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c) jelű módosítással érintett terület
A terület Veszprémgalsa külterületén helyezkedik el, a belterület határa mentén, annak délkeleti részén. Mindkét telek 3000 m2 feletti nagyságú (4949 m2 és 3243 m2).
A területhasználat vizsgálata alapján jellemzően facsoportokkal borított, azonban az erdészeti
kataszternek nem része, csak határos azzal.
A területen a beépítettség vizsgálata alapján a terület egésze 0%-os beépítettséggel
rendelkezik. A telkek tulajdonviszonyai különbözők. Az északibb, 096/3 hrsz.-ú ingatlan
magán tulajdonában áll, míg a 096/8-as telek az önkormányzat tulajdona.

Telekméret vizsgálat – külterület
kivágat a V-10 számú tervlapból

C) JELŰ MÓDÍTÁSSAL ÉRINTETT

Tulajdon vizsgálata
kivágat a V-9 számú tervlapból

Erdészeti kataszteri
nyilvántartás

A c) jelű területtől dél-nyugatra
található kataszteri erdőterületek,
melyek
magántulajdonban
álló,
faanyagtermelő égeres erdők.
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d) jelű módosítással érintett terület
A terület a Kígyós-patak mentén helyezkedik el, annak főként keleti oldalán. A vizsgált területet
a 195, 196, 159 és a 297 és 299 hrsz.-ú telkek alkotják. A telekstruktúrát változatos, a legkisebb
telek (195 hrsz.) 700 m2-es, míg a legnagyobb telek (196 hrsz.) 5950 m2-es. A többi telek mérete
1222 m2 (159 hrsz.), 2073 m2 (297 hrsz.) és 3007 m2 (299 hrsz.) nagyságú.
A területhasználatot tekintve mindegyik telek beépítetlen, főként füves, némely telek esetében
nagyobb kiterjedésű facsoport is található a területen.
A területen a beépítettség 0%, hiszen beépítetlen telkek alkotják. Tulajdonviszonyukat
tekintve a 195 hrsz.-ú telek állami terület, a 299 hrsz.-ú telek pedig az önkormányzat
tulajdonában áll, míg a többi telek magántulajdonú.

Területhasználat vizsgálat – belterület
kivágat a V-11 számú tervlapból

Telekméret vizsgálat – külterület
kivágat a V-10 számú tervlapból

D) JELŰ MÓDÍTÁSSAL ÉRINTETT
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Tulajdon vizsgálata
kivágat a V-9 számú tervlapból

Épületvizsgálat: beépítettség
kivágat a V-13 számú tervlapból
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e) jelű módosítással érintett terület
A módosítással érintett területeket a biológiai aktivitásérték kiegyenlítése érdekében kijelölt
három telek alkotja. Mindhárom telek a külterületen helyezkedik el, a 0121 hrsz.-ú ingatlan a
belterülettől északra, a Kígyós-patak mentén, a 035/4 hrsz.-ú a belterülettől nyugatra, míg a 088
hrsz.-ú a külterület keleti határában található. A három telek telekmérete a vizsgált területek
közül a legmagasabb, 3000 m2-nél nagyobb kiterjedésű: 14873 m2, 4418 m2, valamint 21065 m2
nagyságúak.
A területhasználatot tekintve mindhárom telek beépítetlen. Művelési águk szerint a 035/4-es
telek erdő terület, míg a 0121 és a 088-as telek gyep besorolású, azonban a telkeken nagyobb
kiterjedésű erdőterületek vannak.
A területen a beépítettség 0%, hiszen beépítetlen telkek alkotják. Tulajdonviszonyukat
tekintve mindhárom telek természetes személyek tulajdonában áll.
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Tulajdon vizsgálata
kivágat a V-9 számú tervlapból

