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HATÁ RO ZAT

1.0 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  hatáskörében  eljárva  a  Tihany  Község
Önkormányzata (székhely:  8237  Tihany,  Kossuth  Lajos  utca  12.,  KÜJ:  100166556,  a
továbbiakban:  Ügyfél)  meghatalmazásával eljáró  Juglans  Nigra  Mérnöki  Iroda  Kft.
(székhely:  8000  Székesfehérvár,  Taliga  dűlő  4.,  a  továbbiakban:  Szakértő)  által   a
Balatoni Kapu Látogatóközpont (8237 Tihany, 1843/3 és 1843/6 hrsz., KTJ: 100823100)
létesítésével  kapcsolatban  2021.  június  3.  napján  benyújtott  kérelem  és  a  „TIHANYI
LEGENDA  PROGRAM  I/A  ütem  /  Balatoni  Kapu  –  A  Tihanyi  Rév  és  környezetének
integrált  fejlesztése  /  Előzetes  vizsgálat” című  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  (a
továbbiakban:  Dokumentáció)  alapján  VE-09/KTF/05382/2021.  ügyiratszámon  indult
előzetes vizsgálati eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat

állapítom meg:

1.1 A tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhetők jelentős
környezeti hatások.

1.2 A  tervezett  tevékenység  egységes  környezethasználati  engedélyhez  nem
kötött.

1.3 A tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedélyek beszerzése
szükséges:

1.3.1   Fakivágás  és  cserjeirtás,  illetve  faegyedek  telepítése  csak  végleges
természetvédelmi engedély birtokában végezhető.

1.3.2 A  beruházás  során  megvalósuló  vízilétesítményekre  (csapadékvíz
tisztító/elvezető műtárgyak) vízjogi létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni
az illetékes vízügyi hatóságtól.

2.0 Környezetvédelmi  feltételek,  szempontok,  melyeket  a tevékenység engedélyezése
során figyelembe kell venni:

2.1 Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából

2.1.1 A kivitelezési  munkák  ideje  alatt  végzett  zajt  keltő  tevékenységek  tekintetében
biztosítani kell a vonatkozó zajterhelési határértékek betartását.

2.1.2 Amennyiben  a  kivitelezési  munkálatok  zajkibocsátása  műszaki,  vagy
munkaszervezési  megoldással  nem  csökkenthető  a  külön  jogszabályban  megengedett
határértékre  a  kivitelező  felmentést  kérhet  a  külön  jogszabály  szerinti  zajterhelési
határértékek betartása alól a Veszprémi Megyei Kormányhivataltól.
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2.1.3  Az Ügyfélnek a végleges üzembe helyezés után végzett szabványos műszeres
méréssel  ellenőriztetnie,  és  a  Veszprémi  Megyei  Kormányhivatal  felé  mérési
jegyzőkönyvvel  igazolnia  kell  a  létesítmény üzemeltetéséből  származó  környezeti
zajterhelésre nézve a  zaj- és rezgésvédelmi  követelmények maradéktalan teljesülését.
Határidő az üzembe helyezés után legkésőbb 30 nappal.

2.1.4 Amennyiben a zajvédelmi hatásterület védendő területet, épületet, vagy helyiséget
érint, az Ügyfélnek a létesítmény végleges üzembe helyezését követően a 2.1.3 pontban
nevesített mérési jegyzőkönyv alapján, zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló
kérelmet kell benyújtania a Veszprémi Megyei Kormányhivatalhoz, és gondoskodnia kell
annak  megtartásáról.  Határidő  a  2.1.3  pontban  foglalt  mérési  jegyzőkönyv
benyújtásával egyidejűleg.

2.2 Kulturális örökségvédelmi szempontból

2.2.1 A létesítési tevékenység megkezdése előtt előzetes régészeti dokumentációt kell
készíteni, amelyet a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére vagy a földterület
megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell
mellékelni,  amelyben  a  kulturális  örökségvédelmi  hatóság  eljár  vagy  szakhatóságként
vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. 

2.3 Hulladékgazdálkodási   szempontból  

2.3.1. A területen található építési-bontási hulladékok kezelése kizárólag nem veszélyes
hulladék  kezelési  tevékenységre  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  birtokában
végezhető.

2.4 Táj- és természetvédelmi szempontból

2.4.1 A  fakivágásra  és  cserjeirtásra  vonatkozó  természetvédelmi  engedély
megalapozásához  szaktervező  bevonásával  részletes  fakatasztert  kell  készíteni,
melyben térképi ábrázolással is jelölni kell  a kivágásra kerülő és a megtartani tervezett
faegyedeket, élőhely- és cserjefoltokat, és javaslatot kell tenni a gyom- és inváziós fajok
betelepülésének és terjedésének megakadályozására.

2.4.2 A  munkálatokat  úgy  kell  megtervezni,  hogy  fa-  és  cserjekivágásra  csak  a
műszakilag elkerülhetetlen mértékben kerüljön sor,  illetve hogy a létesítmények által
közvetlenül  nem  érintett,  megtartandó  fa  egyedek kivitelezés  ideje  alatt  történő
megóvása biztosított legyen (törzsvédelem, elkerítés).

2.4.3 A tervezett fatelepítést kizárólag tájhonos, lombhullató fajok előnevelt (legalább
2xi)  egyedeivel,  szaktervező  bevonásával  kell  megtervezni.  Az  építési  engedélyezési
dokumentáció  zöldfelületi  munkarészeként  és  a  természetvédelmi  engedély  iránti
kérelemhez a tervezett növénytelepítést, zöldfelület rendezést be kell mutatni.

2.4.4 Az építési engedélyezési tervdokumentációban javaslatot kell tenni az építés
időbeli  ütemezésére figyelemmel  a  területen  előforduló  valamennyi  védett  állatfaj
megóvására.  A kivitelezést  úgy  kell  időzíteni,  hogy  az  építést  megelőző  fakivágás és
cserjeirtás fészkelési-  és vegetációs időszakon kívül (szeptember  15.  -  március  1.
között) kerüljön elvégzésre.

2.4.5 A részletes építészeti és növénytelepítési terveket a tervezett építmények tájba
illesztése  érdekében  a  természetvédelmi  kezelő  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park
Igazgatósággal  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)  az  építési  és  természetvédelmi
engedélyezési eljárásokat megelőzően egyeztetni kell.

2.4.6 Az  építési  engedélyezési  dokumentációban  javaslatot  kell  tenni  az  építéshez
szükséges  anyagok,  a  keletkező  és  kitermelt  hulladékok  és  termőtalaj  ideiglenes
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deponálási  helyére.  A  kivitelezés  során  törekedni  kell  arra,  hogy  a  helyreállítási
munkálatokhoz, az építési terület rendezéséhez a helyszínről származó, szennyezetlen
és  hulladékot  már  nem  tartalmazó  ideiglenesen  deponált  anyag kerüljön
felhasználásra.

2.4.7 A  területen  található  elhagyott  hulladék  kitermelésének  megkezdése  előtt  a
kitermelés módjáról, ütemezéséről az Igazgatósággal egyeztetni kell.

3.0 Az  eljárásban  szakhatóságként  közreműködő  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  35700/4720-1/2021.ált.  szakhatósági  állásfoglalásának  rendelkező
része:

„1.  Tihany Község Önkormányzata (székhely:  8237 Tihany,  Kossuth  Lajos  utca  12.)
kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE-09/KTF/05382/2021.ügyiratszámon indult, a
TIHANYI  LEGENDA PROGRAM I/A ütem /  Balatoni  Kapu –  A Tihanyi  Rév és
környezetének integrált fejlesztése előzetes vizsgálati eljárásának lezárásához az
alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

A  tervezett  fogadóközpont  létesítéséből  adódóan  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizeket,
valamint  a  földtani  közeget  érintő  jelentős  környezeti  hatás  nem  feltételezhető,
vízgazdálkodási  és  védelmi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása
nem indokolt.

A tevékenység megkezdéséhez az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:

- A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a tevékenységgel
érintett  területen  nem  helyezhetők  el,  illetve  csak  megfelelő  műszaki  védelem
kialakítása mellett tárolhatók.

- A létesítés során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj-  és
üzemanyagcsepegéstől  mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az
esetleges  szennyezések  megelőzésére  fokozott  figyelmet  kell  fordítani,  a  gépi
berendezések  rendszeres  ellenőrzésével,  karbantartásával  azt  minimális  mértékűre
kell szorítani.

- Az építést megelőző esetleges víztelenítést különös gondossággal, a talaj és a felszín
alatti vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni. Az építkezés során kitermelt,
és  esetlegesen  talajba  visszasajtolt  víz  nem  tartalmazhat  a  kitermelt  víztől  eltérő
anyagot és nem okozhat kedvezőtlen minőségváltozást.

- A tárgyi ingatlanon összegyűlő csapadékvizek károkozás nélküli befogadóba vezetését
biztosítani kell.

Felhívom a figyelmet, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)
Korm.  rendelet  (továbbiakban:  faviR.)  10.§  (2)  bekezdés  aa)  pontja  értelmében  a
parkolók  területén  összegyűjtött  csapadékvizek  még  tisztítást  követően  sem
szikkaszthatók el a területen, így gondoskodni  kell  mind a burkolt  parkolók, mind a
zöldparkolók  csapadékvizeinek  összegyűjtéséről,  tisztításáról  és  befogadóba
vezetéséről.

