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Mesztegnyő új településrendezési eszközök „Alátámasztó javaslat”-ának készítése 
során a „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési 
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3. mellékletben 
meghatározott tartalmi elemek mindegyike kidolgozandó. 
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EMLÉKEZTETŐ 

Készült: 2021. június 15-én tartott online megbeszélésről 

Tárgy: Mesztegnyő teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési 
eszközeinek — és annak részét képező környezeti értékelésének — véleményezési 
szakaszában beérkezett eltérő vélemények egyeztetése 

Jelen vannak (az online tárgyalás résztvevői): 
Fehér Katinka SMKH KTHF 
Gombos Eszter SMKH KTHF 
Melegh Gábor SMKH KTHF 
Szente Zoltán SMKH KTHF 
ifj. Horváth János SMKH ÁFI 
Kutnyák Zsolt SMKH ÁFI 
Müller Krisztina SMKH ÁFI 
Fucskár Noémi Virányi Építész Stúdió Kft. 
Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 
Pisák Brigitta TÁJOLÓ-TERV Kft. 

A tárgyalás célja: Mesztegnyő teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési 
eszközeinek (továbbiakban: TRE) — és annak részét képező környezeti értékelésére 
(továbbiakban: KÉ) — beérkezett vélemények tisztázása, a felmerült kifogások tekintetében 
kompromisszumok keresése. A tárgyaláson az alábbi megállapodások születtek, ill. az az 
alábbi álláspontok hangzottak el: 

1. A VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA:

A résztvevők az alábbiakban állapodtak meg: TRE alátámasztó munkarészének változásokat 
bemutató fejezete kiegészül két tervlappal: az egyik tervlapon a hatályos TRE TSZT 
tervlapján kerülnek körülhatárolásra a változással érintett területek, a másik tervlapon a 
tervezett új TRE TSZT tervlapján kerülnek körülhatárolásra a változással érintett területek. 
Mindkét tervlapon a változások ugyanazon szám-, ill. betűjelekkel kerülnek azonosításra, mint 
amelyek az új TSZT elfogadó határozat-tervezetének Változások c. 3. mellékletében 
szerepelnek a tervlapon és a táblázatban. A beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt 
területbe, a beépítésre szánt területből beépítésre szánt területbe és a beépítésre szánt 
területből beépítésre nem szánt területbe történő változások esetében a tervlapokon az 
területfelhasználás módosítás jellege (pl. M>Gá stb.) is feltüntetésre kerül. 
Az alátámasztó munkarész, Tájrendezési javaslat fejezete kiegészül egy olyan tervlappal, 
amely egy tervlapon mutatja be a táji- és természetvédelmi védettséggel érintett területeket és 
a változással érintett területeket. 
A jobb „kezelhetőség” miatt TRE módosítás tervlapjai(térképi munkarészei) —TSZT, SZT, 
Változások tervlapok, stb.— külön mappában is dokumentálásra kerülnek. 

2. A MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI VÉDETTSÉGŰ TERÜLETEKEN BELÜL

ELHELYEZKEDŐ BUSVÁRI-HALASTÓ, SOPONYAI-HALASTÓ, ÉS MÉLYÉGERI HALASTÓ

TERÜLETFELHASZNÁLÁSA A TRE-BEN

Mind a SMKH KTHF, mind a SMKH ÁFI, kifogásolta, hogy a magyarországi és nemzetközi 
természetvédelmi védettségű területeken belül elhelyezkedő Busvári-halastó, Soponyai-
halastó, és Mélyégeri-halastó a TRE „halastó mezőgazdasági terület” besorolásúak, ezen 
tavak vízgazdálkodási területbe sorolásával értenek egyet. 
A tervezők ismertették, hogy a vízfelületek javasolt besorolása a TRE-ben az ingatlan-
nyilvántartásbeli besorolásukkal és részben SM TrT Szerkezeti tervével összhangban történt. 
Mindhárom tó az ingatlan-nyilvántartásban egyértelműen „halastó” művelési ágban szerepel, 
nem pedig vízgazdálkodási terület, vagy tó besorolásban. Az SM TrT Szerkezeti tervén az 
egy hrsz.-on szereplő vízfelelületek ismeretlen eredetű lehatárolás mentén (ingatlan-
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nyilvántartásban szereplő telekhatár, vagy alrészlet határral nem lehatárolt területek) részben 
vízgazdálkodási térség, részben mezőgazdasági térségben szerepelnek. A tervezők 
„életszerűtlen” megoldásnak tartották, hogy egy hrsz.-on nyilvántartott, egy vízfelületet képező 
területek egy része vízgazdálkodási terület, más része mezőgazdasági terület-halastó 
besorolást kapjon. Ezért e tavak TRE-ben történő besorolásakor a vízfelületeket teljes 
területükkel egy övezetbe sorolták, mérvadónak tekintve azok ingatlan-nyilvántartásban 
szereplő besorolását. 
A résztvevők megállapodtak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő besorolástól 
függetlenül a Busvári-halastó, a Soponyai-halastó, és a Mélyégeri-halastó területe 
vízgazdálkodási területbe kerül a TRE-ben. Az Állami Főépítész kérte, hogy a HÉSZ kerüljön 
kiegészítésre olyan előírással, amely vízgazdálkodási területen tiltja naperőműpark 
létesítésének lehetőségét. 

