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HATÁROZAT 

A Capetown Real Estate Zrt. (1132 Budapest, Váci út 18. 5. em.; a továbbiakban: Környezethasználó) 

meghatalmazása alapján a Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szenes u. 10. 2. em. 21. a továbbiakban: Tervező) által benyújtott 

kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálat lezárásaként 

megállapítom, 

hogy a Balatonszemes 695/1 hrsz-ú területen tervezett Villapark létesítésével kapcsolatban 

környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős 

környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

A tevékenység megkezdéséhez építési engedély, valamint zajkibocsátási határérték 

megszerzése szükséges.  

I. 

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2081-1/2019. ált. számú vízügyi és 

vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

„A tárgyi témában elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatban 

kizáró ok nem merült fel, a létesítésből és működésből jelentős hatások nem várhatók. A 

hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatását nem tartom szükségesnek. 
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II. 

Egyéb rendelkezések 

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és eljárási illetéken 

felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi 

környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) 

nem rendelkezett. 

A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül az országos környezetvédelmi 

hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) – mint II. 

fokú hatósághoz – címzett, de a Járási Hivatalhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek 

(ld. gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes 

személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a 

kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail 

útján nem terjeszthető elő! 

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve 

csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban 

az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza.  

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának 50%-a, azaz 125.000 forint, természetes személyek, illetve civil szervezetek esetében az 

elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500 forint, amelyet a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH Környezet- és Természetvédelem 

megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a 

közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni. Az átutalási megbízást vagy annak hiteles 

másolatát, jelen határozat ügyiratszámára való hivatkozással meg kell küldeni a Járási Hivatal részére.  

INDOKOLÁS  

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2019. március 25. napján a tárgyi ügyben 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Járási Hivatalhoz. Kérelméhez 

mellékelte az általa elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt. 

A Tervező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi 

követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta. 
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A Járási Hivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 128. a) pontja 

„Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt 

területen – 3ha területfoglalástól” alapján előzetes vizsgálat, és a Járási Hivatal döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles. 

A Környezethasználó a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. 

mellékletének 35. pontja szerinti 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg - megfizette. 

A Környezethasználó a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 forint 

összegű eljárási illetéket – a Járási Hivatal felhívására - megfizette. 

A Járási Hivatal az érdemi döntéshozatal érdekében SO-04Z/KO/1336-3/2019. ügyiratszámú 

végzésben – éghajlatvédelmi szempontú - hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Tervezőt. Hiánypótlási 

kötelezettségének a Tervező 2019. április 05. napján eleget tett. 

A tárgyi eljárás során a Járási Hivatalhoz észrevétel érkezett, mely szerint a tervezett villapark területén 

(695/1/A, 695/1/B hrsz.) olyan létesítmények is vannak, amelyek nem kerülnek elbontásra. A benyújtott 

dokumentációban azonban az szerepel, hogy „a területen a tervezett lakó egységek mellett meglévő – 

megmaradó büfé üzemel”. A Járási Hivatal az észrevételt a R. 5. § (1) bekezdése értelmében érdemben 

vizsgálta. 

A tényállás tisztázása, valamint az érdemi döntéshozatal érdekében a Járási Hivatal SO-04Z/KO/1336-

18/2019. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) zajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi 

szempontból hiánypótlásra hívta fel a Tervezőt. 

A Tervező 2019. április 30. napján az eljárás szüneteltetésére irányuló kérelmet nyújtott be a Járási 

Hivatalhoz tekintettel arra, hogy a Végzésben foglalt feladatok elvégzése olyan mértékű, hogy annak 

elkészítéséhez további idő szükséges.  

Ezt követően a Tervező 2019. május 2. napján a szüneteltetés iránti kérelmét visszavonta egyúttal kérte 

az ügyintézési határidő meghosszabbítását.  