- A  beruházás  során  megvalósuló  vízilétesítményekre  (csapadékvíz  tisztító/elvezető
műtárgyak)  vízjogi  létesítési,  majd  üzemeltetési  engedélyt  kell  kérniük  a  Vízügyi
Hatóságtól.  Amennyiben  a  beépítendő  tisztító  berendezések  CE  megfelelősségi
jelöléssel vagy ÉME engedéllyel rendelkeznek, a kibocsátás követelményeit a hatóság
külön engedélyben – szennyvízkibocsátási engedély – határozza meg.
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- Az  építési  engedélyezési  eljárás  megindításáig  rendelkezniük  kell  a  vízellátásra,
valamint  a  szennyvizek  és  a  csapadékvizek  elvezetésére  vonatkozó  közmű
nyilatkozatokkal.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

4.0 Jelen  határozattal  megkeresem  a  Tihanyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal Jegyzőjét,
hogy  a  határozat  kézhezvételét  követő  nyolcadik  napon  gondoskodjon  a  határozat
helyben  szokásos  módon  történő  nyilvános  közzétételéről,  és  a  közzétételt  követő  öt
napon belül tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról,
helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

5.0 A 250 000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj, melyet az
Ügyfél köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

6.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

7.0 Jelen  határozat  ellen fellebbezésnek  helye  nincs,  az  a  közléssel  véglegessé  válik.
Bírósági  felülvizsgálatát a  közléstől  számított  harminc  napon  belül a  Veszprémi
Törvényszékhez  (a  továbbiakban:  Bíróság)  címzett,  de  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A  keresetlevélhez  csatolni  kell  azt  az  okiratot  vagy  annak  másolatát,  amelyre  a  fél
bizonyítékként  hivatkozik,  amely  a  képviselővel  való  eljárás  esetén  a  képviseleti
jogosultságot  igazolja,  illetve  amely  a  bíróság  által  hivatalból  figyelembe  veendő  tény
igazolásához szükséges.

A  jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban:
Eüsztv.) nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon  lévő űrlap  kitöltésével  köteles  benyújtani.  A
jogi  képviselő  nélkül  eljáró  felperes  a  keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott
nyomtatványon  is  előterjesztheti.  A  keresetlevél  benyújtására  nyitva  álló  határidőt  az
ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. Az ügyfél
azonnali  jogvédelem  keretében  halasztó  hatály  elrendelését  kérheti.  A kérelemben
részletesen  meg  kell  jelölni  azokat  az  indokokat,  amelyek  az  azonnali  jogvédelem
szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A  Bíróság tanácsa az azonnali  jogvédelem iránti  kérelemről  a  Bírósághoz  érkezésétől
számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a
döntés  hajtható  végre,  annak alapján jogosultság nem gyakorolható,  és egyéb módon
nem  hatályosulhat.  A  végrehajtás  a  kérelemnek  a  végrehajtást  foganatosító  szerv
tudomásra jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő
elteltéig  nem  foganatosítható,  kivéve,  ha  a  közigazgatási  szerv  a  döntést  azonnal
végrehajthatónak  nyilvánította.  A  tudomásszerzésig  foganatosított  végrehajtási
cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz,
ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.
Tárgyalás  tartását  a  fél  keresetlevélben  kérheti.  Ennek  elmulasztása  miatt  igazolási
kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint
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kell  megfizetni.  A felet – ide értve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási
bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés
ellen közigazgatási per keretében támadható meg.

I NDO KO LÁS

A Veszprémi Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/05382/2021. ügyiratszámon a Szakértő által
2021. június 3. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező Dokumentáció alapján előzetes
vizsgálati eljárás indult.

A  kérelem  szerint  végezni  kívánt  tevékenység  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.25.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 112. b) pontja alá tartozik és a Khvr. 3. § (1) bekezdés a)
pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A  teljes  eljárásra  történő  áttérés  oka,  hogy  a  tárgyi  eljárás  8  napon  belül,  szakhatóság
megkeresése  nélkül nem volt lefolytatható, ezért  az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016.  évi  CL.  törvény (a továbbiakban:  Ákr.)  43.  § (2)  bekezdése alapján VE-09/KTF/05382-
4/2021. ügyiratszámon tájékoztatást adtam a teljes eljárásra való áttérésről.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (továbbiakban:  DíjR.)  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  igazgatási
szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  a DíjR.  1-4.  mellékletében meghatározott  eljárásokért.  A DíjR.  1.
számú melléklet 35. pontja és a DíjR. 2. § (2) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati eljárás
igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint. Az igazgatási szolgáltatási
díjat  a  VE-09/KTF/05382-9/2021.  ügyiratszámú  díjfizetési  felhívásra  az  Ügyfél  megfizette,  és
egyidejűleg megküldte befizetést igazoló bizonylatot.

A  Khvr. 3.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  eljárás  megindításáról  VE-09/KTF/05382-5/2021
ügyiratszámon közleményt  tettem  közzé  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalban  és  annak
honlapján, továbbá a közleményt a  Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján VE-09/KTF/05382-6/2021.
ügyiratszámon megküldtem a  telepítés helye szerinti település –  Tihany – jegyzőjének (Tihanyi
Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője)  a közterületen és a helyben szokásos módon történő
közhírré tétel érdekében.

A  Tihanyi Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének  01/388-7/2021.  iktatószámú  tájékoztató
levele szerint az eljárás megindításáról szóló közlemény 2021. június 10. napján közhírré tételre
került. 

A közlemény megjelenésétől  kezdve az érintett  nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló
dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget
a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  ügyfélfogadási  rendjének  megfelelően  folyamatosan
biztosítottam.

A kérelmet és annak mellékleteit  áttanulmányozva megállapítottam,  hogy az nem tartalmazza
teljeskörűen a Khvr. 4. számú mellékletében, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi
ágazati jogszabályokban foglalt követelményeket.

Fentiekre  tekintettel  az  Ákr.  44.  §-a  alapján  VE-09/KTF/05382-14/2021.  ügyiratszámon
hiánypótlásra  hívtam fel  a  Szakértőt,  aki  a  VE-09/KTF/05382-16/2021.  ügyiratszámon  iktatott
beadványával a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítette. 

A Dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információk alapján a következők
állapíthatók meg:
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A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Az Ügyfél az EP-2020-02-009 számú „Tihany 2030, A Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése,
TIHANYI LEGENDA PROGRAM I/a ütem” című projekt keretében a Balatoni  Kapu fejlesztése
projektelem (fogadóépület) megvalósítását tervezi.

A tervezett Balatoni Kapu a Balaton északi partján, a Balatoni Riviéra kistájon, közigazgatásilag
Veszprém megyében, a Tihanyi-félsziget parti sávjában a félsziget D-i részén fekszik, a Rév utca
K-i oldalán. A btervezési terület Tihany 1843/3 és 1843/6 hrsz. alatti ingatlanokon található.

A  projekt  keretében  a  félsziget  Rév  felőli  belépési  pontja  mellett  kerül  kialakításra  egy
fogadóközpont,  mely  külső  kapuként  kezeli  az  érkező  forgalmat,  információt,  kényelmi  és
szabadidős szolgáltatásokat nyújt, valamint újabb attrakciós elemekkel bővíti a kínálatot. Emellett
intermodális közlekedési csomópontként szolgálja a község belterületeinek tehermentesítését.

A révi fogadókapu létrehozásának célja a világörökségi  várományos területen a természeti  és
kulturális örökségek védelme érdekében a települést terhelő autós forgalom (évi 1,1 millió utas)
hatásainak csökkentése, a turisztikai szolgáltatások bővítése, a meglévő part menti szolgáltatási
területek  felújítása,  új  szolgáltatások  létrehozása,  valamint  az  épített  környezet  teljes
rehabilitálása és összefüggő zöld környezetbe integrálása.

- Part menti területek élőhely-rehabilitációja, a hulladékkal, építési törmelékkel szennyezett part
menti erdősáv kitakarítása és az invazív fajok kiirtása, összesen 20 000 m2-en,

- szabadidő  park  kialakítása  pergola  rendszerrel,  élmény  installációkkal,  sétányokkal,
zölfelületekkel összesen 5 700 m2-en,

- 6 db pavilon összesen 632 m2 alapterülettel,

- P+R  parkolók  200  db  személygépkocsi  és  7  db  autóbusz  számára  összesen  6  400  m2

területigénnyel, térburkolat, zöldfelületek, közvilágítás, fizető automata, 6 db elektromos töltő,
közút csatlakozás kialakítással.

A  munkálatok  nagyrészt  normál  építéstechnológiai  elemekből  állnak.  A  területen  található
hulladékok,  építési-bontási  törmelék,  illetve  nagyobb  részt  földszerű  anyag  építési  célú
hasznosítása  érdekében  a  területen  deponált  anyagokat  a  helyszínen  kezelik,  a  nem
hasznosítható hulladékokat hulladéklerakóba szállítják.

A megvalósítás során végzett tevékenység a parkoló és a látogató központ üzemeltetése, a park
fenntartása.  A  látogatóközpont  nappali  időszakban  a  komp  menetrend  figyelembe  vételével
üzemel. Az üzemeltetéshez szükséges dolgozói létszám 7 fő. A látogatóközpont tervezett napi
forgalma  400  főre  becsült.  A  tervezett  parkoló  várható  forgalma  a  júliusi-augusztusi
csúcsidőszakban 750 jármű/nap.

A  tervezett  tevékenység  környezeti  elemekre  gyakorolt  hatásait  vizsgálva  az  alábbiak
állapíthatók meg:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A  tervezési terület  K-szk2 - különleges terület szabadidőközpont besorolású településrendezési
övezetben helyezkedik el. A Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(VI.10.)
önkormányzati  rendeletével  elfogadott  Helyi  Építési  Szabályzat  szerint  Ny-i  irányban  Üü  -
Üdülőházas terület,  É-i irányban  Üh - Hétvégiházas terület,  Zkp - Közpark,  K-i irányban  Zkp -
Közpark, Ev - Védelmi  erdő, Zkk - Közkert, D-i  irányban  Zkk - Közkert,   Zkp -  Közpark,  Vt  -
Településközpont terület, K-ki - Különleges terület - kikötő határolja.

A  legközelebbi  védendő  létesítmények  a  tervezési  területtől  Ny-i  irányban  Üü –  Üdülőházas
területen 50 méter, É-i irányban Üh – hétvégiházas területen 70 méter távolságban találhatóak. 

