus vulgaris

pettyes
gőte

171121

564550

Bretytyó

11629

Saxicola torquatus

cigánycsuk

170565

563594

Bretytyó

11630

Saxicola torquatus

cigánycsuk

170565

563594

Bretytyó

11631

Saxicola torquatus

cigánycsuk

170565

563594

Bretytyó

11632

Saxicola torquatus

cigánycsuk

170565

563594

Bretytyó

11633

Saxicola torquatus

cigánycsuk

170565

563594

Bretytyó

18686

Triturus vulgaris

pettyes
gőte

171111

564300

Bretytyó

18701

Triturus vulgaris

pettyes
gőte

171117

564312

Bretytyó

18702

Triturus vulgaris

pettyes
gőte

171121

564646

Bretytyó

18704

Triturus vulgaris

pettyes
gőte

171121

564550

Bretytyó

18706

Triturus vulgaris

pettyes
gőte

171117

564312

Bretytyó

18716

Vanellus vanellus

bíbic

170425

563273

Bretytyó

38430

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

38431

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

38432

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

38433

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Kenéz
István

2011.05.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Kenéz
István

2011.05.11

1

Kenéz
István

2011.05.11

1

Kenéz
István

2011.05.11

1

Kenéz
István

2012.05.10

1

Kenéz
István

2012.05.10

2

Kenéz
István

2011.05.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

38434

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

38435

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

38436

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

38437

Riparia riparia

partifecske

170565

563594

Bretytyó

39073

Sylvia curruca

kis poszáta

170565

563594

Bretytyó

39143

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

39144

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39145

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39146

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39147

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39148

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39149

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39150

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39151

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39152

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

39153

Acrocephalus
schoenobaenus

170565

563594

Bretytyó

énekes
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

39860

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

56412

Samolus valerandi

sziki
árokvirág

170603

563896

Bretytyó

57309

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

57635

Acrocephalus
schoenobaenus

foltos
nádiposzáta

170565

563594

Bretytyó

57639

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

57947

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57948

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57949

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57950

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57951

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57952

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57953

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57954

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57955

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57956

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

57957

Acrocephalus
palustris

170565

563594

Bretytyó

énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.12

150

Penksza
Károly

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

57958

Acrocephalus
palustris

57959

Acrocephalus
palustris

57974

Acrocephalus
schoenobaenus

57975

Acrocephalus
schoenobaenus

57976

Acrocephalus
schoenobaenus

57977

Acrocephalus
schoenobaenus

57978

Acrocephalus
schoenobaenus

57979

Acrocephalus
schoenobaenus

57980

Acrocephalus
schoenobaenus

57981

Acrocephalus
schoenobaenus

57983

Acrocephalus
schoenobaenus

57984

Acrocephalus
schoenobaenus

57985

Acrocephalus
schoenobaenus

57986

Acrocephalus
schoenobaenus

57987

Acrocephalus
schoenobaenus

57988

Acrocephalus
schoenobaenus

magyar
énekes
nádiposzáta
énekes
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta

eovy

eovx

hely

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

57989

Acrocephalus
schoenobaenus

57990

Acrocephalus
schoenobaenus

57991

Acrocephalus
schoenobaenus

57992

Acrocephalus
schoenobaenus

57993

Acrocephalus
schoenobaenus

57994

Acrocephalus
schoenobaenus

57995

Acrocephalus
schoenobaenus

57996

Acrocephalus
schoenobaenus

57997

Acrocephalus
schoenobaenus

57999

Acrocephalus
schoenobaenus

58000

Acrocephalus
schoenobaenus

58001

Acrocephalus
schoenobaenus

58002

Acrocephalus
schoenobaenus

58003

Acrocephalus
schoenobaenus

58004

Acrocephalus
schoenobaenus

58005

Acrocephalus
schoenobaenus

magyar
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta

eovy

eovx

hely

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

58006

Acrocephalus
schoenobaenus

58007

Acrocephalus
schoenobaenus

58008

Acrocephalus
schoenobaenus

58009

Acrocephalus
schoenobaenus

58010

Acrocephalus
schoenobaenus

58011

Acrocephalus
schoenobaenus

58012

Acrocephalus
schoenobaenus

58013

Acrocephalus
schoenobaenus

58014

Acrocephalus
schoenobaenus

58015

Acrocephalus
schoenobaenus

58016

Acrocephalus
schoenobaenus

58169

Phylloscopus
trochilus

58236

Acrocephalus scirpaceus

58237

Acrocephalus scirpaceus

58239

Acrocephalus scirpaceus

magyar
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
foltos
nádiposzáta
fitiszfüzike
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.10

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.09

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.09

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

eovy

eovx

hely

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

170565

563594

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

58240

Acrocephalus scirpaceus

58241

Acrocephalus scirpaceus

58242

Acrocephalus scirpaceus

58243

Acrocephalus scirpaceus

58244

Acrocephalus scirpaceus

58245

Acrocephalus scirpaceus

58246

Acrocephalus scirpaceus

58247

Acrocephalus scirpaceus

58248

Acrocephalus scirpaceus

58249

Acrocephalus scirpaceus

58250

Acrocephalus scirpaceus

58383

Passer montanus

58384

Passer montanus

magyar

eovy

eovx

hely

szamossag

egyedszam

gyujto1

datum

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.10

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.11

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.11

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.11

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.12

170565

563594

Bretytyó

pontos
egyedszám

1

Szinai
Péter

2015.08.12

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

1

Szinai
Péter

2015.08.10

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

1

Szinai
Péter

2015.08.10

cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta
cserregő
nádiposzáta

pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

58385

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58386

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58387

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58388

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58406

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58407

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58408

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58409

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58410

Passer montanus

mezei
veréb

170565

563594

Bretytyó

58711

Emberiza schoeniclus

nádi
sármány

170565

563594

Bretytyó

58776

Jynx torquilla

nyaktekercs

170565

563594

Bretytyó

58779

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

58780

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

58781

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

58782

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

58783

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

58784

Lanius collurio

58785

Lanius collurio

58786

Lanius collurio

58787

Lanius collurio

58788

Lanius collurio

58789

Lanius collurio

58790

Lanius collurio

58791

Lanius collurio

58792

Lanius collurio

58793

Lanius collurio

58794

Lanius collurio

58795

Lanius collurio

58796

Lanius collurio

58800

Lanius collurio

58801

Lanius collurio

58802

Lanius collurio

magyar
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics

eovy

eovx

hely

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

58803

Lanius collurio

58808

Locustella naevia

58809

Luscinia luscinia

58810

Luscinia luscinia

58811

Luscinia megarhynchos

58996

magyar

eovy

eovx

hely

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

170565

563594

Bretytyó

fülemüle

170565

563594

Bretytyó

Panurus biarmicus

barkóscinege

170565

563594

Bretytyó

59084

Panurus biarmicus

barkóscinege

170565

563594

Bretytyó

60788

Hirundo rustica

füsti
fecske

170565

563594

Bretytyó

60940

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

61096

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

61103

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

61350

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

62648

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

62681

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

63466

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

64093

Hirundo rustica

füsti
fecske

170565

563594

Bretytyó

tövisszúró
gébics
réti tücsökmadár
nagy
fülemüle
nagy
fülemüle

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.09
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