3. TÁJKÉPVÉDELMI ÖVEZETBE TARTOZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSÁNAK PONTOSÍTÁSA 

A tervezők a TRE-ben javaslatot tettek a tájképvédelmi övezetbe tartozó területek 
pontosítására: javasolták, hogy azon egy hrsz.-on nyilvántartott, jellemzően „egyben, 
nagytáblás, üzemi módon” művelt szántóterületek, amelyeknek nemcsak a 
felszínborítottsága, hanem domborzati viszonyai is hasonlóak, tehát tájképi jellemzőik alapján 
azonos helyzetűek, a teljes területükkel kerüljenek ki a tájképvédelmi övezetből. A 
tájképvédelmi terület lehatárolása a kivonásra javasolt szántóterületek esetében 
domborzathoz sem igazodik, a TRE vizsgálatai alapján nem voltak azonosíthatók olyan 
tájkarakter jellemzők, amelyek igazolták volna e területek esetében a lehatárolást. 
A véleményezés során a tájképvédelmi terület lehatárolásának pontosítása ellen a SMKH 
KTHF, a DDNPI és a Megyei Főépítész is kifogást emelt. 
A tárgyaláson az Állami Főépítész a tervezői javaslattal értett egyet. 
A vélemények alapján a tervezők az önkormányzati jóváhagyásra kerülő munkarészekben a 
DDNPI adatszolgáltatása szerinti területtel ábrázolják a térségi övezet területét, de az 
alátámasztó munkarészben és a KÉ-ban szerepeltetik, mint a tervezők által javasolt, de a 
véleményező államigazgatási szervek által egyetértést nem nyert javaslatot. 

4. AZ ERDEI VASÚT VÉGÁLLOMÁSÁNÁL, NATURA 2000 TERÜLETEN JAVASOLT BEÉPÍTÉSRE NEM 

SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLET-IDEGENFORGALMI FOGADÓHELY TERÜLETRE NATURA 2000 

HATÁSBECSLÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE 

A tervezők ismertették, hogy a Natura 2000 területen tervezett beépítésre nem szánt 
különleges terület-idegenforgalmi fogadóhelyre vonatkozóan a HÉSZ-ben meghatározásra 
kerültek az övezet területén elhelyezhető rendeltetések, az építési lehetőségek maximális 
paraméterei és a létesítés feltételei. A tervezés jelenlegi szakaszában részleteiben nem 
ismert, hogy az övezet adta lehetőségek keretein belül a majdan elhelyezésre kerülő 
építmények pontos helye, nagysága stb. mekkora, ezért Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció csak a tervezés későbbi szakaszában készíthető el. Ezt a tervezési folyamatot 
a SMKH KTHF képviselői nem fogadták el, ezért az a megállapodás született, hogy Natura 
2000 területen egyelőre ne kerüljön kijelölésre beépítésre nem szánt különleges terület-
idegenforgalmi fogadóhely az erdei vasút Kak-pusztai végállomásánál. 