A háttérterhelés műszeres méréssel, a várható zajterhelés  számítással és modellezéssel került
meghatározásra. A  vizsgálati  terület  közelében  állandó  jellegű  zajforrások  nem üzemelnek,  a

6



7117. sz. út. 6+283 – 11+730 szelvények közötti szakasza és a 0+000 – 6+283 közötti szakaszán
folyó közlekedés zajterhelése a meghatározó.

A létesítés során az építési munkálatok csak a nappali időszakban (6:00 – 22:00) tervezettek. Az
építési munkák időtartama 1 hónapnál több, de az 1 évet nem haladja meg. Az építés során a
terület előkészítése és a területen lévő hulladék kitermelése és feldolgozása a legnagyobb zajjal
járó tevékenység. A létesítés során forgó kotró gép, mobil törőgép, rostagép, rakodógép, dózer, és
3 db szállító tehergépkocsi üzemelése várható.  A számítások alapján a Tihany 1872 hrsz. alatti
ingatlanon elhelyezkedő, zajtól védendő épületnél 2 dB mértékű határérték túllépés várható.

A telepítéshez szükséges teherszállítás a 7117 jelű úton történik, ahol az építés időtartama alatt
óránként maximum  1 db tehergépkocsi  elhaladása várható. Az építéshez kapcsolódó szállítás
megnövekedett közlekedési zajterheléssel jár, azonban a többletterhelés elhanyagolható mértékű,
0,1-0,2 dB növekmény valószínűsíthető.

A környezeti  zaj  és rezgés elleni  védelem egyes szabályairól szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm.
rendelet  (a továbbiakban:  Zajrendelet)  12.  § értelmében a kivitelező a zaj-  és rezgésvédelmi
követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. A Zajrendelet 13. § (1)
bekezdése  alapján  a  kivitelező  felmentést  kérhet  a  külön  jogszabály  szerinti  zajterhelési
határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.

A  fentiekre  tekintettel  a  rendelkező  rész  2.1.1.  és  2.1.2.  pontjaiban zajvédelmi  szempontú
megállapítást tettem.

Üzemelés során a 6 db tervezett pavilon esetében  pavilononként  1 db hőszivattyú éjjel-nappal
folyamatos 24 órás működtetését tervezik. A tervezett létesítményen egyéb kültéri zajforrás nem
lesz telepítve. További zajforrást jelentenek a P+R parkolók 200 db személygépkocsi  és 7 db
autóbusz számára elegendő férőhellyel. A zajforrásokból eredő zajterhelés a számítások alapján
egyik  védendő  épület  homlokzatánál  sem okoz  határérték  túllépést.  A  beruházás befejezését
követően  a  személygépkocsi  forgalom növekedésével lehet  számolni,  ezáltal zajterhelés
emelkedés várható, de annak maximális mértéke +0,2 dB, így az üzemeléshez kapcsolódó közúti
zajterhelés a jelenleg kialakult zajhelyzetet nem fogja érzékelhetően befolyásolni. 

A Zajrendelet 6. § szerint lehatárolt hatásterület a nappali időszakban a Tihany 1840, 1839, 1838,
1837, 1836, 1835, 1834 1833 és 1872 hrsz. alatti ingatlanokat érinti. Az éjszakai időszakban a
zaj- és rezgésvédelmi hatásterület védendő létesítményt nem érint.

Mivel  a  tervezett  létesítmény  hatásterületén  zajtól  védendő  épületek  találhatók,  ezért  a
Zajrendelet  10.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  tevékenység  megkezdése  előtt  a  zajforrás
üzemeltetője  köteles  a  környezetvédelmi  hatóságtól  zajkibocsátási  határérték  megállapítását
kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A zajkibocsátási határérték kérelmet
a  zajkibocsátási  határértékek  megállapításának,  valamit  a  zaj-  és  rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 2.
számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

Mivel  a  közvetlen  hatásterület  nem  áll  fedésben  más  üzemi  vagy  szabadidős  zajforrás
hatásterületével,  ezért a Zaj.KvVM.r. 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi és szabadidős
zajforrás  zajkibocsátási  határértéke  megegyezik  a  zaj-  és  rezgésterhelési  határértékek
megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel.

A  fentiekre  tekintettel  a  rendelkező  rész  2.1.3.  és  2.1.4.  pontjaiban zajvédelmi  szempontú
megállapítást tettem.

Felhagyás során  a  létesítmény  elemeinek  elbontásához  kapcsolódóan  a  telepítéssel  azonos
mértékű zajkibocsátás várható, a szállításból, illetve az épületek elemekre bontásból származó
zajterhelés a jelentősebb. 
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A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjából  sem  a  létesítés,  sem  az  üzemeltetés,  sem  a  felhagyás  fázisában  nem
gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása
nem indokolt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1.
számú melléklete alapján  Tihany település nem szerepel a kijelölt  városok között,  a 2. számú
melléklete szerint a 4. számú  „Székesfehérvár-Veszprém” légszennyezettségi zónához tartozik.
Bejelentés köteles, új telepítésű légszennyező forrás (pont- vagy diffúz) a telepítés, megvalósítás,
illetve a felhagyás során sem létesül.

Hatások a telepítési tevékenység alatt

A telepítés fázisában terep előkészítés, földmunka, hulladék kezelés, építés, szakipari munkák,
burkolatok  építése,  gépészeti  szerelések  várhatók.  Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a
telepítés és építés alatt  a helyszíni  hulladék kezelése,  a talaj  kitermelés és tereprendezés,  a
termőréteg terítése, továbbá a szállítási és rakodási tevékenységek okoznak levegőterhelést. A
telepítés folyamán várhatóan porszennyezést jelent a száraz kőzet törése, a hulladék átrostálása,
a  rakodás,  a  szél  által  a  nyitott  felületekről  elhordott  por,  valamint  a  munkagépek
kipufogógázainak porkibocsátása. A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok  diffúz
módon terhelik a közvetlen környezetet. A helyszíni hulladék kezeléséhez, és a telephelyen belüli
anyagmozgatáshoz 1 db mobil törőgépet, 1 db mobil rostát, 1 db forgó kotrót, 1 db rakodógépet, 1
db dózert és 3 db nehéz teherautót fognak alkalmazni.

A  munkagépek  által  okozott  szén-monoxid  és  nitrogén-dioxid  immisszió  számítását  az  MSZ
21459/2-81 és a 21459/1-81 szabványok alapján végezték, 3 méter effektív kéménymagasságot,
142 méter oldalhosszúságú felületi  forrást,  normális  légköri  stabilitást,  1 méter magas átlagos
felületi érdességet és 4,6 m/s átlagos szélsebességet feltételezve. A számítások alapján az egyes
légszennyező anyagok immisszió koncentráció értékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről  szóló 4/2011. (I.14.) VM
Rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott egészségügyi határértékek alatt maradnak.

A  telephely  összesített  porkibocsátásából  származó  immissziót  az  előző  komponensekhez
hasonlóan az MSZ 21459/2-81 és a 21459/1-81 szabványok szerint becsülték, amely alapján a
PM10 levegőterheltségi  szintje  nem  fogja  meghaladni  a  Rendelet  szerinti  egészségügyi
határértéket a telephelyen.

A közúti közlekedésből,  teherszállításból,  valamint a telepítés alatt  megnövekedett  forgalomból
származó  vonalforrás  kibocsátás  alapján  végzett  becslések  szerint  az  egyes
légszennyezőanyagok immissziója  várhatóan nem haladja  meg a vonatkozó határértékeket,  a
forgalomnövekedésből származó levegőterheltségi szintek elhanyagolható mértékűek lesznek.

A benyújtott Dokumentációban szereplő levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolást a szén-
monoxid  (CO),  szálló  por  (PM10)  és  a  nitrogén-oxidok  (NOx)  tekintetében  végezték  el.  A
legnagyobb  levegőtisztaság-védelmi  hatásterület  a  szálló  por  tekintetében  alakul  ki a  levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12.c pontjában található meghatározások
közül az „A” feltétel  („az egyórás /PM10 esetében 24 órás/ légszennyezettségi határérték 10%-
ánál  nagyobb várható talajközeli  levegőterheltség-változás”) szerint.  A levegőtisztaság-védelmi
hatásterület a munkagépek 142x142 méteres együttes működési területének határától számítva
151 méterrel terjed túl az építkezés területén.

Hatások a megvalósítási, üzemeltetési tevékenység alatt

A megvalósítás során a látogatóközpont és parkoló üzemeltetése, továbbá park fenntartása folyik,
környezetterhelést  csak  a  parkolóhoz  és  a  közúthoz  kapcsolódó  gépjárműforgalom  okoz.  Az
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egyes légszennyező anyagok immissziójára vonatkozó egészségügyi határértékek túllépése sem
a parkoló üzemeltetésből, sem a megnövekedett közúti közlekedésből kialakuló immisszió esetén
nem várható.

Hatások a felhagyás alatt

A  felhagyás során a létesítmények elbontása zajlik, melynek során a kivitelezéssel megegyező
levegőterhelés várható.

Hatások havária idején

Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  az  építési-bontási  hulladékok  tárolása  illetve  gyűjtése
során, valamint a tervezett munkavégzés idején esetlegesen kialakuló tűzeset okozhat haváriát,
ezért  javasolt  a  tűzoltó  készülékek  megfelelő  darabszámban  való  elhelyezése  és  rendszeres
karbantartása.  Havária  esetén  a  légszennyező  anyagok  légkörbe  kerülése  átmeneti  terhelést
jelent a környezetre.