A Járási Hivatal SO-04Z/KO/1336-24/2019. ügyiratszámú végzésében megállapította, hogy a tárgyi 

ügyben folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárás összetettségére, egyedi jellemzőire figyelemmel 

indokolt a határidő meghosszabbítása, így a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az ügyintézési határidőt harminc 

nappal meghosszabbította. 

A Tervező a Végzésben foglaltaknak 2019. május 17. valamint 2019. május 23. napján tett eleget.  

A Járási Hivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) 

bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, 

továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek. 



 
 

4 
 

Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) a Bsz/1447-

2/2019. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Járási Hivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló 

közleményt 2019. április 3. napján a helyben szokásos módon kihirdette, a közleményt az önkormányzat 

hirdetőtábláján, valamint Balatonszemes Község közterületi hirdetőtábláin kifüggesztette és az 

önkormányzat honlapján közzétette.  

A Járási Hivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és 

vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként megkereste. 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2081-1/2019. ált. számú vízügyi és 

vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint 

indokolta: 

„A Kormányhivatal tárgyi ügyben az SO-04Z/KO/1336-12/2019. ügyiratszámú – 2019. április 09. napján 

érkeztetett – megkeresésével az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából kereste 

meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja 

alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési 

hatósági eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, 

hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e. Vízgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak 

elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a 

szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. 

A szakhatósági megkeresésben a Főosztály megadta az előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: 

Tervező; tervszám: KÖBM000283) elektronikus elérési útvonalát. 

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések 

tekintetében a következőket állapítottam meg. 

A Capetown Real Estate Zrt. a Balatonszemes, hrsz.: 695/1 ingatlanon új üdülőépületek építését tervezi. 

A beruházással érintett ingatlan területe 9,6204 ha. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Balatonszemes fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi 

területi kategóriába tartozik. 

A vizsgált terület a Balaton (VOR: AIH049) víztest vízgyűjtő területéhez tartozik. 

A telephely és környezetének területét vízbázis védőterületek, védőidomok nem érintik.  
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A 2016. évben kiadott Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv alapján a telephelyhez legközelebb mintegy 0,5 km-

re Ny-ra – a Balatonlelle területén húzódó sérülékeny ivóvízbázis található.  

Balatonszemes ivóvíz ellátását és a településen keletkező szennyvíz elvezetését a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. biztosítja. 

A lakóegységek vízellátása közüzemi hálózatra csatlakozással megoldott.  

Az épületek belső szennyvíz és csapadékrendszere a telekhatár mellett tervezett tisztító aknán 

keresztül csatlakozik a közüzemi szennyvíz és csapadék csatornarendszerre. 

A tervezett beruházás megvalósítása a felszíni vizek szempontjából közömbös, azokra hatással nem 

bír. Az alapozást igénylő létesítmények esetében a talaj felső részének megbontása által esetleg a 

talajvíz természetes védettsége megszűnhet. 

Megállapítható, hogy a tervezett épületmegvalósításához kapcsolódó járulékos munkák a felszín alatti 

vizet érintik, de azt károsan nem befolyásolják. 

Összességében a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek. A rendelkezésemre álló kérelem és a 

mellékleteként benyújtott, vizsgálati dokumentáció (tervszám: KÖBM000283) érdemi vizsgálatát 

követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a 

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja 

meg.” 

A Járási Hivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára 

– a SO-04Z/KO/1336-6/2019. ügyiratszámú végzésében megkereste a Jegyzőt, hogy adja meg az arra 

vonatkozó – rendelkezésére álló – adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- 

és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési 

eszközökkel.  

A Jegyző a megkeresésre - a BSZ/38-10/2019. ügyiratszámon – azt a választ adta, hogy: „A Capetown 

Real Estate Zrt. (1135 Budapest, Váci út 18. 5. em) által tervezett területhasználat, összhangban van a 

Balatonszemes község hatályos környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

rendeleteiben foglalt előírásokkal, továbbá a településrendezési eszközökkel.”  
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A Járási Hivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket 

állapította meg. 