65589

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

65615

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

65781

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66111

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66369

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66370

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66371

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66372

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66373

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66374

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66375

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

66376

Acrocephalus
arundinaceus

nádirigó

170565

563594

Bretytyó

67108

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67165

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67166

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67167

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.09

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

67168

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67169

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67170

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67171

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67172

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67173

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67174

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67175

Coturnix coturnix

fürj

170565

563594

Bretytyó

67478

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

67610

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

67611

Lanius collurio

170565

563594

Bretytyó

68446

Sylvia curruca

kis poszáta

170565

563594

Bretytyó

68478

Sylvia curruca

kis poszáta

170565

563594

Bretytyó

68512

Sylvia borin

kerti
poszáta

170565

563594

Bretytyó

68515

Sylvia curruca

kis poszáta

170565

563594

Bretytyó

71889

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics
tövisszúró
gébics

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.10

1

Szinai
Péter

2015.08.10
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id

faj

magyar

eovy

eovx

hely

71890

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

71892

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

71893

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

71894

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

71895

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

71896

Sylvia communis

mezei
poszáta

170565

563594

Bretytyó

74895

Rana esculenta

kecskebéka

171120

564325

Bretytyó

74900

Rana esculenta

kecskebéka

171121

564352

Bretytyó

74902

Rana esculenta

kecskebéka

170417

563269

Bretytyó

74905

Rana esculenta

kecskebéka

171120

564325

Bretytyó

74906

Rana esculenta

kecskebéka

171121

564352

Bretytyó

74908

Rana esculenta

kecskebéka

170417

563269

Bretytyó

74909

Rana esculenta

kecskebéka

171120

564325

Bretytyó

74910

Rana esculenta

kecskebéka

171120

564325

Bretytyó

84288

Pelophylax
ridibundus

kacagóbéka

171120

564498

Bretytyó

84289

Pelophylax
ridibundus

kacagóbéka

171121

564626

Bretytyó

szamossag
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám
pontos
egyedszám

egyedszam

gyujto1

datum

1

Szinai
Péter

2015.08.11

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

1

Szinai
Péter

2015.08.12

20

Kenéz
István

2011.05.11

30

Kenéz
István

2011.05.11

30

Kenéz
István

2011.05.11

20

Kenéz
István

2012.05.10

10

Kenéz
István

2012.05.10

20

Kenéz
István

2012.05.10

10

Kenéz
István

2012.05.10

20

Kenéz
István

2012.05.10

20

Kenéz
István

2011.05.11

30

Kenéz
István

2011.05.11

10. táblázat: BFNPI adatszolgáltatás a terület fajairól
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A természetvédelmi kezelő, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az 1520-2/2021. számú
adatszolgáltató levelében leírta, hogy a NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítéséhez
szükség van egy aktuális, terepi felméréseken alapuló biotikai felmérésre a Brettyó-berek területen
egy teljes vegetációs ciklus alatt megfelelő pontossággal és a hatásterületet tér- és időbeli szempontból egyaránt jól reprezentáló biotikai adatok gyűjtésével.
Ennek megfelelően a 2021. évben természeti állapotfelmérést végeztünk a Brettyó-berek NATURA 2000 területen vegetációs időben az alábbiak szerint:

3.8.1. Anyag és módszer
A felméréseket egyszerű vizuális megfigyeléssel és adatrögzítéssel végeztük azokon a helyeken, ahol
száraz lábbal lehetett közlekedni. Így az adott pontok rögzítése minden esetben a megfigyelő észlelési helyén történt, amely csak kevés esetben esett egybe az adott faj tényleges helyzetével.
A legtöbbször mind a madarak (pl. nádirigó), mind a békák (pl. kecskebékák) esetében hang után
lehetett azonosítani az adott fajt, de sok olyan eset is volt a madárfajok esetében, mikor csak a
távcsőből lehetett észlelni az adott egyedet függetlenül attól, hogy a talajon tartózkodott vagy átrepült a terület felett.
A felmérések napját úgy határoztuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló kevés időben három monitoringnapot jelöljünk ki úgy, hogy lehetőség szerint mindhárom nap három különböző hónapban
legyen. Ennek jelentősége az, hogy tudjuk differenciálni az aspektusok esetleges különbségeit. Így
fel tudtunk venni egy tavaszi aspektust májusban, mely már majdnem átnyúlt a nyári aspektusba. A
júniusi és a júliusi napok mindenképpen a nyári aspektusba tartoznak, de a májusi is már egy átmenetet képzett a nyári aspektus felé.
Az adatgyűjtő monitoringnapok az alábbiak voltak:
•
•
•

2021. május 16.
2021. június 24.
2021. július 29.

A fentiekből is látható, hogy az egyes monitoringnapok között közelítőleg átlagosan 1-1 hónap telt
el, ami megfelelő időbeni reprezentáció.
Az egyes monitoringnapokon a területen átlagosan 6-8 órát töltöttünk megfigyeléssel. A megfigyeléshez és adatrögzítéshez az alábbi eszközöket alkalmaztuk.
•
•
•

Nikon Coolpix P510 fényképezőgép
TrimbleNomad 900GLE adatrögzítő
Minox BC 10 x 42 keresőtávcső