A  Dokumentáció  alapján  megállapítható,  hogy  levegőtisztaság-védelmi  szempontból
jelentős  környezeti  hatás  nem  feltételezhető,  ezért  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás
lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezési terület - ahogy Tihany község egésze - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről
szóló  31/1997.  (IX.  23.)  KTM  rendelettel  (a  továbbiakban:  KTM  rendelet)  kijelölt  országos
jelentőségű  védett  természeti  terület,  illetve  a területrendezési  tervek  készítésének  és
alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról szóló  9/2019.  (VI.  14.)  MvM  rendelettel
meghatározott  tájképvédelmi  terület  övezetének  része.  A KTM  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése
szerint a terület védetté nyilvántartásának célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek
a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  és  vízkészleteknek,  a  Balaton  és  vízgyűjtőjének,  az  érintett
területek  erdeinek,  termőtalajának  és  más  megújuló  természeti  erőforrásainak  védelme,  és  a
természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása. A
terület  természetvédelmi  kezelői  feladatait a  KTM  rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  az
Igazgatóság látja el.

A  kivett,  beépítetlen  ingatlanok  nem érintenek  kiemelt  jelentőségű  természet-megőrzési  vagy
különleges  madárvédelmi  Natura  2000  területet,  nem részei  Magyarország  és  egyes  kiemelt
térségeinek  területrendezési  tervéről szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvényben  (a  továbbiakban:
MaTrT.)  meghatározott  országos  ökológiai  hálózat  övezeteinek,  tájképvédelmi  szempontból
kiemelten kezelendő terület övezetének sem. A terület a  MaTrT. szerkezeti tervlapján települési
térség területfelhasználási kategóriába, Tihany község hatályos településrendezési eszközeiben
beépítésre szánt különleges szabadidő központ területbe (K-szk2 építési övezetbe) sorolt.

A  területen  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Tvt.)
szerinti  ex-lege védett  természeti  érték, egyedi tájérték illetve  a védett  és a fokozottan védett
növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.)
KöM  rendeletben  szereplő  fajok  vagy  azok  élőhelyének  esetleges  előfordulásáról  nem
rendelkeztem adattal,  így az  eljárásban  a környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és
igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek kijelöléséről szóló  71/2015.  (III.  30.)  Kormányrendelet  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet)  39.  §-a  alapján  VE-09/KTF/05382-8/2021.  ügyiratszámú
végzéssel  adatkéréssel  fordultam  az  Igazgatósághoz, hogy  adja  meg az  állami  alapfeladata
keretében gyűjtött adatait.

Az Igazgatóság 3039-2/2021 ügyiratszámon adott tájékoztatásában a Dokumentációban szereplő
védett  és  fokozottan  védett  fajok  listáját  elfogadta,  annál  részletesebb  adatszolgáltatást  vagy
azzal ellentétes kezelői álláspontot nem adott.
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A Dokumentáció  szerint  a  terület  jelenleg  spontán  becserjésedett,  fásodott,  a  fásszárúak
esetében kedvezőtlen fajösszetételű. Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR
2011) alapján ”S6 – „Nem őshonos fafajok spontán állományai”, „OG – Taposott gyomnövényzet
és ruderális iszapnövényzet” élőhelyekkel. A növényzet felmérését több 2020 őszi és 2021 tavaszi
helyszínelés során végezték.

A fásított területen nem üzemtervezett erdőállomány található, fenntartás hiányában elszaporodott
rajta  az  invazív  zöld  juhar  (Acer  negundo).  Más  idegenhonos  fafajok  is  előfordulnak  kisebb
mennyiségben, az erdőszegélyben (nemes nyár (Populus x euramericana), bálványfa (Ailanthus
altissima),  fehér  akác (Robinia  pseudoacacia)  és nyugati  ostorfa (Celtis  occidentalis).  Néhány
példány előfordul a termesztésből kikerült fajokból nemes alma (Malus domestica) és nemes körte
(Pyrus communis), illetve a vízparti puha- és keményfa ligetek néhány faja is; fehér nyár (Populus
alba) és a szürke nyár (Populus x canescens) vénic szil (Ulmus laevis), hegyi juhar (Acer pseudo-
platanus), magas kőris (Fraxinus excelsior), mezei juhar (Acer campestre), zselnicemeggy (Padus
avium).  A meglévő faállomány összességében rossz állapotú,  a fák jelentős része kivágandó,
vagy kezelésre szorul. A fás állományban elterjedt a borostyán, a fák alatt pedig a területet szinte
áthatolhatatlan  sarj-  és  cserjeállomány  borítja  be.  A  cserjeszint  fajai  az  egybibés  galagonya
(Crataegus  monogyna),  fekete  bodza  (Sambucus  nigra),  gyepűrózsa  (Rosa  canina  agg.),
közönséges  fagyal  (Ligustrum  vulgare),  varjútövis  (Rhamnus  catharticus),  veresgyűrű  som
(Cornus sanguinea).

Az „OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet” élőhely az erdő mellett haladó
utak szélén, illetve az erdő legszélén található lágyszárú növényzet által alkotott 1-2 méter széles
sáv.  Nem találhatók  benne fás szárú növények újulatai.  fajainak  többsége az útszéli  taposott
gyomtársulások fajai közül kerül ki.

A Dokumentáció  a  tervezett  beruházás  kapcsán  a  növényzet  és  az  elmenekülésre  képtelen
állatok  esetében a  létesítéssel  kapcsolatos felszínbolygatás,  növényirtás által  érintett  területet
tekinti közvetlen hatásterületnek, míg a létesítés és a működtetés zajhatása okán - alapvetően a
madarak  és  az  emlősök  -  esetében  a  tervezett  beruházásokat  határoló  200  méteres  körzet
tekinthető közvetett hatásterületnek.

A  szakértők  a  terepi  bejárások  során  a  puhatestűek  és  a  rovarok  közül  az  éti  csiga  (Helix
pomatia), kórócsiga (Helicella obvia), nagy borostyánkőcsiga (Succinea putris), erdei orsócsiga
(Alinda biplicata) előfordulását rögzítették, a megfigyelték a bundásbogár (Tropinota hirta), csalán
levélbogár (Chrysolina fastuosa), közönséges lágybogár (Cantharis fusca) egyedeit, a területen
továbbá potenciálisan előfordulhat a bőrfutrinka (Carabus coriaceus) és az óriás énekes kabóca
(Tibicina haematodes) is.

A felméréseken a nagytestű állatok közül  európai őz (Capreolus capreolus) jelenlétére utaltak
nyomok és az erdő sűrűbb részében levő vadcsapások.  Az  emlősök közül  közönségesnek  a
védett  keleti  sün  (Erinaceus  roumanicus),  a  vakond  (Talpa  europaea)  és  az  európai  mókus
(Sciurus vulgaris),  valamint  a belterületeket  egyre jobban  megközelítő  vaddisznó (Sus scrofa)
jellemző a  területen.  A  kisemlősök  közül  potenciálisan  előfordulhat  a  területen  a  közönséges
erdeiegér (Apodemus sylvaticus), mezei pocok (Microtus arvalis), pirókegér (Apodemus agrarius),
sárganyakú  (erdeiegér  Apodemus  flavicollis),  vöröshátú  erdeipocok  (Myodes  glareolus),  erdei
cickány (Sorex araneus), mezei cickány (Crocidura leucodon), törpe cickány (Sorex minutus), vízi
cickány (Neomys fodiens),  de  jelenlétük  nem igazolt.  A kétéltűek  és  hüllők  közül  a  távolabbi
nádasokban a leggyakoribbak a zöld levelibéka (Hyla arborea), a kockás sikló (Natrix tessellata),
a vízi sikló (Natrix natrix) egyedei, melyek a közvetlen hatásterületen is megjelenhetnek és nem
lehet kizárni a mocsári teknős (Emys orbicularis) előfordulását sem.
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A terület  erdős-fás jellegéből  adódóan táplálkozó-  és szaporodóhelyet  jelent  számos madárfaj
számára, a Dokumentáció  alapján teljes körű ornitológiai vizsgálatot nem végeztek, de Magyar
Madártani  Egyesület  (MME)  által  működtetett  Madáratlasz  program  adatbázisa  alapján  a
szakértők szerint összesen 71 fajt madárfaj fészkelhet, táplálkozhat, vagy bújhat meg az erdőben,
melyek védelme érdekében a fészkelési időszak háborítatlanságát biztosítani kell a kivitelezési
munkálatok során.

Tájvédelmi  szempontból  a  Dokumentáció  rögzíti,  hogy  a  tervezett  fejlesztés  környezetében
közpark funkciójú,  üdülőházas beépítésű és közlekedési  célú területhasználatok jellemzőek.  A
tervezési  területen  belüli  zöldfelületek  jelenleg  degradáltak,  kevésbé  esztétikusak,  sok  helyen
szemetesek.  A  felszínen  található  hulladék  és  a  megdőlt,  kiszáradt  fák  miatt  a  terület  jelen
állapotában  több  helyen  kifejezetten  balesetveszélyes.  Az  ingatlan  jelentős  részét  régebben
gyakorlatilag  inert  hulladéklerakóként  használták.  Az  önkormányzat  célja,  hogy  a  területet  a
felmerülő igényeknek és a hely  szellemiségének megfelelően összehangoltan fejlessze a már
beépített területekkel, illetve a kialakult közlekedési infrastruktúra figyelembevételével.

A  tervezett  átépítés  mintegy  2,0  hektár  területet  érint,  amely  jelen  állapotában  hosszú  ideje
hasznosítatlan,  beépítetlen,  rendezetlen  zöldfelület.  A  területhasznosítás  alapvető  feltétele  az
építési törmelékkel és egyéb hulladékkal szennyezett terület megtisztítása, a balesetveszélyes fák
eltávolítása, az inváziós növények irtása.  A tervezett átalakításokkal a terület mindenki számára
elérhetővé válik, a jelenleg rendezetlen terület a Dokumentáció szerint méltó módon fogadja majd
az ide érkezőket. Igényes új zöldfelületek jönnek létre a tervezett létesítmények körül, amelyek
léptékükben visszafogottak, mégis markáns megjelenést biztosítanak majd a területnek.