A tervezett tevékenység célja és jellemzői: 

A tárgyi ingatlanon új üdülőépületek építését tervezik. 

Az A, B, C típusú épületek egy-egy lakóegységből állnak. Az épületek gépészeti kialakítása egységes. 

Összesen 133 lakóegység kerül kialakításra. 

A tervezési területen jelenleg lévő épületek és egyéb létesítmények elbontásra kerülnek. Ez alól kivételt 

képez a 695/1/B hrsz-ú ingatlanon lévő társasház és a 695/1/A hrsz-ú ingatlanon lévő csúszda. 

A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A tervezett beruházás helyszíne: Balatonszemes 695/1 hrsz-ú ingatlana, amely a település 

közigazgatási területének észak-nyugati részén, belterületen, közel a 7-es úthoz található. 

A tervezéssel érintett terület, a település Helyi Építési Szabályzata szerinti pontos besorolása vegyes 

övezet (Vt-9), ahol 20-25 méter széles be nem építhető parti területsáv (Zkk) kialakítása tervezett. 

Az ingatlan területe: 9,6204 ha (kivett, beépítetlen terület) 

A megvalósítás tervezett időszaka: 

– A szükséges engedélyek, hatósági hozzájárulások megszerzése után a kivitelezés várható 

kezdete 2019. év II. félév. 

• Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható: 

- A tevékenység belterületi földrészlete nem tartozik a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 53. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott nemzeti ökológiai hálózatba. 

Nyilvántartott védett (országos jelentőségű) természeti értéket magában foglaló földrészletként 

sem kataszterezettek a telkek. 

-    A telek nem tartozik a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő (országos és térségi 

jelentőségű) terület övezetbe.  

- A környezeti alapállapotot, a jelenlegi „tájigénybevételt” figyelembe véve - a tevékenység 

kimutatható hatást várhatóan nem fog gyakorolni a természeti táj-ökoszisztéma alrendszereire.  

- A tevékenység emissziói, azaz hatótényezői az élővilág (természetes élő szervezetek) egyes 

faj egyedeit, populáció csoportokat hatásfolyamatokon keresztül érintheti, azokra, az 

immissziós ökológiai határértékeket nem elérően, minimális hatást gyakorolhat - de a fajok (a 

populációik), a társulások (biocönózisok) fennmaradási esélyeit, a stabilitását nem fogja 

csökkenteni.  

- Ennek megfelelően a tevékenység az ökológiai tájpotenciált várhatóan nem fogja csökkenteni. 

-    A tevékenység, mint tájigénybevétel, tájrészletbe történő művi strukturális, funkcionális 

beavatkozás lényegében semleges tájhasználatot fog eredményezni.  
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-    Tájképi potenciál, tájkarakter vizsgálat szempontból: a tevékenység produktumai, mint tájba 

vizuális beavatkozás a tájkarakterre, a tájkép érzékenységi határértékeket nem meghaladóan, 

hatással lesz.  

-     A tevékenység építményeinek a tájképbe rendezése külön hatósági engedélyezési eljárásban 

előírt feltételekkel megoldható lesz. 

• Zajvédelmi szempontból megállapítható:  

- A Járási Hivatal felhívja a figyelmet, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a környezeti 

zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban zajR) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett 

létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 2. számú melléklete szerint 

meghatározott határértékek teljesüléséről. 

- A további engedélyezési eljárás során az építkezésre az organizációs terv ismeretében 

zajvédelmi tervet kell készíteni, melynek tartalmazni kell azokat a műszaki és 

munkaszervezési intézkedéseket, melyekkel biztosítható a megengedett zajterhelési 

határértékek teljesülése. Az organizációs tervet, valamint a zajvédelmi munkarészt az építési 

tevékenység megkezdése előtt legalább 60 nappal meg kell küldeni a Járási Hivatalnak. 

- Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem 

csökkenthető a zajR. 13. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása szükséges, amit a 

kivitelező az építési engedély jogerőre emelkedését követően a zajR. 13. § (2) bekezdése 

szerinti tartalommal elkészített kérelem benyújtásával, az építési tevékenység megkezdése 

előtt legalább 60 nappal, az organizációs terv és a zajvédelmi munkarész megküldésével 

egyidejűleg köteles a Járási Hivatalnál kezdeményezni. 

- A határérték túllépéssel érintett ingatlanok esetében a munkavégzés csak a végleges 

határozatban megállapított zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés birtokában 

kezdhető meg. 

- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció  és annak pontosítására készített kiegészítések 

alapján megállapítható, hogy az építés során a legnagyobb zajkibocsátással a földmunka, a 

tereprendezés, az alapozás és a szerkezetépítés jár. A számítások alapján figyelembe vett 102 

dB hangteljesítményszint esetén, a Balatonszárszó 695/1/B helyrajziszám alatti 

településközponti vegyes területen lévő büfé és lakóépületre (társasház) vonatkozóan – az 

építésből származó - zajterhelési határérték túllépése várható. 

- Az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a 

lehető legkisebb legyen. 

- A tervezett épületek épületgépészeti berendezéseitől és a belső közlekedésből, valamint a 

rakodás és áruszállításból eredő együttes zajkibocsátás mértéke nem haladja meg a 

megengedett zajterhelési határértékeket a védendő épületeknél, területeknél. 
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- A gépi berendezések telepítésénél figyelembe kell venni a dokumentáció zajvédelmi 

fejezetében meghatározott zajcsökkentés érdekében tett javaslatokat, mely szerint: „az üzemi 

kültéri egységeket, hűtőgépeket, ventilátorokat úgy kell telepíteni, hogy a létesítményhez 

tartozó gépek összessége épületenként legfeljebb LWA = 72 dBA nagyságú forrást jelentsen a 

védendő területek irányában; szükség esetén a gépeket vagy a gépek egyes csoportjait 

zajárnyékoló fal mögé kell telepíteni. A ventilátorokat szükség esetén méretezett hangcsillapító 

egységekkel és/vagy zajárnyékoló paravánokkal kell szerelni.” 

- Megállapítható továbbá, hogy a zajvédelmi hatásterület védendő épületet és védendő 

területeket érint, ezért a további engedélyezési eljárás során az üzemeltetőnek - a zajR. 10. 

(1) bekezdése alapján - meg kell kérnie a zajkibocsátási határértéket a Járási Hivataltól. 

- A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) 

bekezdése, a zajR. 10. § (1) bekezdése zajR. a 12. § és a zajR. 13. § alapján történt figyelemmel 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-

EüM együttes rendeletre. 

 

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:  

- A létesítés során legjelentősebb hatótényező a földmunkák időszakában, a tereprendezés, 

alapásás során történő porkibocsátás, mely a megmozgatott talaj kiporzásából származik. 

- A földmunkák során felvert por hatásterülete az építési terület határától számított 142 m-es 

körzetben határozható meg. Ez a hatás főként az építés első fázisában, az intenzív földmunkák 

során jellemző. 

- A PM10 (szálló por) maximális koncentrációja a forrástól mért 32 m távolságban alakul ki, 

melynek értéke – a dokumentáció kiegészítésében bemutatott porcsökkentési technikák 

alkalmazása mellett – nem haladja meg az egészségügyi határértéket.  

- Az üzemelés során a megnövekedő gépjárműforgalom légszennyező hatásával kell számolni. 

A célforgalom a környék gépjárműforgalmára, és levegőminőségére is hatást gyakorol, azonban 

az előzetes becslés alapján a személygépjárművek és autóbuszok működése következtében 

kialakuló imissziós többletterhelés jelentős hatást a levegő minőségére nem gyakorol. 

- Az épületek fűtését alapvetően hőszivattyús rendszerrel tervezik megoldani, illetve az 

egylakásos lakóépületekben 1-1 db 8 kW teljesítményű kandallót telepítenek, így a tervezett 

létesítményben engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. 

