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3.4. d) jelű módosítási terület – A 159, 195 és 196 hrsz.-ú és 297, 299 hrsz.-ú ingatlanok 

átsorolása Zkk/1 övezetből Kb-Rek/1 jelű övezetbe a telkek turisztikai célú 

fejleszthetősége érdekében. 

A Kígyós-patak közvetlen környezetében a Településszerkezeti Terven a terület a jelenlegi Zkk 

– Közkert területfelhasználási kategória helyett Kb-Rek – Különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs célú zöldterület területfelhasználási kategória került kijelölésre.  

A változtatással Veszprémgalsa 24/2020.(VI.29.) sz. KT határozattal elfogadott TSZT leíró 

munkarészének a 1.2. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi mérlegéről szóló 

fejezetében szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul az d) jelű módosítás kapcsán: 

 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

módosítási javaslata megnevezése jele 

 
Változás 

(ha) 

Terület 

(ha) 

Közigazgatási 

területhez képest % 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

ZÖLDTERÜLET  
 

  

Közkert Zkk -1,3 5,43⇒1,56-1,3 =0,26 0,6⇒0,03 

KÜLÖNLEGES TERÜLET     

Rekreációs célú zöldterület Kb-Rek +1,3 2,69⇒1,68+1,3=2,98 0,3⇒0,34 

  

Hatályos Szabályozási Terv Szabályozási Terv módosítási javaslat 
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A biológiai aktivitásérték az alábbiak szerint módosul a területen: 

Terület Jelenleg BIA Érték Tervezett BIA Érték Változás 

1,3 ha Zkk 6 Kb-Rek 3,2 -3,64 

 

A tervezett fejlesztés új építési övezet bevezetését vagy az övezeti paraméterek módosítását nem 

igényli. A rendelet mellékletét képző Szabályozási Terv SZT-1 jelű szelvénye módosul a területet 

érintően, a TSZT-vel összhangban. A Zkk/1 – Közkert övezet helyett a területen Kb-Rek/1 – 

Beépítésre nem szánt rekreációs célú zöldterület övezetbe sorolandó, illetve az övezethatár is 

módosul az alábbiak szerint: 
 

 

Hatályos Településszerkezeti Terv Településszerkezeti Terv módosítási javaslat 

  

Hatályos Szabályozási Terv Szabályozási Terv módosítási javaslat 

  

Zkk ⇒ Kb-Rek 



2643 – Veszprémgalsa község 

TSZT és HÉSZ eseti módosítások 
 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

53 

24/2020.(VI.29.) sz. KT határozattal elfogadott TSZT leíró munkarészének a 1.2. A 

településszerkezeti terv területfelhasználásának területi mérlegéről szóló fejezetében szereplő 

táblázat az alábbiak szerint módosul az f) jelű módosítás kapcsán: 

 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

módosítási javaslata megnevezése jele 

 
Változás 

(ha) 

Terület 

(ha) 

Közigazgatási 

területhez képest % 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK    

ERDŐTERÜLET  
 

  

Védelmi erdő Ev +4,037 
18,78⇒17,96+4,037= 

21,99 
2,2⇒2,52 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET     

Általános mezőgazdasági terület Má -1,48 492,95⇒491,46 56,52⇒56,36 

Korlátozott mezőgazdasági terület Mko -2,55 110,77⇒108,22 12,7⇒12,41 

 

Településszerkezeti Terv módosítási javaslat iránya 

   
 

Településszerkezeti Terv módosítási javaslat 

   
 

A biológiai aktivitásérték az alábbiak szerint módosul a területen: 

Terület Jelenleg BIA Érték Tervezett BIA Érték Változás 

0,44 ha Má 
3,7 Ev 9 +21,3977 

3,59 ha  Mko 

 

A Szabályozási Terv SZT-1, valamint SZT-2 jelű tervlapja az övezeti átsorolás mellett az 

övezethatár változásával módosul. 

 

Mko ⇒ Ev 
Má ⇒ Ev 

Mko ⇒ Ev 
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Hatályos Szabályozási Terv  

   
 

Szabályozási Terv módosítási javaslat  

   
 

4. A TERÜLETRENDEÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE  

A mezőgazdasági terület más célú hasznosítását és új beépítésre szánt terület kijelölését több 

területrendezési szempontú előírás szabályozza. Az előírásokkal való összhang 

megteremtését az alábbiakban részletezzük.  

 

A. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ MATrT 11. § ELŐÍRÁSAI 

 

A kijelölésre tervezett védelmi erdőterületek és közpark olyan terület, amely a hatályos térségi 

tervekben jelölt mezőgazdasági térséghez tartozik. Ennek következtében szükséges a 

mezőgazdasági térségi kategóriára vonatkozó előírásoknak történő megfeleltetés.  

MATrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 

településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 

b)   a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 

jelölhető ki; 

 

A község Településrendezési eszközeinek 2020-as készítése során készült Alátámasztó 

javaslatában rögzítésre kerültek a térségi területfelhasználási kategóriák településre eső 

területének, illetve a települési területfelhasználási egységek területének mértéke és aránya.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj17id2f0d
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Jelen jogszabályi környezetben az eltérő területfelhasználásba sorolható arány 25 %-ban került 

meghatározásra.  

 

VMTrT által kijelölt Mezőgazdasági térség területe: 703,79 ha 

Mezőgazdasági térség területének 75%-a: 527,54 ha 

Mezőgazdasági térség területének 25%-a: 176,25 ha 

Mezőgazdasági térségbe eső, mezőgazdasági területfelhasználási 

kategóriába sorolt területek  
592,53 ha 

A módosítás során mezőgazdasági térségben jelölt, mezőgazdasági 

területfelhasználástól eltérő területfelhasználásba sorolt területek: 
4,03 ha 

A módosítás után mezőgazdasági térségben jelölt, mezőgazdasági 

területfelhasználástól eltérő területfelhasználásba sorolt területek összesen: 
115,29 ha 

 

527,54 ha (75 %) < 588,5 ha (83,62 %), azaz a tervezett TSZT módosítás megfelel az 

előírásnak. 

 

176,25 ha (25 %) > 115,29 ha (16,38 %), azaz a tervezett TSZT módosítás megfelel az 

előírásnak. 

 

 

A. FELTÉTEL - BIZTOSÍTOTT 

 

B. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ MATrT ELŐÍRÁSOK 

A fejlesztési területen új beépítésre szánt terület kijelölés tervezett, melyre a MATrT 12. és  

13. § alábbi előírásai vonatkoznak:  
„12.§ Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új 

beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:” 

12. §  

 (1) 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési 

területhez 

Az újonnan beépítésre szánt területek mind az a) jelű módosítás, 

mind pedig a b) jelű módosítás esetén belterületen, 

lakóterületekhez csatlakozva lettek kijelölve.  A térségi terveken a 

területek települési térséghez tartoznak.  

MEGFELEL 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző 

települések beépítésre szánt területeinek összenövését, 

Az újonnan beépítésre szánt területek több km távolságra 

helyezkedik el a szomszédos települések beépítésre szánt 

területeitől.  

MEGFELEL 
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c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a 

települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek 

megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 

vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 

terület. 

Az a) jelű módosítási terület infrastruktúrális ellátása a meglévő 

hálózatokról biztosítható, a távlatban kijelölt területekkel szemben, 

melyek fejlesztésére az önkormányzat saját fejlesztésében nem 

megoldhatók anyagi forrás hiányában. 

A Kígyós-patak mentén kijelölésre tervezett területek meglévő, kivett 

lakóingatlanok telkéhez tartoznak. 

MEGFELEL 

(3) 

Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 

területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 

legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges 

terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. 

Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 

rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 

zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más 

területén kell kijelölni. 

Új beépítésre szánt terület kijelölés:  

1,01 ha (a) j. módosítás) + 4,87 ha (b) j. módosítás) = 4,8 ha 

Területnövekmény 5%-ának megfelelő kiterjedésű 0,24 ha, 

mely kijelölés a c) jelű módosítási terület 096/8 hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlanon: (3243 m2) Zkp-ba való átsorolása 

által kerül biztosításra.  

MEGFELEL 

13. 

§  

(1) 

Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú 

területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági 

üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 

területté. 

A fejlesztési területek nem tartoznak a Borvidéki település 

borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez.  

MEGFELEL 

(2) 

Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 

területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági 

üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 

területté. 

A fejlesztési területek nem tartoznak az Országos Gyümölcs 

Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez 

MEGFELEL 

 

 

B. FELTÉTEL - BIZTOSÍTOTT 
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4.1. Egyéb jogszabályi környezet elemzése, összhang megteremtése 

C. BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZINTENTARTÁSA 
 

Az Étv 7.§ (3) b) bekezdésébe megfogalmazottak szerint “ újonnan beépítésre szánt területek 

kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az 

átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.” 
 