A fejlesztés keretében a beruházási terület élőhely-rehabilitációja valósul meg összesen 20.000
m2-en (part  menti területek élőhely-rehabilitációja:  a szeméttel,  építési  törmelékkel szennyezett
part  menti  erdősáv kitakarítása és az invazív fajok kiirtása).  A tervezett  szabadidő park kerül
kialakításra pergola rendszerrel,  élmény installációkkal,  sétányokkal,  zöldfelületekkel  összesen
5.700 m2-en, 6 db pavilon épül 632 m2 alapterületen, továbbá P+R parkolók kerülnek elhelyezése
200 db személygépkocsi és 7 db autóbusz számára összesen 6.400 m2 területigénnyel.

A tervezett beruházás a spontán kialakult élőhelyek átalakításával, az élőhelyek pusztulásával; a
területfoglalás révén a biológiailag aktív felületek csökkenésével jár, az építés során a szállítási
útvonalak közelében a forgalom (zavarás) növekedésére fog sor kerülni, a por- és zajszennyezés,
taposás megnövekszik, ugyanakkor a degradált, szennyezett felületek megszüntetésre kerülnek,
a  terület  invazív  növényegyedei  eltávolításra  kerülnek.  A beruházás  kivitelezési  stádiumának
élővilágra gyakorolt  hatásait  a szakérő összességében elviselhetőnek minősíti.  A beruházással
érintett élőhelyek természetessége alacsony. A Dokumentáció szerint az üzemelés fázisában a
kivitelezés negatív hatásaihoz képest már mérsékeltebb hatásokkal kell számolni. Csökken a zaj-
és  porszennyezés,  ellenben  a  terület  forgalma  és  az  ezzel  járó  zavarás  növekedni  fog.
A beültetésre kerülő honos növényfajok átveszik a jelenleg itt található inváziós fajok helyét és
növelik az élőhelyek természetességét. A tervezett épületek, építmények elbontása, a tervezett
területhasználat felhagyása évtizedeken belül nem várható.

Az épített  elemek és a  zöldfelületek  kialakítása az ingatlanhatárokon belül  történik,  a  tágabb
környezetre  és  a  tájhasználatra  jelentős  hatást  a  Dokumentáció  szerint  nem  gyakorol.  A
kivitelezési  stádiumban  az  állapotváltozást  a  szakértő  elviselhetőnek  minősíti  azzal,  hogy  az
építés során a tájkép időszakos megváltozása (egyes területeken átmeneti romlása) a turisztikai
szempontból  kiemelten  fontos  területen  kedvezőtlen  hatású,  ezért  a  kivitelezési  munkálatokat
minél rövidebb időtartamra kell koncentrálni.

A szakérő szerint a tájszerkezetre és a tájkarakterre gyakorolt hatások az üzemelés fázisában a
terület  elhelyezkedése,  takartsága  miatt  kevésbé  jelentősek,  de  településképi  szempontból  a
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változások számottevő kedvező hatást eredményeznek, kedvező tájképi, városképi hatása lesz az
új  épített  elemeknek.  Az  üzemelés  időszakában  kedvező  hatású  lesz  az  esztétikusabb,
intenzívebb  zöldfelület,  a  látványos  parkkialakítás.  A  tájkarakter  szempontjából  a  jelenlegi
állapothoz  képest  jelentős  változás  a  Dokumentáció  szerint  nem  várható,  az  állapotváltozás
minősítése: kismértékben javító, a tájkép (városkép) szempontjából javító.

Az előzetes vizsgálati eljárásban a Tvt. 75/A. §-a szerinti, a törvény erejénél fogva biztosított
ügyféli  jogok  nem  illetik  meg Igazgatóságot.  Az  Igazgatóság  ügyféli  jogállásának
megállapítását a VE-09/KTF/05382-8/2021. ügyiratszámú adatkérő megkeresésemben rögzített,
az  Ákr. 10.  §  (1)  bekezdése  alapján  tett  figyelemfelhívásom  ellenére  az  eljárásban  nem
kérelmezte.

Az Igazgatóság 3039-2/2021 ügyiratszámon adott tájékoztatásában rögzíti, hogy a terület „érinti a
világörökségi  és világörökségi  várományos területek övezetét.  Az MaTrT.  31.  (2)  bekezdés a)
pontja  szerint  a  területfelhasználás  módjának  és  mértékének  összhangban  kell  lennie  a
világörökségről  szóló  törvényben,  valamint  a  világörökségi  kezdési  tervben  meghatározott
célokkal.” Az  Igazgatóság álláspontja  szerint  „A  dokumentációban  bemutatott  látványtervek
alapján a tervezett pavilonos építés, az acél keretszerkezetek formai képzése, annak együttes
megjelenése  eltér  a  meglévő  épületek  látványától,  nem  igazodik  a  helyi  építészeti
hagyományokhoz. Az önmagában helytálló épület, építmény miután felépül, kapcsolatba kerül a
szomszédos és szemközti épületekkel, a tájjal, melynek megjelenését, adott környezethez való
illeszkedését  vizsgálni  szükséges  (tájvizsgálati  dokumentáció),  különösen  az  érintett  védett
területen.  A dokumentációhoz  csatolt  látványtervek  alapján  a  tervezett  épületek  tömeg-arány
méretezése,  visszafogott  formaképzése  mellett  a  fent  említett  részletek  -  acélszerkezet  -
átdolgozásával  és  a  tájbaillesztést  szolgáló  -  az  épületek  környezetében  egyfajta  takaró
fásítással,  cserjesáv  telepítésével  -  kertépítészeti  tervnek  megfelelő  növénytelepítéssel
egyeztethető össze tájvédelmi szempontból. Jelen formájában megjelenő „építészeti keretbe
foglalt" pavilonok nem illeszthetők a tájba, Tihany egyedi településképi arculatába.”

„A dokumentáció javaslatot tesz arra, hogy a területen jelenleg előforduló madárfajok védelme
érdekében a növényzetet érintő munkák csak a költési időszakon kívül történjenek.  A területen
azonban számos, más rendszertani egységbe tartozó védett vagy fokozottan védett állatfaj,
például  kétéltűek  és  hüllők  jelenlétét  is  figyelembe  kell  venni. A  területen  ténylegesen
végzendő  beavatkozások  tervezése  során  ezekre  a  fajokra  is  figyelemmel  kell  lenni,
pusztulásukat el kell kerülni.”

Az  Igazgatóság véleménye  szerint  „A  dokumentáció  nem  tárja  fel  részletesen,  hogy  a
beavatkozási területen ténylegesen hol, milyen területi kiterjedésben, milyen mennyiségben
és milyen minőségű építési törmelék, hulladék található.  Szükségesnek látjuk továbbá a
terület  talajának,  a  talaj  vízháztartásának,  a  talajvíz  mozgásának  alapos  vizsgálatát. A
vizsgálatot  javasoljuk  a  beruházás  nagyobb  körzetére  vonatkozóan  elvégezni,  figyelemmel  a
félsziget összetett hidrogeológiai viszonyaira.”

A Korm.  rendelet  37.  §-a  szerint  azonban  az  Igazgatóság, mint  állami  természetvédelmi
kezelő alaptevékenységként látja el többek között az élőhelyek kialakításával és fenntartásával
kapcsolatos  feladatokat,  a  természetvédelmi  kutatással  kapcsolatos  feladatokat,  a  védett  és
fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek és értékek
természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat így szakvéleménye nem negligálható.

A megküldött Dokumentáció, az Igazgatóság adatszolgáltatása és szakvéleménye, valamint
a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  táj-  és  természetvédelmi  szempontból  az  alábbiak
állapíthatók meg:
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A tervezett  beruházás országos jelentőségű  védett  természeti  területen,  de a  MaTrT. szerinti
települési  területen valósul  meg, melyet az Önkormányzat  az épített  környezet alakításáról  és
védelméről  szóló 1997. évi  LXXVIII.  törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt  feladatkörével élve
beépítésre  szánt  különleges  turisztikai  területként  szabályozott.  Ez  ellen  a  településrendezési
eszközök megalkotásakor sem a természetvédelmi hatóság, sem a természetvédelmi kezelő nem
élt kifogással. A tervezési területet a MaTrT. védelmi övezetei nem érintik, a tervezett funkcióval
szemben kizáró ok nem merült fel. A terület az elvégzett botanikai és zoológiai felmérés alapján
alacsony  természetességű,  a  rajta  található  faállomány  jelentős  részben  invazív  fajokból  áll,
melyek eltávolítása kívánatos.

A terület a települési szövetbe illeszkedik, a környezetében jelenleg is jelentős emberi zavarás és
jelenlét tapasztalható, főként az idegenforgalmi szezonban. 

A  tervezési  terület  vízparti  fekvésű,  ennek  jelentőségét  a  Dokumentáció  is  rögzíti;
„a  fogadóközpont  afféle  kapuként  kezeli  az  érkező  forgalmat,  információt  és  kényelmi
szolgáltatásokat nyújt, és attrakciós elemekkel bővíti a kínálatot. Emellett intermodális közlekedési
csomópontként szolgálja a község belterületeinek tehermentesítését. A funkcionális feladatokon
túl azonban legalább olyan fontos, hogy ez adja meg majd az érkezők első benyomásait: Tihany
jelképeként  köszönti  a  látogatót.  Ennélfogva  kiemelt  jelentősége  van  annak,  hogy  építészeti
megformálása és táji-környezeti kontextusba helyezése hogyan történik meg.” … „Az országos
jelentőségű védett természeti terület élőhelyein tervezett beavatkozásokat a területileg illetékes
nemzeti park igazgatóságával (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság) egyeztetni kell.”