- A dokumentációban szerepeltetett műszaki tartalommal tervezett létesítmény üzemelése során 

jelentős levegőterhelés nem várható, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

(a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi 

határértékeket meghaladó légszennyezettség várhatóan nem alakul ki. 

- A Járási Hivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaság-védelmi 

szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a VM rendelet 

figyelembevételével vizsgálta. 
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• Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:  

– A tervezett beruházás jelentős klímakockázati hatással nem jár. 

– A beruházás éghajlatnak kitett területen fekszik, a projekt megvalósulása és üzemeltetése 

során egyes éghajlati paraméterek negatívan érinthetik a beruházást. Ilyen paraméterek: 

átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, hőhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése, csapadék intenzitásának növekedése, villámárvizek 

kialakulásának növekedése, árvízi, belvízi veszélyeztettség, megnövekedett UV sugárzás, 

csökkent felhőképződés, viharos időjárási események számának és intenzitásának 

növekedése. 

– A tervezett beruházás kivitelezése és működtetése során - a megfelelő építőanyagok 

felhasználásával, az épületek szerkezetének megfelelő kialakításával és fenntartásával – a 

klímakockázati paraméterek hatása csökkenthető. 

• Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: 

– A kivitelezés (építés, bontás) és az üzemelés során keletkezhetnek hulladékok. A keletkező 

hulladékok - dokumentációban ismertetett - tervezett kezelése megfelel a vonatkozó 

hulladékgazdálkodási előírásoknak. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező 

kezelőnek tervezik átadni. 

– A kivitelezés (építés, bontás) és az üzemelés során keletkező hulladékok megfelelő és 

szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak 

jelentős környezeti problémát. 

– Felhívom a Környezethasználó figyelmét, hogy a kivitelezési munkák során keletkező hulladék 

hasznosítását (építési-bontási törmelék felhasználása), szállítását csak engedéllyel rendelkező 

gazdálkodó végezheti, illetve a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól 

elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra 

engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.  

– Az építés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit telephelyen belül 

felhasználnak. A telephelyen belül fel nem használt mennyiséget hulladékként kell nyilvántartani 

és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. Továbbá felhívom a 

Környezethasználó figyelmét, hogy az üzemelés során keletkező hulladékok az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított 

munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjthetők. 

– A Járási Hivatal a szakági vélemény kialakítása során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 1. § (3) bekezdés e) pontja, a 4. § és a 31. § (1) és (5) bekezdéseit, illetve a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII.7.) 

Korm. rendeletet, valamint a Létr. előírásait vette figyelembe. 
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• A földtani közeg védelme szempontjából megállapítható: 

– A tárgyi beruházás Balatonszemes 695/1 hrsz-ú, 9 ha 6204 m2 nagyságú, mezőgazdasági 

művelés alól kivett, „Kivett táborhely (14 db hétvégi ház)” megnevezésű ingatlanán valósul meg. 

– A tervezési területet érintő, a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben okozott 

környezetkárosodásról, a károsodás megelőzését, vagy megszüntetését célzó kárelhárításról, 

illetve kármentesítésről a Járási Hivatalnak nincs tudomása. 

– A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételével, esetleges veszélyeztetésével járó 

folyamatai: a bontási munkálatokhoz és az építkezéshez szükséges tereprendezés és gépi 

földmunka végzése, a munkagépek tárolása (üzemanyag-tárolás és javítás, szervizelés a 

területen nem tervezett). 

 

– A tevékenység megvalósításához, folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok 

elhelyezését, és földtani közegbe való bevezetését nem tervezik. 

– Az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem 

valószínűsíthető.  

– A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy 

meghibásodások előfordulási lehetősége minimális. 

– A Járási Hivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján alakította ki. 

• Közegészségügyi szempontból megállapítható: 

– A tervezett tevékenység megvalósításának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

– A Járási Hivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kr.)  28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. 

pontjában foglaltak alapján vizsgálta. 