Épületvizsgálat: beépítettség
kivágat a V-13 számú tervlapból

Telekméret vizsgálat – külterület
kivágat a V-10 számú tervlapból

E) JELŰ MÓDÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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1.4. Zöldfelület vizsgálata
Telken belüli zöldfelület
Az a) jelű módosítással érintett területről elmondható, hogy a terület 305/4 hrsz.-ú ingatlana
beépítetlen, a telken a korábban parlagon hagyott területen a gyepesítés megkezdődött. A telek
több pontján fák, illetve facsoportok állnak. A tó körül jellemzően telepített, vízparti növényzet
található. A 305/3 hrsz.-ú telken egy épület áll, illetve a füves területet futballozásra használják.
A b) jelű módosítással érintett terület a Kígyós-patak mentén helyezkedik el, hosszúkás, lakó
funkciójú szalagtelkek hátsó részében és a patak keleti oldalán. A telekvégeken jellemzően
elburjánzott növényzet található, kisebb-nagyobb facsoportokkal, de néhány telek esetében a
művelés is megjelenik ezeken a területeken. A patakparti elhelyezkedés révén a gyümölcsfák
mellett számos vízparti növény is megtalálható a területen.
A c) jelű módosítással érintett 096/3 és 096/8 hrsz.-ú telek erdőterület, nagyobb kiterjedésű,
egybefüggő facsoportokkal, melyeket kisebb tisztások szakítanak meg. A 096/8 hrsz-ú telken
karbantartott játszótér található.
A d) jelű módosítással érintett területeket olyan területek alkotják, melyek művelési águk
szerint kivett területek, azonban zöldpark és közkert területfelhasználási kategóriába soroltak a
Településszerkezeti Terv szerint. A területeken valójában részben mezőgazdasági célzattal
művelnek (196 és 299 hrsz.-ú telek), részben pedig használaton kívüli zöldterületek alkotják,
melyeken nagyobb facsoportok is találhatók.
Az e) jelű módosítási területet három telek alkotja. A 035/4 hrsz.-ú telken akácos található,
mely kataszteri erdőterület, a 0121 hrsz.-ú és a 088 hrsz.-ú telkeken vízparti jellegükből
adódóan.
Közterületi zöldfelületek
A közterületi zöldfelületek a vizsgált területeken többek között az utcákat, utakat szegélyező
sávok alkotják. A zöldsávok egységes fasorral nem rendelkeznek, a családi házak előtt a helyi
lakosok által telepített fák és cserjék gazdagítják az utcaképeket. A közterületi fasorok, út menti
fásítások fontos zöldfelületi elemek, melyek zöldfelületi rendszerben betöltött szerepe igen
sokrétű (közlekedés által szennyezett levegő tisztítása, vizuális szerep). A Kígyós-patak egyfajta
zöldfolyosót képez a település belterületén. A vízfolyás nemcsak mint vonalas zöldfelületi elem
jelentős, hanem mint a település fontos zöldtömege, ökológiai és természetvédelmi szerepe is
fontos.

1.5. Értékvizsgálat
1.5.1. Örökségvédelmi vizsgálat
Veszprémgalsa 871 hektáros közigazgatási területéből 74 hektár a belterület, mely jórészt
három út mentén (Petőfi Sándor utca, Dózsa György utca, Rákóczi Ferenc utca) terül el.
Veszprémgalsa község területe két településrészre osztható, a bel-, illetve a külterületi részekre.
A belterületet zömében falusias lakóterület alkotja, melyet a Kígyós-patak szel ketté. A 7325.
számú és a 73171. számú országos mellékutak találkozásánál helyezkedik el Veszprémgalsa
középületeinek jó része. A község temetőkertje a belterület északi szélén alakult ki, a temploma
pedig az Apácatornára vezető út (Petőfi Sándor utca) teresedésének déli oldalán épült fel.
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A külterületet jórészt mezőgazdasági területek, erdőterületek, valamint különleges területek
alkotják. A külterületen helyezkedik el Veszprémgalsa kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területi is, a lakóterületektől nyugatra.
A módosítással érintett területek épített értéket nem érintenek, egyedül a b) jelű
módosítással érintett terület érinti a 166 hrsz.-ú telken lévő, helyi védelem alatt álló
lakóépület hátsó kertjét, de a módosítás jellege nincs befolyással arra.