A  terület  jelenleg  bár  rendezetlen  képet  mutat,  de  összefüggő  -  idegenhonos  és inváziós
növényfajai ellenére - a természetvédelmi kezelő adatszolgáltatása szerinti is értékes zöldfelület,
Tihany települési  területének egyik utolsó beépítetlen területe. Ennélfogva a területre tervezett
fejlesztés során, mind a jelenlegi növényzet átalakítása, mind a tervezett építmények külső, formai
megjelenése  során  kiemelt  elővigyázatossággal  kell  eljárni.  A  Dokumentációban  -  annak
jellegénél  fogva  nem  részletezett  -  építészeti  és  zöldfelület  kialakítást,  beavatkozást  a
természetvédelmi kezelővel az alábbi, törvényi előírások teljesülése érdekében egyeztetni kell:

A Tvt. 5.  §  (1)-(2)  bekezdései  alapján  minden  természetes  és  jogi  személy,  valamint  más
szervezet  kötelessége  a  természeti  értékek  és  területek  védelme.  Ennek  érdekében  a  tőlük
elvárható  mértékben  kötelesek  közreműködni  a  veszélyhelyzetek  és  károsodások
megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti
állapot  helyreállításában.  A  természeti  értékek  és  területek  csak  olyan  mértékben  igénybe
vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és
azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható
legyen.

A Tvt.  6. § (2) bekezdése szerint a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során
meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak
esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az
egyedi tájértékek fennmaradásáról.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen
a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a
természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A  Tvt.  35.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontja  szerint  védett  természeti  területen  a  7.  §  (2)
bekezdésében  foglaltakon  túl  tilos  olyan  épületet,  építményt,  nyomvonalas  létesítményt,
berendezést  létesíteni  vagy üzembe helyezni,  amely  annak jellegét  és  állapotát  veszélyezteti,
károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja.
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A Tvt. 8. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek, továbbá
ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani, a vadon
élő  szervezetek  élőhelyeinek,  azok  biológiai  sokféleségének  megóvása  érdekében  minden
tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A  Tvt.  31.  §-a  alapján  tilos  a  védett  természeti  terület  állapotát  (állagát)  és  jellegét  a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A  Tvt.  43.  §  (1)  bekezdése  szerint  tilos  a  védett  állatfajok  egyedének  zavarása,  károsítása,
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A  Tvt.  38.  §  (1)  bekezdésének  c)  és  e)  pontjai  szerint  védett  természeti  területen  a
természetvédelmi  hatóság  engedélye  szükséges  a  terület  helyreállításához,  jellegének,
használatának megváltoztatásához, az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá
nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez.

A  határozat  2.4.1-2.4.7  pontjaiban foglalt  engedélyezési  szempontokat  és  az  1.3.1  pontban
nevesített  természetvédelmi engedély  megszerzésének  kötelezettségét  az  Igazgatóság
adatszolgáltatását figyelembe  véve,  a  beruházás  hatásainak  enyhítése  érdekében,  a  táj-  és
természetvédelmi szakértő által javasolt hatáscsökkentő intézkedésekkel egyetértve fenti törvényi
előírások alapján tettem.

A  tevékenység  az  engedélyezési  szempontok  figyelembevételével,  és  a  szükséges
természetvédelmi engedély birtokában a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi  követelményeknek,  valamint  a  tájvédelem  jogszabályban  rögzített  követelményeinek
megfelel. 

Táj-  és  természetvédelmi  szempontból  a  rendelkezésre  álló  Dokumentáció  alapján
megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban jelentős környezeti hatások
nem várhatók, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása így nem indokolt.

É  ghajlatvédelmi szempontból:  

A  Dokumentációban  szereplő  éghajlatváltozással  szembeni  érzékenység  vizsgálat  alapján  a
projekt megvalósulását potenciálisan nem befolyásolja az éghajlatváltozás.

A földtani közeg védelme szempontjából:  

A  létesítés során az építési területen lévő 11 375 t építési törmelékkel kevert földszerű anyag
kitermelésre,  a  helyszínen  hasznosításra  kerül.  Ennek  során  a  törmeléket  rostálással
különválasztják a földszerű anyagtól, majd törőgépen aprítják. A hasznosítás célja elsősorban a
látogatóközpont  építéséhez  történő  felhasználás,  a  földszerű  anyagok  feltöltőanyagként
használhatók,  a  durvább,  darabos  anyagok  ágyazórétegként  használhatók  fel.  A  hulladékok
laboratóriumi vizsgálat alapján szennyezetlennek tekinthetők.

A pavilonok és a park útjainak alapozásához 2 000 t talaj kerül kiemelésre, illetve áthalmozásra.
Mivel a terület mély fekvésű, így talaj kiszállítás nem tervezett, a kiemelt talajt a helyszínen terület
kiegyenlítésre kívánják felhasználni.

Az  üzemelés során egy esetleges havária esetén sem juthatnak a talajba szennyező anyagok,
mivel a járműforgalommal érintett parkoló terület vízzáró módon kerül kialakításra.

Felhagyás esetén, ami a létesítmények elbontásával jár, a kivitelezéssel megegyező terhelések
várhatók.

Havária esetén a munkagépek, járművek meghibásodásából olaj származékok juthatnak a talajra.
Ebben  az  esetben  a  szennyezett  talajréteget  kitermelik és  veszélyes  hulladékként  történő
elszállításáról gondoskodnak.
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A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy földtani közeg védelmi szempontból jelentős
környezeti  hatás  nem feltételezhető,  ezért  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás lefolytatása
nem indokolt.

A Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, a területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon
az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I.
táblázata szerinti előzetes vizsgálati eljárásban az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek
fennállnak.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam: 

Közegészségügyi szempontból   (Korm. rendelet  5. számú melléklet I. táblázat 3. sor):   

A Dokumentációt  a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok
és esetleges  hatások felmérésére,  a  felszín  alatti  vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli
fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló  körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott
területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel,
veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelmények  érvényesítésére,  az
emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek  védelmére  kiterjedően  áttekintettem,  és
megállapítottam, hogy az abban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.

Kulturális örökségvédelmi szempontból (Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 4. sor):

A rendelkezésemre  álló  iratok  alapján  megállapítottam,  hogy  az  eljárással  érintett  terület  a
közhiteles nyilvántartás aktuális adatai alapján védett vagy nyilvántartott kulturális örökségi elemet
nem érint.

A tervezett  látogatóközpont  terv  szerinti megvalósulása  a kulturális  örökség védelméről szóló
2001.  évi  LXIV.  törvényben  (a  továbbiakban:  Kötv.)  és  a  kulturális  örökség  védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kö. rendelet)
rögzített követelmények alapján közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért.

A Kötv.  7.  §  20.  pontja  értelmében  a  bruttó  500  millió  forintos  értékhatárt  meghaladó  teljes
bekerülési  költségű,  földmunkával  járó  beruházás  örökségvédelmi  szempontból
nagyberuházásnak minősül.  Nagyberuházás megvalósítása esetén a  Kötv.  23/C.  §  (1)  és  (2)
bekezdései  alapján  előzetes  régészeti  dokumentációt  kell  készíttetni.  Az  előzetes  régészeti
dokumentációt  a  Kö.  rendelet  40.  §  (7)  bekezdése  alapján  a  földmunkával  járó  tevékenység
engedélyezésére  vagy  a  földterület  megszerzésére  irányuló  azon  első  hatósági  eljárás
megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a kulturális örökségvédelmi hatóság
eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.

Fentiek alapján a rendelkező rész 2.2.1 pontjában engedélyezési szempontot határoztam meg.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 5.
sor):

A Dokumentációban foglaltak alapján talajvédelmi szempontból a tervezett tevékenység kapcsán
kizáró ok nem merült fel. 

Felhívom a  figyelmet,  hogy a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX  törvény 43.  §-a
alapján  a  beruházás  során  a  tárgyi  terület  környezetében  lévő  mezőgazdasági  területeken  a
termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

Az erdőre gyakorolt hatások szempontból (Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 6. sor):

A Dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a Tihany 1843/3 és 1843/6 hrsz-
ú ingatlanok belterületen találhatók, kivett művelési ágban vannak, így rájuk az erdőről, az erdő
védelméről  és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi  XXXVII.  törvény – 4.  § (2)  bekezdés i)
pontja alapján – hatálya nem terjed ki. A tervezett beruházás egyesített hatásterületének a széle
érint erdőterületet a Tihany 0104/3 hrsz-on, azonban a hatása elenyésző.
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Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 7.
sor):

A  termőföld  mennyiségi  védelmének  követelményeire  vonatkozó  vizsgálata  során
megállapítottam,  hogy  a  Tihany  belterület  1843/3  helyrajzi  számú  ingatlan  nem  minősül
termőföldnek, az ingatlan művelési ága kivett beépítetlen terület.

A Tihany belterület 1843/6 helyrajzi számú ingatlan a) jelű alrészlete nem minősül termőföldnek,
nyilvántartás szerinti művelési ága kivett beépítetlen terület.

A Tihany belterület  1843/6 helyrajzi  számú ingatlan b)  jelű alrészlete termőföld,  művelési  ága
fásított terület.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 1. § (3) bekezdése
szerint  a  termőföldre  vonatkozó  rendelkezéseket  -  a  földvédelemre,  valamint  a
mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-,
erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is.

A Tihany belterület 1843/6 helyrajzi számú ingatlan határos a Tihany belterület 1843/1 helyrajzi
számú, nyilvántartás szerint fásított terület művelési ágú ingatlannal, mely termőföldnek minősül,
ezért az ingatlanügyi hatóság a rendelkező részben a Tfvt. 43. § (1) és (3) bekezdése szerinti
előírásokat tette, mely szerint a beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre
hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell  megtervezni és megvalósítani,  hogy az
érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A kivitelezés
és  üzemeltetés  során  biztosítani  kell,  hogy  a  környezeti  hatások  az  érintett  és  a  környező
termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

Fentiek  alapján  felhívom  a  figyelmet,  hogy  a  tárgyi  ingatlanok  környezetében  lévő
mezőgazdasági  területeken a termőföld minőségében kárt  okozni  és a talajvédő gazdálkodás
feltételeit korlátozni nem lehet..