• Örökségvédelmi szempontból megállapítható: 

- A tervezett tárgyi beruházás a jelenlegi adatok szerint sem műemléki területet, sem régészeti      

lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti. 

- Amennyiben az építés során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 

vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott 

tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul 

bejelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, illetve a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 

szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

- A Járási Hivatal tájékoztatja a Környezethasználót, hogy a bruttó 500 millió forintos 

értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás nagyberuházásnak minősül. 

Amennyiben a jelen beruházás a fentiek alapján nagyberuházásnak minősül, a beruházással 

érintett területen előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíttetni az 

erre jogosult intézménnyel (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. - 
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a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. jogutódja - 1113 Budapest, Daróczi u. 

3.) és ezt a létesítési engedélyezési eljárás mellékleteként a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályához be kell nyújtani. 

- A Járási Hivatal az örökségvédelmi szakkérdést a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény és a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában 

foglaltak alapján vizsgálta. 

 

• Erdővédelmi szempontból megállapítható: 

-      A Balatonszemes belterület 695/1 helyrajzi számú területen létesítendő Villapark nem érinti az 

Országos Erdőállomány Adattár adatai szerinti erdőtervezett erdőket. A tervezett fejlesztés 

létesítése és üzemeltetése a környező erdőterületekre nincs káros hatással.   

-   A Járási Hivatal az erdővédelmi szakkérdéseket a Kr.  28. § (1) bekezdés, valamint az 5. 

melléklet I. táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta 

 
 

Összességében megállapítható, hogy a Járási Hivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság 

az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem 

talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélte 

jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek. 

A Járási Hivatal a tervezett tevékenységhez kapcsolódó konkrét előírásait a további engedélyezési 

eljárások során adja meg. Jelen határozat véglegessé válását követően ezen egyéb eljárások 

lefolytathatók, és a végleges hatósági határozatok birtokában a tevékenység megkezdhető. 

Az üggyel kapcsolatban a Járási Hivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett Jegyzőhöz az érintett 

nyilvánosság részéről – a fentebb leírt észrevétel kivételével – egyéb észrevétel nem érkezett. 

A fentiek alapján a Járási Hivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja értelmében a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

A Járási Hivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.  

A határozatot a Járási Hivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) 

bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közhírré teszi. 

A határozat kifüggesztésének napja: 2019. május 30. 

A határozat levételének napja: 2019. június 14. 

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján közli a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a 

kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, 

és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Járási Hivatalt a közhírré tétel 

időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.  
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A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni 

jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának 

beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el. 

A Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja a Környezethasználót, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § 

(1) bekezdésére figyelemmel SO-04Z/KO/1336-25/2019. ügyiratszámon kiadott függő hatályú 

döntésben foglalt joghatások az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem állnak be. 

A Járási Hivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9 § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A § (1) bekezdése 

rendelkezik. 

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a (2) bekezdése a) 

pontja biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján 

került meghatározásra. 

A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 

1. számú mellékletének 35. pontja, valamint a 2. § (5)-(7) bekezdései szerint került megállapításra. 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt 

írásban közölték.  

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. 

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét 

követő napon véglegessé válik.  

Kaposvár, 2019. május 29. 

 

dr. Boldog-Ellenberger Szilvia 

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:  

  

 Wéber Béla 

 osztályvezető 

 

Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (24999052) 

2. Capetown Real Estate Zrt. (26122265) 

3. Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (közhírré tétel céljából is) (hiv. 

szám: Bsz/1447-2/2019) SKFIT 407039390 

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (hiv.sz.:35200/2081-

1/2019. ált.) 

5. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (hiv.sz.: SO-

07/NEO/00569-2/2019) 
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6. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

(hiv.sz.: SO-04D/EOH/666-2/2019.) 

7. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 

(hiv.sz.: SO-04G/ERD/2656-2/2019.) 

8. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „tájékoztatásul”  

Értesül: 

9. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy) 

10. Irattár 
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