3.8.2. Felmérési napok értékelése
3.8.2.1. 2021. május 16.
Időjárási viszonyok: Napos, szeles idő, 20℃
Vízviszonyok: A területen nem, de a csatornákban víz volt.
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Gerinctelenek: A felmérés során gerinctelen fajok előkerültek. Nappail lepkék és szitakötőfajok
voltak tapasztalhatóak.
Halak: Állandó víztest van a vizsgált területen csatorna formájában, azonban halak megfigyelése
nem történt meg. Kutatóhalászat nem folyt.
Kétéltűek-Hüllők: A vízhez való kötődésük miatt a békák természetesen megfigyelhetők a területen. Különösen a kecskebéka fajkomplex (Pelophylaxkl. esculentus) tagjai népesítik be a vizes élőhelyeket, a csatornát és a kisebb-nagyobb egyéb víztesteket.
A kecskebéka a nagy tavibéka (Pelophylaxridibundus), illetve a kis tavibéka (Pelophylaxlessonae) állandósult és szaporodóképes hibridje, tehát nem tekinthető önálló fajnak. Mivel a kecskebéka a nagy és
a kis tavibéka hibridje, megjelenésében átmenetet képez e két faj között, ezért alaktani bélyegek
alapján gyakorlatilag nem lehet egyértelműen elkülöníteni azoktól.
Az időszakos, sekélyebb vizeket kedvelő vöröshasú unka (Bombinabombina) is észlelhető volt a területen, még ha nem is jelentős egyedszámban.
Helyenként a zöld levelibéka (Hylaarborea) hangját is lehetett hallani.
Meglepő módon az ilyen élőhelyeken biztosan előforduló hüllőfajok, mint a mocsári teknős (Emysorbicularis), vagy a vízisikló (Natrixnatrix) előfordulását nem sikerült detektálni egyik napon sem.
Madarak: A terület legnagyobb értékét kétségkívül az ott élő madárfajok jelentik. A leggyakrabban
előforduló nem védett, nem jelölő fajok adatbázisban való szerepeltetése csak informális, mivel
jóval több rekordot fel lehetett volna venni a fácánból (Phasianuscolchicus) minden egyes felmérési
napon.
A nádasokban költő fajok közül jól felismerhető a nádirigó (Acrocephalusarundinaceus) éneke, amely
ekkor még nem került megfgyelésre. A nádban még tövisszúró gébicset (Laniuscollurio) is sikerült
megfigyelni. Átrepülőként nagy kócsagok (Egretta alba) és barna rétihéja (Circus aeruginosus) voltak
megfigyelhetők. Ez utóbbi feltehetően revírt is tartott fenn a területen.
Az út melletti fákon, cserjéken mezei veréb (Passermontanus) csapatokat lehetett megfigyelni.
Énekesmadarak közül a déli területen vörösbegy (Erithacusrubecula) fordult elő.
A réteken a bíbicek (Vanellusvanellus) hallatták jellegzetes hangjukat.
Emlősök: A területen emlősök megfigyelése nem történt. Kisemlős csapdázás nem történt a területen. Éjjeli vadkamerás csapdázásnak nem volt eredménye.

3.8.2.2. 2021. június 24.
Időjárási viszonyok: Napos, szeles idő, 24℃
Vízviszonyok: Az állandó jellegű vizek mellett, a pl. csatornákban, még voltak kisebb vízfoltok a
területen.
Gerinctelenek: A felmérés során gerinctelen fajok előfordultak. Nappali lepkék és szitakötőfajok
voltak tapasztalhatóak.
Halak: Állandó víztest van a vizsgált területen, azonban halak megfigyelése nem történt meg. Kutatóhalászat továbbra sem folyt a területen.
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Kétéltűek-Hüllők: A vízhez való kötődésük miatt a békák természetesen megfigyelhetők a területen. Különösen a kecskebéka fajkomplex (Pelophylaxkl. esculentus) tagjai népesítik be a vizes élőhelyeket, a csatornát és a kisebb-nagyobb egyéb víztesteket.
A kecskebéka a nagy tavibéka (Pelophylaxridibundus), illetve a kis tavibéka (Pelophylaxlessonae) állandósult és szaporodóképes hibridje, tehát nem tekinthető önálló fajnak. Mivel a kecskebéka a nagy és
a kis tavibéka hibridje, megjelenésében átmenetet képez e két faj között, ezért alaktani bélyegek
alapján gyakorlatilag nem lehet egyértelműen elkülöníteni azoktól.
Madarak:Talán ez a nap volt a három közül, ahol a legtöbb madárfaj megfigyelhető volt.
A nádasokban költő fajok közül jól felismerhető a nádirigó (Acrocephalusarundinaceus) éneke, ezen
kívül a nádi tücsökmadár (Locustellaluscinioides) is észlelhető volt. Átrepülőként szürke gém(Ardeacinerea), bíbicek (Vanellusvanellus), kanalasgém(Platalealeucorodia), gólyatöcs (Himantopushimantopus) is
megfigyelhető volt, továbbá a barna rétihéják(Circus aeruginosus)is a területen voltak még a revírjükön.
Az út melletti fákon, cserjéken mezei veréb (Passermontanus)és zöldike (Chlorischloris)csapatokat lehetett megfigyelni, de a nem védett szarka (Picapica) is a területen volt.
A keleti részen a nagy kócsagokon (Egretta alba) kívül jelen volt a területen egy vörös gém
(Ardeapurpurea) is.
A déli területen a vörös vércsék (Falcotinnunculus) szitálása volt megfigyelhető, míg az úttól távolabb
az időszakos kisvizekben parti madarak táplálkoztak, melyek közül a réti cankót (Tringaglareola) sikerült beazonosítani.
Kisebb seregély (Sturnusvulgaris) és lúdcsapatok (Ansersp.) is voltak a távolban.
Emlősök: A területen emlősök megfigyelése nem történt. Kisemlős csapdázás nem történt a területen. Éjjeli vadkamerás csapdázásnak nem volt eredménye.

3.8.2.3. 2021. július 29.
Időjárási viszonyok: Napos idő 29℃
Vízviszonyok: A csatornákban még volt víz.
Az egy hónapja még meglévő kisebb vízfoltok már teljesen eltűntek a területen.
Gerinctelenek: A felmérés során gerinctelen fajok előkerültek. Nappali lepkék és szitakötőfajok
voltak tapasztalhatóak.
Halak: Állandó víztest van a vizsgált területen, azonban halak megfigyelése nem történt meg. Kutatóhalászat nem folyt a területen.
Kétéltűek-Hüllők: A vízhez való kötődésük miatt a békák természetesen megfigyelhetők a területen. Különösen a kecskebéka fajkomplex (Pelophylaxkl. esculentus) tagjai népesítik be a vizes élőhelyeket, a csatornát és a kisebb-nagyobb egyéb víztesteket.
Madarak:A nádasokban egyértelműen domináns volt a nádirigó (Acrocephalusarundinaceus)jelenléte,
szinte a teljes területen lehetett hallani az éneküket. Átrepülőként szürke gém (Ardeacinerea), kanalasgém(Platalealeucorodia) volt most megfigyelhető. A terület felett molnárfecskék (Delichonurbicum)
vadásztak.
Emlősök: A területen emlősök megfigyelése nem történt. Kisemlős csapdázás nem történt a területen. Éjjeli vadkamerás csapdázásnak nem volt eredménye.
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3.8.3. A megfigyelt fajok és a természetvédelmi státuszuk
Az alábbi táblázatban a felmérések során érintett összes faj időbeli eloszlását és természetvédelmi
helyzetét mutatjuk be.
Faj neve