5. HÉSZ FÜGGELÉKBEN A JOGSZABÁLYOK MEGHIVATKOZÁSA 

A résztvevők az alábbiakat rögzítették: a HÉSZ 1. függelékében kizárólag azon jogszabályok 
szerepelnek, amelyekre a HÉSZ egyes pontjainál „kitevőkben történő hivatkozás” szerepel. 
Ezzel összhangban az 1. függelék címe az alábbiak szerint változik: „A HÉSZ előírásaiban 
meghivatkozott, a HÉSZ elfogadásakor hatályos jogszabályok” 

6. A HÉSZ 6.§. (TERMÉSZETI ÉS TÁJI KÖRNYEZET VÉDELME) ELŐÍRÁSOK 

A résztvevők megállapodtak, hogy a tervezők és a SMKH KTHF természetvédelemmel 
foglalkozó munkatársa e-mailben további egyeztetéseket folytat az előírások pontosítása 
érdekében. 
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7. A TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLETBE ÁTSOROLÁSRA KERÜLŐ LAKÓTERÜLETEKEN A 

ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA 

A SMKH KTHF munkatársai felhívták a figyelmet, hogy a falusias lakóterületből 
településközpont vegyes területbe átsorolásra kerülő lakóingatlanok tulajdonosait tájékoztatni 
kell, hogy az átsorolásból következően az érintett területeken 5dB-lel megnő a területre 
vonatkozóan betartandó zajterhelési határérték. 
A tervezők elmondták, hogy a tervezett elkerülő út megépítése esetén a módosítással érintett 
területen a településközpont vegyes területen is a jelenleginél kedvezőbb környezeti zajszint 
várható, amelyre vonatkozó zajszámítások szerepelnek a TRE Alátámasztó munkarészek 
2.5. Környezeti hatások és feltételek fejezeten belüli Zaj- és rezgés elleni védelem 
alfejezetben. 

8. 080 HRSZ.-Ú TERÜLET, MINT KÁRMENTESÍTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET 

A SMKH KTHF előzetes véleményében a 080 hrsz.-ú területet is nevesítette, mint 
kármentesítéssel érintett területet, amelyet kért a TRE-ben feltüntetni. A tervezők kérték ezen 
információ megerősítését, ill. információt a korábbi szennyezés jellegéről, mert vizsgálataik 
során nem találtak adatot, arra, hogy a 080 hrsz.-ú (erdő) terület használatát korábbi 
szennyezés korlátozná. A SMKH KTHF képviselői megígérték, hogy utánanéznek és 
nyilatkoznak e kérdésről. 

9. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TARTALMÁNAK ÉS EGYEZTETÉSÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSA A TRE 