Változással érintett terület 

(ha) 

Jelenlegi területfelhasználási 

kategória 
BIA mutató 

számított  

BIA érték 

a) 

0,2 Közpark (Zkp) 6 1,2 

1,01 
Különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs terület (Kb-Rek) 
3,2 3,23 

b) 

2,51 

Közkert (Zkk) 6 

15,06 

1,36 8,16 

c) 0,82 Véderdő (Ev) 9 7,38 

d) 

0,67 

Közkert (Zkk) 6 

4,02 

0,3 1,8 

0,21 1,26 

0,12 0,72 

 összesen: 42,83 

 

Változással érintett terület 

(ha) 

Tervezett területfelhasználási 

kategória 
BIA mutató 

számított 

BIA érték 

a) 
0,04 Közpark (Zkp) 6 0,24 

1,17 

Falusias lakóterület (Lf) 2,4 

2,8 

b) 
2,51 6,02 

1,36 3,26 

c) 
0,5 Közjóléti erdő (Ek) 9 4,5 

0,32 Közpark (Zkp) 6 1,92 

d) 

0,67 

Különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs terület (Kb-Rek) 
3,2 

2,14 

0,3 0,96 

0,21 0,67 

0,12 0,38 

 összesen: 22,916 
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BIA érték különbözet: -19,916 
 

A BIA pótláshoz védelmi erdő kijelölése szükséges: 

hrsz Terület (ha) 
Tervezett Jelenlegi 

BIA mutató 
számított

BIA érték területfelhasználási kategória 

0121 1,49 Ev Mko 9-3,7=5,3 7,88 

035/4 0,44 Ev Má 9-3,7=5,3 2,33 

088 2,11 Ev Mko 9-3,7=5,3 11,18 

 4,04    21,39 

 

 

C. FELTÉTEL - BIZTOSÍTOTT 

A BIA érték szinten tartása a fejlesztési területeken kívül, külterületen történik 3 ingatlan 

bevonásával 4,04 hektár kiterjedésben, védelmi erdőterületbe való átsorolás által. 
 
 
 

D. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK PONTOSÍTÁSA 

 
A MaTrT. 22-23. §-ai alapján lehetőség van az ökológiai hálózat folyosó övezetének 
pontosítására, melyet a természetvédelmi kezelő és az övezet tekintetében adatszolgáltató 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál lehet kezdeményezni: 

22. § *  A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv 

készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján 

kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei 

területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban 

figyelembe venni. 

23. § (1) *  A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért 

felelős miniszter 19. § (4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek 

lehatárolásához képest a térségi övezetek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók 

meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes téradatgazdának az országos övezet 

lehatárolására vonatkozó pontosított adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben vagy a 

területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében meghatározott 

övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési tervben a megyei önkormányzat számára 

kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik. 

(2) *  A településrendezési terv készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása 

alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén 

változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes téradatgazdának a térségi övezet 

lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős 

miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési terv készítése 

során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az 

jogszabályba ütközik.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj34idae2a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj35idae2a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800139.TV#lbj36idae2a
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Az ökológiai hálózat pontosításának kérelme benyújtásra került a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóságához, az eljárás lefolytatása még folyamatban van. 

 
Az Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának pontosítási javaslata: 

  
A települést 156,78 hektárnyi területen érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója. 
 
 

D. FELTÉTEL – AZ ELJÁRÁS POZITÍV KIMENETÉLE ESETÉN BIZTOSÍTHATÓ 

A módosítás során 6,7 hektárnyi területről kerülhet le a lehatárolás, mely a teljes, közigazgatási 

területre eső ökológiai folyosó 4,27%-át teszi ki. A módosítási terület teljes egészében települési 

térségbe sorolt. 

5. A TERVEZETT FUNKCIÓ, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS 

IGÉNYEI  

5.1. Közlekedési infrastruktúra 

A fejlesztési területek a település utcáiról közvetlenül vagy közvetetten elérhetők. A 

módosítások nem igénylik a közlekedési infrastruktúra bővítését, átalakítását.  A 

tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan elhelyezendő személygépkocsik számának 

megállapításáról az OTÉK 4. számú melléklete rendelkezik. A parkolók kialakítása telken belül, 

felszíni parkolók kialakításával biztosítható. 

A közúton történő megközelítés mellett fontos elem a fejlesztéssel érintett területek kerékpáros 

és gyalogos elérésének biztosítása is. A település utcáinak forgalma nem jelentős, így a 

kerékpározásra alkalmasak. Az utcák a lakott területeket érintően járdával ellátottak. Az a) jelű 

módosítás a Pinkóczi pihenő útja által feltárt. 
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5.2. Közmű infrastruktúra 

Közművesítési javaslatok 

A közművizsgálatból megállapítható, hogy a település közművesített. Közműellátására a 

vízellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az 

elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült.  