Madarak - Aves

Kétéltűek - Amphibia

Csoport

Faj természetvédelemi helyzete

Jelenlét

Tudományos név

Kecskebéka
fajkomplex

Pelophylaxkl.
esculentus

+

Zöld leveliHyla arborea
béka

+

+

Vöröshasú
unka

Bombina
bombina

+

+

+

Tövisszúró
gébics

Lanius
lurio

+

+

+

+

+

col-

05.16 06.24. 07.29
+

Barna réti- Circus aerugihéja
nosus

+

+

Nagy
csag

Egretta alba

+

+

Mezei veréb

Passer montanus

+

+

Vörösbegy

Erithacus rubecula

+

Bíbic

Vanellus
vanellus

+

+

Fácán

Phasianus
colchicus

+

+

Zöldike

Chloris chloris

+

Gólyatöcs

Himantopus
himantopus

+

Szarka

Pica pica

+

kó-

Nádi
tü- Locustellalus
csökmadár cinioides

+

Védett

Fokozottan védett

Natura
2000 jelölő

Magyar
név

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
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Faj neve
Csoport

Magyar
név

Faj természetvédelemi helyzete

Jelenlét

Tudományos név

05.16 06.24. 07.29

Kanalas
gém

Platalea leucorodia

+

+

Nádirigó

Acrocephalus
arundinaceus

+

+

Vörösgém

Ardeapurpurea

+

Seregély

Sturnus vulgaris

+

Réti cankó

Tringagla reola

+

+

Vörös vér- Falco tinnuncse
culus

+

+

Molnárfecske

Delichon urbicum

Védett

Fokozottan védett

Natura
2000 jelölő

+

+

+

+

+

Közösségi jelentőségű faj

+

+

+

11. táblázat: A megfigyelt fajok jelenléti adatai és természetvédelmi helyzetük

Megfigyelt érdekesebb növényfajok:
•

kisfészkű aszat (Cirsium brachicephalum)

10-20 tő

Állandó növényfajok a területről a bejárások alkalmával:
Lágyszárú fajok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közönséges nád,
széleslevelű gyékény,
magas aranyvessző,
apró szulák,
keskenylevelű gyékény,
nagy csalán,
betyárkóró,
parlagfű,
bókoló bogáncs,
réti ecsetpázsit,
siskanádtippan,
fekete üröm,
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•
•
•
•
•
•
•

közönséges cickafark,
lándzsás útifű,
féti fűzény,
hólyagos habszegfű,
tejoltó galaj,
közönséges ökörfarkkóró,
juhsóska.

Fásszárú fajok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szürke nyár
rekettyefűz,
fehér fűz,
veresgyűrűs som,
zöld juhar,
ecetszömörce,
vadgesztenye,
fekete bodza,
fehér akác,
szivarfa,
mezei szil,
amerikai kőris,
keskenylevelű ezüstfa,
mirabolán,
tamariska.

Jellemzőbb fotók a területről:
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18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. kép: Jellemzőbb fotók a területről

3.9. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása
A hatásvizsgálatban azokat a társadalmi és gazdasági hatásokat kell vizsgálni, amelyek létét egy környezeti elem vagy rendszer állapotváltozása okozza. A tevékenységek társadalmi-gazdasági következményei között a környezeti hatásokkal összefüggésben vizsgálni kell a bekövetkező károkat és
felmerülő költségeket, illetve a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozását,
és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változásokat.
A tervezett TRT módosítással és Városkapu beruházással a gazdasági, turisztikai lehetőségek bővülnek és megnőnek a területen.
A beruházás megvalósulása, majd üzemeltetése gazdasági szempontból az év során állandó munkát
és megélhetést adhat abban résztvevő dolgozóinak, azok családjainak.
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3.10. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai
3.10.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását követően vagy annak következtében
Mivel a tervezett TRT módosítás és környezeti értékelés elméleti terv és a területen még nem történik semmi, így a tényleges építés és üzemelés, valamint havária események értékelése csak a részletszintű építésztervek megismerését követően lehetséges. Addig csak általánosságban és tapasztalati úton lehet előre hatásokat és állapotváltozásokat prognosztizálni.

3.10.2.
A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló
élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan kedvező vagy kedvezőtlen
hatások leírása
A Brettyó-berek terület Á-NÉR szerinti lehatárolása az alábbi (Forrás: HUDD20041 Dél-balatoni
berkek ktt. jóváhagyott NATURA 2000 fenntartási terv):
A terület Á-NÉR szerinti lehatárolása

24. kép: A terület Á-NÉR lehatárolása

A lehatárolás alapján is a Brettyó-berek legnagyobb részén és a projekt területtel közvetlenül szomszédos területen B1a, OB élőhelyek találhatóak meg.
NATURA 2000 jelölő élőhelyek a Brettyó-berek területen
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Élőhely kódja

Élőhely neve

Kiterjedés (ha) Borítás (%)

6440

ártéri mocsárrétek

97.71

6510

üde magas füvű kaszálórétek 4.89

1

6410

kékperjés láprétek

1

4.89

20

12. táblázat: Jelölő élőhely-típusok

A vizsgált területen a jelölő élőhely-típusok közül az alábbiak az alábbi kiterjedésben fordulnak elő:
A Brettyó-berek terület jelölő élőhely-típus szerinti lehatárolása az alábbi (Forrás: HUDD20041
Dél-balatoni berkek ktt. jóváhagyott NATURA 2000 fenntartási terv):

25. kép: : A terület jelölő élőhelyei

A térkép alapján a Brettyó-berek területén jelölő élőhely-típus nincs nyilvántartva.
Élőhely kódja

Élőhely neve

Várható előfordulás

6410

kékperjés láprétek

nem fordul elő a területen

6440

ártéri mocsárrétek

nem fordul elő a területen

6510

üde magas füvű kaszálórétek

nem fordul elő a területen
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13. táblázat: A NATURA 2000 jelölő élőhelyek előfordulása a területen