Bányászati szempontból (Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 8. sor):

A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapítottam, hogy a tervezési területen szilárd
ásványi nyersanyag lelőhely nem található. A felszínt negyedidőszaki üledékek (tőzeges összlet,
kőzetliszt,  homok)  alkotják.  A  területen  előforduló  földtani  veszélyforrással  kapcsolatosan
érdemes megemlíteni  a területen a felszínen-  felszínközelben települő  alapozásra  alkalmatlan
tőzeges összletet,  de ez inkább építésföldtani probléma, geotechnikai szakvélemény alapján a
terület beépíthető. 

A tervezett  tevékenységet  megvizsgálva megállapítottam,  hogy az a földtani  képződményekre
veszélyeztetettséget nem jelent.  Bányászati szempontból engedélyezési szempontok megadása
nem indokolt.

A  hulladékképződés  megelőzését  szolgáló  intézkedések,  a  hulladékkezelésre  vonatkozó
jogszabályi  követelmények  teljesítése  szempontjából  (Korm.  rendelet  5.  számú  melléklet  I.
táblázat 18. sor):

Létesítés:

A területen építési-bontási hulladék található. A létesítés fázisában a területen lévő hulladékoknak
a kiemelése,  előkezelése  és  helyben  történő  hasznosítása  tervezett.  A  bontás  során  bontási
hulladék, fémhulladékok keletkezésével számolnak körülbelül 5000-5500 tonna mennyiségben. A
keletkezett  hulladékok  kezelése  hulladékgazdálkodási  tevékenységre  vonatkozó
hulladékgazdálkodási  engedély  birtokában  végezhető  a  hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.)  62. § (1) bekezdése alapján, melyre vonatkozóan a 2.3.1 pontban
hívtam fel a figyelmet.

Üzemeltetés:
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A látogatóközpontban települési  vegyes hulladék és vegyes csomagolási  hulladék keletkezése
várható.  A  keletkező  hulladékok  mennyisége  szezonálisan  változik,  csúcsidőszakban  várható
mennyisége  100  kg/hétre  becsülhető.  A  keletkező  kommunális  hulladékokat  a  területen
elhelyezett kifújás biztos fedeles szelektív gyűjtőedényzetben gyűjtik össze, melynek elszállítását
a kijelölt helyi közszolgáltató végzi.

Felhagyás:

A létesítmény felhagyása esetén építési, bontási hulladék, felületkezelt fa és fém, valamint bontott
aszfalt hulladék keletkezése várható körülbelül 5000-5500 tonna mennyiségben. 

Havária esetén:

A  területen  munkát  végző  gépek  meghibásodása  során  üzemanyag  vagy  olajszármazékok
kerülhetnek  a  talajba.  Azonnali  lokalizációval  a  szennyezőanyagok  továbbterjedése
megakadályozható. A szennyezett talaj cseréjével a talajszennyezés megszüntethető. 

A  Dokumentációban  foglaltak  alapján  megállapítható,  hogy  hulladékgazdálkodási
szempontból a tervezett létesítmény létesítése, üzemeltetése és felhagyása során jelentős
környezeti  hatás  nem  várható,  így  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem
indokolt.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre
jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a
továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  § (1)  bekezdése,  valamint  1.  melléklet  9.  táblázat  2-3.
pontjai  alapján  tárgyi  eljárásba  szakhatóságot  kell  bevonni.  A  VE-09/KTF/05382-7/2021.
ügyiratszámon megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az ügyben
érintett  szakhatóságot,  hogy  a  hatáskörébe  tartozó  szakkérdésekre  kiterjedően,  jogszabályi
előírásoknak megfelelő állásfoglalását küldje meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35700/4720-1/2021.ált. számú szakhatósági
állásfoglalásában – melynek rendelkező részét a 3.0 pont  rögzíti – a tervezett tevékenységhez
kikötés nélkül járult hozzá. Állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat állapította meg:

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdálkodási  Főosztálya  VE-09/KTF/05382-7/2021.  ügyiratszámú végzésében  a  Fejér
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  szakhatósági  állásfoglalását  kérte  Tihany  Község
Önkormányzata  (továbbiakban:  Ügyfél)  kérelmére indult,  „TIHANYI  LEGENDA PROGRAM I/A
ütem  /  Balatoni  Kapu  –  A  Tihanyi  Rév  és  környezetének  integrált  fejlesztésének  előzetes
vizsgálati eljárása tárgyában.

A megkereséshez csatolásra került  a Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft.  által  készített  előzetes
vizsgálati dokumentáció, mely alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Ügyfél a Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése projekt keretében a Balatoni kapu fejlesztése
projektelem  (fogadóépület)  megvalósítását  tűzte  ki  célul,  a  Tihany  1843/3  és  1843/6  hrsz.-ú
ingatlanon. A beruházás a látogatói fogadóközpont létrehozására irányul, összesen 20.000.m2 –
en.  5  700  m2-en  szabadidő  park,  632  m2-en  6  db  pavilon  és  6  400  m2-en  P+R  parkoló
kialakításával 200 db személygépkocsi és 7 db autóbusz számára.

A tervezési terület a Tihanyi-félsziget parti sávjában a félsziget D-i részén fekszik, a Rév utca K-i
oldalán.

A  tárgyi  ingatlan  felszín  alatti  vízbázist,  valamint  annak  előzetesen  lehatárolt,  vagy  hatósági
határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.
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Megállapítom továbbá, hogy az ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti
vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.21.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  faviR.)  7.  §  (4)
bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek
állapota szempontjából fokozottan érzékeny (1c, 1d) terület.

A tervezési terület felszíni vizet közvetlenül nem érint, Ny-i határa a Balatontól 25 m távolságra
helyezkedik el.

A látogatóközpont üzemeltetése során a vendégforgalom szociális ellátására használnak vizet,
amit  a  vizesblokkban  biztosítanak.  További  vízigény jelentkezik  a  kávézóban,  valamint  a
recepción és a kerékpárkölcsönzőben is.

Mindegyik épületben,  illetve azon belül  rendeltetési  egységenként  független vízhálózat  létesül,
melyek a telken belül kiépítendő víziközműre csatlakoznak.

A  látogatóközpont  tervezett  napi  látogatószáma  400  fő.  A  számított  vízigény  nyári
csúcsforgalomban 10 m3/napra becsült, ami a települési ivóvíz hálózatról biztosítható.

További  vízigényként jelentkezik  a  park  öntözőrendszere.  A  vegetációs  időszakban  számított
öntözővíz igény átlagosan 25 m3/napra becsült, ami évi 3.658 m3 vízmennyiséget jelent. A fenti
vízmennyiséget  ivóvíz hálózatról,  esetleg részlegesen csapadékgyűjtő ciszternák kialakításával
biztosítják. A pontos arányok meghatározása a kiviteli terv fázisában történik.

Szennyvíz kizárólag  a  szociális  vízfelhasználás  során  keletkezik.  Az  épületekben  keletkező
kommunális  szennyvizet  a  települési  szennyvíz  hálózat  fogadja.  Épületenként  független
gravitációs  szennyvízhálózat  épül  ki,  melyre  a  vizes  berendezési  tárgyak  csatlakoznak.  A
szennyvíz ágvezetékek falhoronyban és padlószerkezetben szerelve érik el a kitörési pontokat,
ahol a telken belüli közműre csatlakoznak.

A keletkező szennyvíz mennyisége napi 9 m3-re becsülhető. A látogatóközpontban technológiai
szennyvíz nem keletkezik.

Az épületek tetőszerkezetéről összegyűlő csapadékvizet ejtők vezetik le az ingatlanon belüli zárt
csapadékgyűjtő rendszerbe.

A piac stabilizált gyepére és a park területére hulló csapadék a területen elszikkad.

A parkoló nagyobb része aszfalt (5836 m2, 136 férőhely és buszmegálló), kisebb része stabilizált
gyep  (2000  m2,  57  férőhely)  burkolatú  lesz.  A  rétegrendek  a  különböző  burkolatok  alatt  az
alábbiak szerint kerülnek kialakításra.

Tervezett aszfalt burkolat:

• 4 cm AC 11 (N) kopó kopóréteg

• 4 cm AC 11 (N) kötő kötőréteg

• 20 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg, 5 cm M22 kiékeléssel

• 20 cm homokos kavics fagyvédő- és javítóréteg

Tervezett stabilizált gyepburkolat:

• fűmag vetés

•  10  cm  humusz-zúzottkő  keverék  (10%  alginit,  35%  0/32  zúzottkő,  10%  faapríték,  45%
komposzt/termőföld)

• 35 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg, 5 cm M22 kiékeléssel

• 20 cm homokos kavics fagyvédő- és javítóréteg

• gumimembrán gépjármű közlekedéssel érintett területek vízzáró kialakításúak.
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A parkolókról összegyűlő vizet az aszfalt burkolaton lejtési viszonyok kialakításával, a zöldfelületű
parkolókban  drénszivárgókkal  vezetik  a  Bárczy  féle  olajfogó  szemekbe.  Az  összegyűjtött  és
megtisztított csapadékvíz a Rév utca nyílt csapadékvíz elvezető árkába kerül bevezetésre.

A csapadékvizek tisztításának és elvezetésének dokumentációban ismertetett módja megfelel a
faviR.  10.§  (2)  bekezdés  aa)  pontja  szerinti  követelménynek,  melynek  értelmében a parkolók
területén összegyűjtött csapadékvizek még tisztítást követően sem szikkaszthatók el a területen,
hanem gondoskodni kell azok befogadóba történő bevezetéséről.

A  rendelkezésre  álló  dokumentáció  alapján,  a  hatáskörömbe  utalt  kérdéseket  megvizsgálva
megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben felsorolt feltételek teljesítése
esetén vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  55.§  (1)
bekezdésére  tekintettel,  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2.
és 3. pontjai alapján adtam meg.

Végzésem rendelkező részében meghatározott feltételeket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII.  törvény, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről  szóló 90/2007.
(IV.26.)  Korm.  rendelet,  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.), a faviR., valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései alapján
tettem.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági
döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és 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)  bekezdés  4.  pontja,  vízügyi  és
vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja
állapítja meg.”