A tervezett a) jelű beavatkozásokhoz szükségessé válik a közműhálózatokra történő 

rácsatlakozások kiépítése.  

 

6. A TERVEZETT FUNKCIÓK, VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓ HATÁSAI A 

KÖRNYEZETRE, A TÁJI-ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEKRE, ILLETVE AZ ÖRÖKSÉGI 

ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓAN  
 

Környezeti hatások 

Jelen módosítást szükségessé tevő fejlesztési szándék révén nem várhatóak jelentős negatív 

környezeti hatások. A hatályos Helyi Építési Szabályzat a vonatkozó felsőbbrendű jogszabályok 

alapján, azokkal összhangban készült. Az építéssel kapcsolatos környezetvédelmi előírásokra 

vonatkozó előírások változatlan formában továbbra is hatályban maradnak. 

Az ökológiai folyosó a Kígyós-patak mentén történő korrekció során a terület már nem lesz 

érintett az Országos Ökológiai Hálózat lehatárolása által, így annak előírásai sem 

érvényesek a fejlesztési területekre. Azonban a vegetáció védelme érdekében a 

telekrészeken a beépítés nem megengedett, ezáltal a természetes élőhely és 

kapcsolatainak fennmaradása, zavartalan működése továbbra is biztosított. 

 

Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek 

A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében 

a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell betartani. Jelen módosítás során 

potenciálisan talajszennyező funkciók megjelenését megengedő övezetek kijelölése nem 

történik. A tervezési területeken nem feltételezhető talaj, illetve talajvízszennyezés. 

A tervezési területeken építmények elhelyezésének feltétele a keletkező szennyvizek 

közcsatornába történő vezetése. Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem 

vezethetők a közcsatornába, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell. A közcsatornába 

vezetett víz minősége nem haladhatja meg a mindenkor hatályos jogszabályban előírt 

határértékeket. A csapadékvíz-elvezetés megoldását a csatlakozó városrészekkel és vízgyűjtő 

területekkel együtt kezelendők. A teleken belüli csapadékvizek helyben tartása a csapadékvíz 

elvezető hálózat tehermentesítését szolgálóan kötelező. 

 

Levegőtisztaság és védelme 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) sz. kormányrendelet és a légszennyezettségi 

határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 4/2011. (I. 14.) sz. VM rendelet előírásait kell 

alkalmazni. 

Az érintett területen (a) jelű módosítás telkein) kialakítható építmény(ek) forgalomvonzó 

hatásánál fogva a minimális negatív hatást okozhat a levegőminőség tekintetében. Azonban 

ennek ellensúlyozására, a kedvezőbb levegőminőség eléréséhez javasolt a zöldfelületek 

fejlesztése. A zöldfelületek megőrzésével és fejlesztésével, többszintű növénysávok 
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kialakításával, a terület kondicionáló hatása és mikro klimatikus viszonyai tovább javíthatók. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a fasorok mellett a cserjéknek is kiemelkedő 

környezetvédelmi jelentősége van a közlekedésből származó, légszennyezés káros hatásainak 

csökkentésében.  

 

Zaj- és rezgésterhelés 

A tervezési területen kialakítandó új funkciók következtében nem kell számottevő káros 

zajkibocsátással számolni. Ugyanakkor a fejlesztendő létesítmények kialakítása zaj- és 

rezgésterhelést eredményezhet, a kivitelezések során a vonatkozó hatályos rendeletek 

építkezési zajra vonatkozó határértékeit be kell tartani. Veszprémgalsa területén, így a tervezési 

területeken jelentős üzemi jellegű zajterheléssel nem kell számolni. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a 

hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait. 

A veszélyes hulladékok kezelése során a mindenkor hatályos veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló (jelenleg a 225/2015. (VIII. 7.)) Korm. rendelet 

előírásait kell betartani. 

A településen keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és elszállításáról a 

településen működő, szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is 

gondoskodni. 

A várható építkezés(ek) során keletkező építési törmelékek kezelése külön figyelmet érdemel. A 

szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő anyagok 

felhasználásával történhetnek. 

A tervezett a) jelű módosítás beépítés megjelenését teszi lehetővé, mely belterületen 

helyezkedik el és települési térséghez tartozik. A kijelölés meglévő lakó funkcióhoz illeszkedő 

területhasználat, mely a környezeti elemek szempontjából nem jelent negatív változást. 

 

Örökségi értékekre gyakorolt hatások 

A fejlesztési területeken nem található helyi védelem alatt álló építmény, területére nem 

terjed ki a helyi értékvédelmi terület és régészeti lelőhely sem érinti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. március hó 