Állománynagyság (min-max)
Név

Tudományos név

állandó

szaporodó /
fészkelő

telelő

átvonuló /
gyülekező

Mocsári teknős

Emys orbicularis

-

C

Vöröshasú
unka

Bombina bombina

-

C

Dunai tarajosTriturus dobrogicus
gőte

-

D

Réti csík

Misgurnus fossilis

-

D

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

-

D

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

-

C

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

-

C

Hasas
csiga

Vertigo moulinsiana

-

C

-

C

4-6

D

-

C

törpe-

Sötét hangyaMaculinea nausithous
boglárka
Közönséges
vidra

Lutra lutra

Északi pocok

Microtus
mehelyi

Kisfészkű aszat

Cirsium
brachycephalum

-

C

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

-

C

oeconomus

14. táblázat: A NATURA 2000 jelölő fajok

A Brettyó-berek terület jelölő növényfaj szerinti lehatárolása az alábbi (Forrás: HUDD20041 Délbalatoni berkek ktt. jóváhagyott NATURA 2000 fenntartási terv):
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26. kép: Kisfészkű aszat előfordulások a területen

A Brettyó-berek területen védett növény, a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) állományai
találhatóak meg.
A tervezési projekthelyszín közelében ezek az előfordulási állományok nincsenek, azok távolabb
helyezkednek el.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységek (építés, üzemelés, havária)
az alábbi hatásbecslést vetítik előre:
Faj
Magyar név

Tudományos név

Védettségi szint

Várható előfordulás

Védett

állományai előfordulnak a területen

Fokozottan védett

nem fordul elő a vizes területen, a
vizsgált terület nem a faj típusos élőhelye

Kisfészkű aszat

Cirsium brachycephalum

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

Réti csík

Misgurnus fossilis

Nem védett

a csatornában előfordulhat

Vöröshasú unka

Bombina bombina

Védett

előfordul a területen
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Faj
Magyar név

Tudományos név

Védettségi szint

Várható előfordulás

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

Védett

előfordulhat a területen

Mocsári teknős

Emys orbicularis

Védett

előfordul a területen

Vidra

Lutra lutra

Fokozottan védett

előfordulhat a területen

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

Védett

előfordulhat a területen

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

Fokozottan védett

előfordulhat a területen

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

Védett

előfordulhat a területen

Hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

Védett

nem fordul elő a területen

Sötét
lárka

Maculinea nausithous

Védett

előfordulhat a területen

Fokozottan védett

nem fordul elő a területen

hangyabog-

Északi pocok

Microtus oeconomus mehelyi

15. táblázat: A NATURA 2000 jelölő fajok előfordulása a területen

A tervezett Városkapu kivitelezési munkálatai (nem ismerve előre az építés részleteit) a NATURA
2000 jelölő fajok közül a kétéltű- és hüllőfajok, valamint a közönséges vidra azok a fajok, amelyekre
az építés zavaró hatással járhat.
Az építés és üzemeltetés nem okoz üzemszerű állapot mellett veszélyeztetést vagy károsítást az
élővilágban abban az esetben, ha a talajvízviszonyok és talajvízáramlások általa nem lesznek befolyásolva. Az üzemelés során a kisebb zavarás valószínűsíthető az emberi jelenléttel és az éjszakai
világítással. Ezt a jól megtervezett és kivitelezett biológiai pufferzóna képes majd csillapítani.
A haváriaesemény bekövetkezésekor, legfőképpen a veszélyes anyagok (pl.: üzemanyagok, szennyvíz, szennyezett csapadékvíz) bekerülése a Brettyó-berekbe, viszont komoly veszélyeztetéssel bír a
vizes élőhely természetes élővilágára, ezért ennek az esetnek a bekövetkezési valószínűségét le kell
csökkenteni 0-ra. Ezzel a kárelhárítási terv foglalkozik majd részletesen. A NATURA jelölő gerinctelenekre azonban még ez az eset sem jár károsítással, inkább az alsóbbrendű élőlényekre, a halakra,
a kétéltűekre és hüllőkre.

4. A NATURA 2000 területekre gyakorolt hatások
4.1. Természeti értékeket érő hatások összefoglalása
Mivel jelen tanulmány az elméleti TRT módosításhoz és környezeti értékeléshez (KÉ) készült, az
építéskori hatótényezőket még nem ismeri, így a hatások becslése csak tapasztalati úton, konkrétumok nélkül, általánosságban, becsülten tehető meg. A TRT módosítás tárgya most és gyakorlati
következménye az lesz, hogy a beépítési arány növekszik, míg a zöldterület aránya csökken.
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Nyilvánvalóan a zöldterületek elhelyezését leginkább a NATURA 2000 terület irányába kell tervezni, akkor lépnek fel a legkevésbé zavaró hatások.

4.1.1. A telepítés időszakában
Az új Városkapu kiépítéssel kapcsolatos tevékenység a növényekre különösebb veszélyeztetéssel
nem, míg az állatokra ideiglenesen zavaró hatást gyakorolhat, de ez a hatás nem tekinthető jelentősnek. Amennyiben a telepítés időszaka a költési időn túl történik, úgy az okozott hatások tovább
mérsékelhetők. Az esetleges fészkelések miatt a tervezett projekt területén a munkálatokat október
1. és március 15. között kell végezni.

4.1.2. Az üzemelés időszakában
A Városkapu üzemeléskor újra kisebb többlethatással kell számolni (zaj, légszennyezés, fényszenynyezés), mert az emberi jelenlét megnövekszik a területen, a zavarás állandósul. Az éjszakai világításnak a területen az előforduló állatvilág szempontjából szórt fényűnek és természetbarát lámpatesteknek kell lennie és lehetőleg a kialakításának követnie kell a természetvédelmi kezelő BFNPI
szakmai iránymutatásait. A zöldterületek elhelyezését és működtetését leginkább a NATURA 2000
terület irányába kell tervezni, akkor lépnek fel a legkevésbé zavaró hatások.

4.1.3. A felhagyás időszakában
A felhagyás során hasonló minimális többlethatások lehetségesek, mint a telepítés időszakában.

4.1.4. A haváriaesemény időszakában
Havária esemény bekövetkezésekor a NATURA 2000 Brettyó-berekbe jutó kockázatos anyagok
(üzemanyag, szennyvíz, szennyezett csapadékvíz stb.) komoly veszélyeztetésnek tennék ki lokálisan
az ott élő alacsonyabb rendű élőlényeket egészen a halakon keresztül a kétéltűek és hüllőkig bezárólag.