A tárgyi eljárás keretében a Resonator Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, a Révbe
Érünk Egyesület, valamint több magánszemély (a továbbiakban együtt: Érintettek) kérte Ákr. 10.
§ (1) bekezdésére hivatkozva ügyféli jogállása megállapítását.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint „ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet,
akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a
hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.”

A benyújtott kérelmek és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján, az Ákr. 10. § (1) bekezdése
szerint az Érintettek ügyféli jogállását a  VE-09/KTF/05382-30/2021., VE-09/KTF/05382-31/2021.,
VE-09/KTF/05382-38/2021.,  VE-09/KTF/05382-46/2021., VE-09/KTF/05382-49/2021.  és
VE-09/KTF/05382-50/2021. ügyiratszámú végzésekben megállapítottam.

Az Érintettek ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelmeikben észrevételeket is megfogalmaztak,
melyekkel kapcsolatban VE-09/KTF/05382-32/2021. ügyiratszámon nyilatkozattételre hívtam fel a
Szakértőt. 
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A  beérkezett  észrevételek  vizsgálata  során  megállapítottam,  hogy  azok  részben  jövőbeni
beruházásokra és távlati tervekre vonatkoznak, melyek jelen eljárás keretében nem vizsgálhatók.

A tervezési terület élővilágának jelenlegi állapota a Dokumentáció 5.6 Élővilág fejezetében arra
jogosított szakértő terepi felmérései alapján rögzítésre került, melynél részletesebb adatokat vagy
ellentétes  kezelői  álláspontot  a  természetvédelmi  kezelő  Igazgatóság  megkeresésemre
megküldött adatszolgáltatásában nem adott.

Fentiek alapján az észrevételekben kért  további helyszíni felmérést nem tartottam indokoltnak,
valamint egy részletes botanikai és zoológiai felmérést az eljárás ügyintézési határideje sem tesz
lehetővé. A tervezési terület élővilágának védelme érdekében a rendelkező rész 2.4 pontjában
engedélyezési  szempontokat  (részletes  fafelmérés,  időbeli  korlátozás,  hulladékok  felmérése,
egyeztetés a természetvédelmi kezelő Igazgatósággal) fogalmaztam meg.

A teljes tervezési  terület  feltöltésére,  valamint  az ezzel  kapcsolatos teherforgalomra és annak
környezeti  hatásaira  vonatkozó  észrevétellel  kapcsolatban  a  Szakértő  a  felhívásomra
VE-09/KTF/05382-32/2021.  ügyiratszámon  megküldött  nyilatkozatában  pontosította  a
Dokumentációban foglaltakat az alábbiak szerint:

„Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettük, hogy a „földszerű anyagok feltöltőanyagként
használhatók, a durvább, darabos anyagok ágyazórétegként használhatók fel.” Ez nem azt jelenti,
hogy a mély terület feltöltése a hasznosított hulladékkal történik meg, illetve, hogy a mélyfekvésű
területek teljesen feltöltésre kerülnek. A feltöltőanyag az alaptestek mellől kiemelt talaj pótlására,
vagy a járdák alá kiegyenlítésnek használható fel. A darabos anyag zúzottkő bányászott kőanyag
részbeni kiváltására használható fel kiegyenlítő, vagy stabilizációs rétegként.

A régen mély  terület  már  nagyrészt  feltöltésre  került,  részben hulladékkal,  részben talajjal.  A
hulladék kitermelése során, illetve az invazív, illetve tájidegen fák és cserjék eltávolítása során
gödrök  fognak  keletkezni.  Ezek  kiegyenlítésére  az  épületek,  járdák,  teraszok  alól,  azok
alapozásához kitermelt talaj elégséges lesz, humusz beszállítás csak a park kialakításhoz lehet
szükséges, ennek mértéke nem haladja meg az óránkénti egy tehergépjármű forgalmat, amivel
számoltunk az építés időszakában.”

A  beruházás  szezonalitás  szempontjából  történő  vizsgálatára  vonatkozó  észrevétellel
kapcsolatban megállapítható, hogy a Dokumentációban az elérhető legfrissebb, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. 2019-es forgalomszámlálási adataira, azon belül a nyári csúcsidőszakban várható –
a  forgalomnövekedést  is  figyelembe  véve  –  legnagyobb  forgalomra  alapozták  a  környezeti
hatások  becslését,  a  szezonalitás  szempontjából  történő  további  környezeti  vizsgálatok  nem
indokoltak.

A  Révbe  Érünk  Egyesület  a  részére  2021.  július  26.  napján  –  iratbetekintés  során  –
rendelkezésre  bocsátott  iratanyag  alapján  2021.  július  29.  napján  megküldött  beadványában
további észrevételeket  tett.  Beadványában – a Szakértő nyilatkozatára reagálva – fenntartotta
korábbi észrevételeit, továbbá kérte az Igazgatóság nyilatkozatában foglaltak figyelembevételét.
Az  Igazgatóság  szakvéleményét  az  eljárás  során  megvizsgáltam,  értékeltem,  és  azzal
összhangban jelen döntés rendelkező részében olyan feltételeket és szempontokat határoztam
meg, melyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni.

A  rendelkezésre  álló  adatok  és  dokumentumok,  továbbá  a  szakhatósági  állásfoglalás
alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység sem az egyes környezeti elemekre,
sem azok rendszereire jelentős környezeti hatással nem jár, így környezeti hatásvizsgálati
eljárás  lefolytatása  nem  indokolt,  valamint,  hogy  a  tervezett  tevékenység  nem  kötött
egységes környezethasználati engedélyhez. A tervezett tevékenység engedélyezését kizáró
ok nem merült fel.
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A  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  számú  törvény  (a
továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat
alapján hozott  határozatát negyvenöt  napon belül  hozza meg; ha az ügyben közmeghallgatás
tartása szükséges, az ügyintézési határidő hatvan nap. A környezetvédelmi hatóság az előzetes
vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben – különös figyelemmel a tevékenység
egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére – meghosszabbíthatja.

A  benyújtott  észrevételek,  valamint  a  Szakértő  által  tett  nyilatkozat  érdemi  vizsgálata  és
értékelése – az elvárható gondos eljárást alapul véve – az alap határidőt (45 nap) meghaladó
további időszükségletet eredményezett.

A  Dokumentáció,  a  beérkezett  észrevételek  és  szakértői  nyilatkozat  összefüggési  rendszere,
továbbá az objektív körülmények a tényállás  teljes körű tisztázása és a megalapozott  döntés
meghozatala érdekében indokolttá tették az ügyintézés határidejének meghosszabbítását.

Az  előzőekre  tekintettel  –  figyelemmel  az  észszerű  határon  belül  történő  véghatáridő
megállapítására – a határidőt 15 nappal, 2021. július 18. napja helyett 2021. augusztus 2. napjára
módosítottam, melyről szóló végzést  VE-09/KTF/05382-39/2021. ügyiratszámon megküldtem az
eljárás résztvevőinek.

Tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidő meghosszabbításával a VE-09/KTF/05382-5/2021.
ügyiratszámú közleményben foglalt, a Khvr. 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti adat módosult,
VE-09/KTF/05382-40/2021.  ügyiratszámon  újabb  közleményt  adtam  ki,  melyben  a  módosult
ügyintézési  határidőt  szerepeltettem.  A VE-09/KTF/05382-40/2021.  ügyiratszámú közleményt  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján közzé tettem, valamint megküldtem a Tihanyi Közös
Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének a Khvr.  3.  §  (4)  bekezdésére tekintettel.  A Tihanyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének  01/947-15/2021.  számú  tájékoztató  levele  szerint  a
módosított közlemény 2021. július 19. napján a helyben szokásos módon közhírré tételre került.

Az eljárás során VE-09/KTF/05382-42/2021. ügyiratszámon tájékoztatást adtam arról, hogy a VE-
09/KTF/05382-39/2021.  ügyiratszámú  végzésben  15  nappal  meghosszabbított  ügyintézési
határidőre tekintettel az Ákr. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezmény a 60 napos
ügyintézési határidő túllépéséhez fűződik.

Az  ügyintézési  határidő  leteltének  napja  –  figyelemmel  a  VE-09/KTF/05382-39/2021.
ügyiratszámú,  ügyintézési  határidő  meghosszabbítása  tárgyában  hozott  végzésre  -  2021.
augusztus  2.  Az  ügyintézést  a  jelen  határozat  közlése  iránti  intézkedéssel  lezártam,  így  az
ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat jogalapja a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontja.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1)
bekezdése alapján rendelkeztem.

A  Khvr. 5.  §  (6)  bekezdése  értelmében  jelen  határozatot  megküldöm  az  érintett  települési
önkormányzat  jegyzőjének  (Tihanyi  Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője),  hogy a határozat
kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos
módon való közzétételéről. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja
a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba
való betekintési lehetőség módjáról. 

Intézkedtem  a  határozatnak  a  Veszprémi  Megyei  Kormányhivatal  hirdetőtábláján  történő
kifüggesztéséről és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről  a
Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján.
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A határozat  bírósági  felülvizsgálatának lehetőségét  az Ákr.  114.  § (1)  bekezdése biztosítja.  A
keresetlevél  benyújtásával  kapcsolatban  a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény (a továbbiakban:  Kp.) 37-39. és 50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson
kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A keresetlevél benyújtásának
módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
608. §-a alapján rendelkeztem.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam
tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp.13. § (1) bekezdése, és  a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010.
évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.

A  határozatot  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,  valamint  a  Korm.  rendelet  28.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldöm.

A  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás
vezetésének  szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése  szerint
intézkedtem.

A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  hatáskörét  a Korm.  rendelet  9.  §-a  és  a  Kvt.  71.  §  (1)
bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1)
bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM  utasítás  és  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III. 2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető
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