TARTALMÁVAL ÉS EGYEZTETÉSÉVEL 

A tervezők ismertették, hogy a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: 314.R.) 
szerint a környezeti értékelés a TRE Véleményezési tervdokumentáció alátámasztó 
munkarészeként, azon belül önállóan elkülönített fejezetben került kidolgozásra. A környezeti 
értékelés tartalmi követelményeit tartalmazó 2/2005. (I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: 
KÉR.) és 314.R. szerinti tartalmi követelményei tartalmaznak átfedéseket. A ismétlések 
elkerülése miatt a TRE Véleményezési tervdokumentációban a 314.R. szerinti tartalmi 
sorrendet követve, a KÉ fejezet előtt már szereplő fejezeteket (pl.: területrendezési terveknek 
való megfelelőség, táj- és természetvédelmi javaslatok, várható környezeti hatások és 
feltételek stb.) a KÉ meghivatkozással tartalmazza. 
A tervezők kifejtették azon véleményüket, hogy a KÉ egyeztetése nem választható el TRE-től, 
csak együttesen véleményezhetők, a két eljárásrend összeegyeztethető. A KÉR. szerint a 
környezeti vizsgálat folyamata nem zárul le a TRE véleményezését megelőzően, a kidolgozó 
számára a tervezés teljes folyamata alatt biztosítani kell a környezeti vizsgálat folytatását. Az 
államigazgatási véleményezés és a partnerségi véleményezés során beérkezett észrevételek 
értékelése során, és azon döntések meghozatalánál, hogy mely véleményeket és milyen 
módon vegyen figyelembe az önkormányzat, folyamatosan szükség van a környezeti 
vizsgálatot folytató véleményére, javaslataira. A környezeti értékelés a környezeti vizsgálati 
folyamat eredményeit és a terv javaslatait értékeli környezeti szempontból. (Az EU irányelv 
fordítása a magyar jogszabályban nem szerencsés, mivel az EU irányelvben a környezeti 
vizsgálat nem a környezetvédelmi tárgyú vizsgálatok elkészítését jelenti, hanem azt a 
folyamatot, amely során a terv készítésének teljes időszakaszában a kidolgozó (megrendelő) 
döntéseinél a környezeti szempontok érvényesítését segíti(k) környezetvédelmi 
szakember(ek).) A környezeti értékelés nem „váltja ki, nem helyettesítheti” a 314.R. szerinti 
Megalapozó vizsgálatokat és a Tájvédelmi javaslatok, valamint a Várható környezeti hatások 
és feltételek c. alátámasztó munkarészeket. A KÉ feladata, hogy értékelje a TRE javaslatait 
és a konfliktusokra tett intézkedési javaslatainak hatékonyságát környezeti szempontból. A 
Véleményezési tervdokumentáció tartalmazza a KÉ első változatát, majd folytatódik az 
iterációs folyamat és a beérkezett vélemények alapján véglegesülő, esetleg egyes 
elhatározásaiban módosuló, pontosuló tervet tartalmazó Végső véleményezési 
tervdokumentációt értékelő KÉ készül el. A KÉR. szerint a kidolgozó számára (aki a 
megrendelő önkormányzat) a KÉ-t a jóváhagyandó TRE-vel, továbbá a KÉ-re kapott 
véleményekkel együtt kell benyújtani a képviselőtestület elé. 
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A SMKH KTHF és SMKH ÁFI munkatársai kifejtették, hogy a TRE KÉ készítését és 
véleményeztetését a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálati 
eljárással analóg tervműfajként értelmezik. Véleményük szerint a KÉ véleményeztetése 
megelőzi a TRE véleményeztetését, a környezeti vizsgálat folyamata a TRE véleményezési 
szakaszában lezárul. 
A SMKH KTHF mind a véleményében, mind az egyeztetésen kérte, hogy KÉ-t szakértői 
jogosultsággal rendelkező szakértők tekintsék át és tegyenek nyilatkozatot, hogy a KÉ 
megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. 
A SMKH ÁFI munkatársai jelezték, hogy a tervezők állításával szemben a Mesztegnyő 
Megalapozó vizsgálatait a Településfejlesztési koncepció egyeztetetése során nem kapták 
meg. A tervezők vállalták, hogy a Megalapozó vizsgálatokat pdf. formátumban e-mailben 
ismételten megküldik a SMKH ÁFI-nak. 
A SMKH ÁFI munkatársai fenntartják azon véleményüket, hogy a KÉ ne tartalmazzon 
meghivatkozásokat, hanem ismételve tartalmazza a módosításra kerülő területeket, a Várható 
környezeti hatások és környezeti feltételek fejezet megállapításait és a területi terveknek való 
megfelelőség értékelése fejezeteket. 
 
Kaposvár-Budapest, 2021. június 18. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: 

 
              Auer Jolán                            és  
táj- és természetvédelmi szakértő 
 

 
 
 
          Fucskár Noémi 
      településtervező 
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TÁJOLÓ-TERV    

Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. 
1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.  Tel./fax: +36-1-786-0640,  E-mail: tajoloterv@gmail.com

EMLÉKEZTETŐ 

Készült: 2021. május 19-én telefonon folytatott megbeszélésről 

Tárgy: Mesztegnyő teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési 
eszközeinek egyeztetési anyagának táj- és természetvédelmet érintő szakági 
munkarészeinek, valamint a terv környezeti értékelésének véleményezése 

Jelen vannak (a telefonbeszélgetés résztvevői): 
Havasi Ildikó a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részéről 
Auer Jolán településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakági tervező a 

településtervezők részéről 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Mesztegnyő Község Önkormányzatának megküldte 
Ü.i.sz.:DDNPI/403-6/2021 véleményét Mesztegnyő teljes közigazgatási területére vonatkozó 
új településrendezési eszközeinek, valamint a terv környezeti értékelésének egyeztetési 
anyagáról. A véleményben a DDNPI kifejtette, hogy Mesztegnyő közigazgatási területén nem 
tartja szükségesnek és indokoltnak a tájképvédelmi terület térségi övezet esetében az 
adatszolgáltatásban megadott lehatárolás telekhatárhoz történő igazítását. Auer Jolán 
tájékoztatta a DDNPI munkatársát, hogy a záró véleményezési dokumentációban a 
jóváhagyásra kerülő munkarészeiből a javaslat kikerül. 

A megbeszélés során a DDNPI képviselője közölte, hogy 

 a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatosan további észrevételt nem tesz, az 
abban szereplő megállapítások, javaslatok ellen kifogást nem emel, 

 a terv környezeti értékelésével kapcsolatosan észrevételt nem tesz, megállapításával 
egyetért. 

Az emlékeztetőt összeállította: 

Auer Jolán 
településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakági tervező 

2. melléklet



3. melléklet