4.2. NATURA 2000 jelölő fajokra várható hatások összegzése létesítéskor, üzemeléskor
Megjegyzés: ez akkor igaz csak, ha a védelmi vagy kompenzációs (javító) intézkedések
bevezetésre kerülnek!)
Faj
Magyar név

Várható hatás, ha van előfordulás
Tudományos név

Semleges

Kisfészkű aszat

Cirsium
brachycephalum

x (létesítés, üzemelés)

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

x (létesítés, üzemelés)

Inkább pozitív

Kismértékű
zavaró hatás, nem jelentős
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Faj

Várható hatás, ha van előfordulás

Réti csík

Misgurnus fossilis

x (létesítés, üzemelés)

Vöröshasú unka

Bombina bombina

x (létesítés, üzemelés)

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

x (üzemelés)

Mocsári teknős

Emys orbicularis

x (létesítés, üzemelés)

Vidra

Lutra lutra

x (üzemelés)

x (létesítés)

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

x (üzemelés)

x (létesítés)

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

x (üzemelés)

x (létesítés)

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

x (üzemelés)

x (létesítés)

Hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

x (létesítés, üzemelés)

Sötét hangyaboglárka

Maculinea nausithous

x (létesítés, üzemelés)

Északi pocok

Microtus
mehelyi

x (létesítés, üzemelés)

oeconomus

x (létesítés)

16. táblázat: A NATURA 2000 jelölő fajokra várható hatások összegzése
Faj
Magyar név

Várható hatás, ha van előfordulás
Tudományos név

Semleges

Inkább pozitív

Kismértékű
zavaró hatás, nem jelentős

Veszélyeztető
hatás

Kisfészkű aszat

Cirsium
brachycephalum

x

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

x

Réti csík

Misgurnus fossilis

x

Vöröshasú unka

Bombina bombina

x

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

x

Mocsári teknős

Emys orbicularis

x

Vidra

Lutra lutra

x

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

x

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

x
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Faj

Várható hatás, ha van előfordulás

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

x

Hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

x

Sötét hangyaboglárka

Maculinea nausithous

x

Északi pocok

Microtus
mehelyi

x

oeconomus

17. táblázat: NATURA 2000 jelölő fajokra várható hatások összegzése haváriaesemény
bekövetkeztekor

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében várható
kedvezőtlen hatások becsült mértéke
A szomszédos NATURA 2000 területre és fajokra gyakorolt kedvezőtlen hatások mértéke egyelőre
részletszintű építési-építészeti adatok hiányában nem becsülhető meg pontosan. Ez később a tervek
ismeretében kiegészítendő feladat lenne.

5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások
5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából)
A beruházó egyelőre csak az adott helyszínen tervezi az új Városkapu kiépítését és üzemeltetését.
A korábban szóba jöhető több változat közül ez a változat lett kiválasztva. Ez a változat, illetve
ennek előfeltételeként szükséges TRT módosítás a jelen dokumentációban részletesen is bemutatásra került.

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok leírása
A jelen tanulmány a NATURA 2000 szomszédos területekre hatással csak egy változattal foglalkozik a TRT módosítás kapcsán, vagyis az övezeti változtatásra csak egy változat lett kidolgozva.
Azonban a későbbi tervfázisokban az építészeti tervezéseknél a szomszédos NATURA 2000 területre és fajokra gyakorolt hatások mértéke és előjele nagyban függ majd azoktól az építészeti megoldásoktól, amelyeket erre való tekintettel fognak kiválasztani, kidolgozni és bemutatni tervszinten.
Ez például releváns lesz a szomszédos területekről való, további talajvíz-elvonás vagy a talajvíz
mozgások megváltoztatása miatt, mivel ez hatással lesz a szomszédos NATURA 2000 területre és
előfordul fajokra.
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A fenti szempontok figyelembevételével szükséges választani és kidolgozni olyan változatokat,
amelyek kedvező helyzetben tartják meg a jelenlegi viszonyokat.

5.3. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése
A tervezett TRT módosítás, vagyis a „K-szabadidőközpont-2” övezetből „Vt” településközpontű
vegyes területbe való átminősítés szükségessége, hogy a tervezett projekt fejlesztése megvalósulhasson; az eredeti beépítési arány 35 %-ról 40 %-ra emelkedik és ezzel egyidejűleg az eredeti 55 %os zöldfelületi kötelezettség 40 %-ra csökken.
Ezáltal a korábban felhagyott, lepusztult állapotban lévő, művi elemekkel tűzdelt, de ökológiailag
viszonylag jó élőhelyként funkcionáló terület turisztikai-idegenforgalmi fejlesztésre, beépítésre kerül.

5.4. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a
következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész
megjelölendő)
•
•
•
•

társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhely típust vagy fajt nem veszélyeztet),
emberi egészség vagy élet védelme,
a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése,
egyik sem.

6. A kedvezőtlen hatások mérséklése
A jelen tervfázisban a tervezett, többütemű építések és az üzemelés részletes adatai még nem állnak
rendelkezésre, ezért adatok hiányában a hatások előrebecslése csak tapasztalati úton történhet.
A szomszédos NATURA 2000 területhez legközelebbi szakaszokon a tervezett kivitelezés majd az
időbeni korlátozás (október 1. és március 15. között) betartásával várhatóan nem lesz negatív hatással egyes NATURA 2000 védett és fokozottan védett, valamint nem védett fajok szaporodására,
utódgondozására.
Összességében prognosztizálható, hogy a hatások közül mind az építési, megvalósítási és felhagyási
fázisban a zajkibocsátás, a gépi felvonulások az emberi jelenlét a legjelentősebb. A másik nagyobb
és jelentősebb hatás lesz a tereprendezés során a fakivágások és bontások és az ezekkel járó szállítási
munkálatok Ennek a hatásnak a minimalizálására van szükség időbeni ütemezésekkel és intézkedésekkel. A várható hatás minimális lesz, ha a nagy zajjal járó munkálatok októbertől március közepéig
lebonyolódnak. A hatásterület kb. 100 méter természetvédelmi szempontból a NATURA 2000 terület irányába, azonban probléma, hogy itt a hatások (így a zajhatás is) összegződnek a hasonló
tevékenységek és létesítmények építéséből és üzemeléséből származó hatásokkal a környékről.
A kivitelezési munkák elkezdése a szomszédos NATURA 2000 terület miatt az illetékes Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz való 7 nappal korábbi előzetes bejelentéssel javasoltak.
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A munkálatok (amelyek még részletszinten nincsenek még építészterv alapon kidolgozva!) során az
alábbi feltételeket lenne célszerű betartani a szomszédos NATURA 2000 miatt, illetve annak fajai
és zavartalan élőhelyei miatt:
1. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, a fakivágást, a tereprendezést, a kivitelezési munkálatokat és üzemeltetést is) a vadon élőélővilág és a természetes-, természetközeli
állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. Az építési munkavégzésre az október 1.
és március 15. közötti időszakot kell preferálni.
2. A nemzeti park igazgatóság által nyilvántartott NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak az előzetesen kijelölt, a kivitelezés által érintett ingatlanokon mozoghatnak, nem érinthetik a munkálatok a szomszédos magasabb természeti értékű területeket.
3. Az éjszakai világítás tervezésénél és kialakításánál a fokozottan előforduló éjszakai állatvilág
szempontjából kedvező lámpatestek és fényforrások felszerelése ajánlott. E tekintetben célszerű
egyeztetni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal.
4. A későbbi villamos légvezetékek csak burkolt vezetékek vagy földalatti vezetékek lehetnek a
területen, csupasz villamos vezetékek nem szerelvényezhetőek a madáráramütés elkerülése miatt.
5. Nem üzemszerű működés, környezeti havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot is.

7. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések
A tervező, illetve a beruházó által javasolt, felajánlott, a kedvezőtlen hatással legalább azonos nagyságú kiegyenlítő intézkedések, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, valamennyi érintett faj vagy élőhelytípus természetvédelmi helyzetére irányuló kedvezőtlen hatások vonatkozásában (például élőhelyrekonstrukció vagy -létesítés, az állománynagyságot
már korábban is kedvezőtlenül befolyásoló tényező megszüntetése, az állománynagyságot
pozitívan befolyásoló intézkedések bevezetése)
A tervezett TRT módosítás és az általa lehetőséggel bíró tervezett projektmegvalósítás az érintett,
közvetlen és közvetett hatással terhelt NATURA 2000 jelölő élőhelyek és a jelölő fajok normál
üzemmenet mellett várhatóan építéskor és üzemeléskor nem lesznek veszélyeztetve (amennyiben
a beruházásnak a meglévőeken túli, további talajvízelvonó hatása nem lesz a szomszédos NATURA
2000 területre), illetve károsítva (esetleg bizonyos mértékben zavarva!) a tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése során, de a beruházó kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedéseket tervez
a területen a NATURA jelölő területtel és fajokkal kapcsolatban, amelyek az alábbiak lehetnek:
•
•
•

semminemű mozgás vagy létesítmény vagy deponálás a szomszédos NATURA 2000 területen nem lehetséges,
az építési területen a TRT módosítás következtében kisebb zöldfelületi visszahagyás és kialakítási kötelezettség miatt a kialakítandó zöldfelületeken méginkább a komplex, legalább
3 szintes növényzet kialakítása és fenntartása őshonos fajok alkalmazásával,
a projektterületen az építészeti kialakításoknál minél nagyobb arányú és területű zöldfalak
és zöldtető alkalmazása,
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•
•
•
•
•

a térvilágításoknál és kültéri épület és létesítmények megvilágításánál madárbarát és rovarbarát kialakítású világítótestek alkalmazása; szórt fények, alkonykapcsolások, mozgásérzékelős kapcsolások stb. alkalmazása egyeztetve erről a természetvédelmi kezelővel,
az építési területről a csapadékvíz megtartás, előkezelés és NATURA 2000 területre való
bevezetés,
pufferterületként a tervezési helyszín és a NATURA 2000 terület közötti ökológiai védőzóna, védőterület vagy védősáv (erdősáv vagy többszintes, szélesebb fasor) létrehozása,
az előző pontban leírt ökológiai védőzóna paramétereit a természetvédelmi kezelő Balatonfelvidéki Nemzeti park Igazgatósággal tervezik előzetesen leegyeztetni.,
szükség esetén az építési és üzemelési hatások monitorozása előre elkészített és jóváhagyott
monitoringterv alapján a NATURA 2000 terület kijelölt pontjain.

Gödöllő, 2021. szeptember 14.

WENFIS Mérnök Iroda Kft. - 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu
MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM, ADR, IPARBIZTONSÁG, TERMÉKDÍJ, CE JELÖLÉS

64 / 69

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció
A Zamárdi belterületi 3616/1., 3616/2., 3613/6. és az 3604/3 hrsz.
alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan a Zamárdi Nyugati Városkapu projekt miatti TRT módosítási eljáráshoz, környezeti értékeléshez

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. számú melléklet: Élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértői jogosultság
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prognosztizálásával
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Szakértői vélemény
a tervezett Zamárdi Nyugati Városközpont (8621 Zamárdi, Szent István u. 148150.) területén, a 3604/3, 3613/6 és a 3616/2 hrsz-ú ingatlanokon
meglévő fás szárú vegetáció további funkcióiról és a Brettyó láppal határos
kerítés mellett kialakítandó fa és cserjesorról.

Előzmények:
2019. november 10-én szakértői vélemény készült a területen található fás szárú vegetáció
vizsgálatáról. A vizsgálat megállapította, hogy az építmények területével érintett fák
eltávolításán kívül elkerülhetetlen az elöregedő, elsősorban nyárfák kivágása, hiszen ezek a
fák már nem képviselnek tartamos biológiai potenciált és erős szél, illetve zúzmaraképződés
esetén baleset- vagy akár életveszélyt is jelenthetnek!
A vizsgálat megállapította továbbá, hogy a fenti kategóriákba nem tartozó fák között
megtalálhatók olyan egyedek is, amelyek torz korona formát, illetve törzsállapotot mutatnak,
esztétikai értékük csekély, eltávolításuk nem okoz pótolhatatlan hiányt.
A helyzetértékelő tanulmány kitért arra is, hogy a szomszédos Brettyó láp Natura 2000
természeti kategóriába sorolt terület, ezért a beépítésre szánt terület és a láp között szükséges
a láp védelmében biológiai elhatároló-elválasztó szerkezet létesítése is.
A 2020. 12. 10-én Kaposváron megtartott egyeztető megbeszélésen megerősítésre került a
láp és a beépítésre szánt terület határán egy fákból és cserjékből álló védőfal kialakításának
szükségessége.

A meglévő faállomány csoportokra osztása:
A tervezési munkálatok folytatásához, az eddig beérkezett észrevételek figyelembevételével a
meglévő faállomány az alábbi kategóriák szerint csoportosítható. A kapcsolódó ábrákat az 1.
melléklet tartalmazza, valamint ezen a linken Google térképen is megtekinthető.
•

A jelenleg meglévő teljes faállomány, az összes felmért fa:
Ez a melléklet képezi a viszonyítási alapot, minden további csoport ennek részeként
értelmezendő.

•

A tervezett építmények helyén lévő fák kivételével megmaradó faállomány:
Az építmények és egyéb burkolt felületek meghatározzák a szükségképpen kivágandó
fákat.

1

•

A mindenképpen kivágandó fák:
Ebbe a kategóriába azok a fák tartoznak, amelyek torz növekedése, aránytalan
koronája, betegség miatti legyöngült állapota indokolja azok kivételét az állományból.
Ezek a fák nem illeszthetők be semmilyen közösségi célú koncepció mentén készítendő
parkosítási tervbe. Ezek a következők: (Helyszíni sorszámozás alapján) 281, 366, 106,
107, 176, 228, 235, 250, 438, 156, 158, 256, 367, 431, 166, 169, 171, 182, 201, 287, 290, 305,
128, 134, 153, 159, 161, 162, 208, 475, 218, 229, 298, 346, 348, 358, 376, 392, 393, 425, 441,
462, 491, 492, 505. Összesen 45 db. fa.

•

A védendő fák, a mindenképpen megtartandó fák csoportja:
Ebbe a kategóriába tartoznak azok a fák, amelyek a meghagyható faállomány
legértékesebb egyedei. Ezek a fák eddigi életük során megőrizték az adott fafaj
karakterét, kívánatos habitusát és egészségi állapotuk valószínűsíti hosszútávú
fenntarthatóságukat. A tervezett lakóterületté alakítás, fejlesztés élhetővé tételének
fontos letéteményesei ezek a fák. A fák esztétikai értéke, lehetséges közjóléti szerepe
megkívánja azok megtartásán kívül, az építkezés során megkülönböztetett védelmüket
is. A leendő parkosítási terv készítésének kiváló alapját képezhetik ezek a fák. Ezek a
következők: 214, 220, 231, 343, 378, 69, 109, 119, 147, 361, 379, 157, 259, 291, 295, 300,
324, 326, 362, 377, 408, 426, 170, 251, 253, 254, 149, 225, 261, 355, 369, 409, 424, 18, 184,
221, 303, 363, 429. Összesen 39 db. fa.

•

A megtartható fák csoportja:
Ezek azok a fák az összes meglévő fa közül, amelyek nem érintettek sem az
építményekkel, sem a kényszerű fakitermeléssel, és nem tartoznak a védendő fák közé
sem. Ebbe a csoportba tartozó fák tehát nem torz növekedésűek és nem is kiváló
minőségű védendő fák, és a beépítésre kerülő területeken kívül találhatók. A jövőben
elkészítendő parkosítási, zöldfelület kialakítási tervben kell sorsukról dönteni, annak
függvényében, hogy jelenlegi helyükön kellő mértékben szolgálják-e a közszolgálati
funkciót a lakóövezet komfortját, vagy területen belüli átültetésükkel lehet azt
biztosítani. Ma már rendelkezésre állnak olyan gépek, technikai eszközök, amelyekkel
a kívánatos nagyságú földlabdával az átültetés nagy valószínűséggel eredményes lehet.

A Brettyó láp felőli telekhatár mellett védő fa és cserjesor kialakítása:
A Natura 2000 övezetbe tartozó, a tervezési területtel szomszédos Brettyó láp természeti
értékei, növény- és állatvilága indokolttá teszi a tervezési terület elhatárolását a láptól. A
lakóövezet működése, annak hanghatásai, a területen belüli gépjármű közlekedés levegő
szennyezési paraméterei indokolttá teszik egy minél nagyobb teljesítőképességű biológiai
szűrőfal létrehozását.

2

E védőfal fákkal és cserjékkel történő létrehozása esetén a lakóövezet láp felőli tájképi
megjelenése is kedvezőbbé tehető. A cserjék és fák kiválasztásánál az elsődleges szűrő
funkción kívül fontos szempont volt a közjóléti, esztétikai szerep biztosítása is.
A kerítés melletti 5 méter szélességű sáv középvonalában egysoros váltott fafajú Török
mogyoró (Corylus colurna) és Ezüst hárs (Tilia tomentosa) sorfák ültetése javasolt. A fasor
lakóövezet felöli oldalán 2 sorban Vérborbolya (Berberis atropurpurea) telepítése, míg a fasor
láp felőli oldalán 2 sorban Vöröslő tűztövis (Pyracantha coccinea) ültetése hivatott a kielégítő
védő hatás mellett a közjóléti látványhatást is biztosítani.
Török mogyoró (Corylus colurna): 20-22 m-ig növő fa, melynek törzse egyenes, sudarlós,
jelentős vastagságot (mellmagassági átmérő 80 cm) is elérhet. Koronája hosszan elnyúló,
szabályos kúp alakú, lombozata sűrű, tömött. Kemény héjú magjaiban ízletes csemege
rejtőzik. Hosszú életű, a 200 évet is meghaladhatja. A levegő szilárd halmazállapotú
szennyezőit kiválóan szűri.
Ezüst hárs (Tilia tomentosa): 30-35 m magasságig növő fa, törzse egyenes hengeres, a
koronában nagy, erős vázágakra bomló, mely magasra torlódik. Hajtásai zöldek vagy
zöldesbarnák, leveleinek fonákja ezüstszürke, melyről már messziről könnyen felismerhető.
Július elején virágzik, bódító illatú, kiváló méhlegelőt nyújt. Gyors növekedésű fa,
társulásképessége kiváló.
Sóskaborbolya, vérborbolya (Berberis atropurpurea): sötétvörös levelei következtében
rendkívül dekoratív cserje. 1,5-2 m-t elérő, vesszősen kihajló ágain az őszi lombhullást
követően élénkpiros termései télen is fennmaradnak, melyeket a madarak szívesen
fogyasztanak. Jól sarjadzik, fás dugványról könnyen szaporítható.
Vöröslő tűztövis (Pyracantha coccinea): Örökzöld cserje, fűrészes szélű bőrnemű levelekkel.
Hajtásai különösen erős tövisekkel borítottak, ezért a beállt 2 soros sövény emberi átjárásra
alkalmatlan. A 2-4 m magas sűrűn ágas cserje termése 5-6 mm átmérőjű skarlátpiros
almácska, sátorozó bugákban áll. Termése télen sokáig fennmarad, kedvelik a madarak.
A védősáv szerkezete, illetve elrendezése a 2. mellékletben található.

Visegrád, 2021. január 28.
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2. melléklet