1.5.2. Táji-, természeti értékek vizsgálata
Veszprémgalsa a Pápa-Devecseri síkhoz tartozik, északi része nedves, mély fekvésű terület, a
falutól délre a terepszint emelkedik, majd újra csökken a Csabrendeken található „Német-tó”
nevű lápos terület felé.
A tervezési területek nem érintett nemzetközi, országos, illetve helyi jelentőségű
természetvédelmi területet.
A hatályos településrendezési eszközök nem jelölnek természeti értékeket a tervezési
területeken.
Az összes tervezési területet érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat folyosó területe, az a.) jelű
területet csak minimálisan.
1.6.

Környezetvédelem

1.6.1. Talajviszonyok, felszíni és felszín alatti vizek
A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a
27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
értelmében. Ez alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából
érzékeny területnek minősül.
A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében
a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani. A művelés alóli kivonást
a beruházás megvalósulásának üteme szerint kell végrehajtani, annak megkezdéséig a meglévő
mezőgazdasági területhasználatot folytatni. A tervezett beruházásokat úgy kell megvalósítani,
hogy a környezetükben lévő mezőgazdasági területeken történő gazdálkodás feltételei ne
romoljanak.
A talajminőséget rontó antropogén hatások közül elsősorban a mezőgazdasági, azon belül az
intenzív szántóföldi művelés említendő meg, mely diffúz szennyezés formájában negatív
hatásokat okozhat a talajminőségben. A mezőgazdasági területek művelése során a kemikália
használat, a talajt, a talajvizeket, és a felszíni vizeket veszélyezteti. Az intenzíven művelt
szántóterületeken a talajpusztulás ellen talajvédő gazdálkodással, a dűlőutak menti fásítással,
valamint a kiterjedt szántók mezővédő erdősávokkal történő tagolásával lehet védekezni. Ennek
érdekében a meglévő erdő-és cserjesávok védelmi jelleggel megtartandóak, vagy pótlandóak.
Többszintes növényállomány kialakítása a közlekedés okozta negatív környezeti ártalmak
csökkentésére, valamint az erózió okozta minőségromlás csökkentésére is alkalmas.
A tervezett beruházások megkezdése előtt a vonatkozó előírások betartása mellett gondoskodni
kell a humuszos termőréteg letermeléséről, szakszerű deponálásáról, majd az építkezés után az
újrahasznosításáról. A talaj- és talajvizek állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró
(szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. A technológiai eredetű szennyvíz tisztítását a
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vonatkozó rendeletek szerint a telephelyeken belül kell megoldani. Veszélyes anyagokat
tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő előtisztításukról
gondoskodni kell. Semmilyen tevékenység nem folytatható a településen, mely a víz és a talaj
határérték feletti károsodását okozhatja.
A településen a csatornahálózat nem teljesen kiépített. A keletkezett szennyvizek jellemzően
rossz állapotú derítőaknákba kerülnek, melyek potenciális szennyezőforrást jelentenek a talajra
és a felszín alatti vizek minőségére. A település közigazgatási határán belül a Kígyós-patak folyik,
mely belterületi szakaszt is érint. A felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a
csapadékvizet az élővízbe vezetik. A burkolt utakról a csapadékkal szennyezőanyag juthat a
csatornába. Az út menti vegetáció mérsékeli a szennyeződések káros hatásait, ezért meglétük
fontos, különösen mezőgazdasági és érzékeny természeti területek közelében. Emellett az
árokrendszer rendszeres fenntartási, karbantartási munkálatokat igényel.
A vizsgált területek érintenek vízfolyást, vízfelületet, illetve felszín alatti vizeket is, de azokra a
módosítások várhatóan nem lesznek negatív hatásokkal, amennyiben azok a hatályos
jogszabályi előírások betartása mellett történnek.
1.6.2. Levegőtisztaság és védelme
Levegőminőség-védelmi szempontból, a 4/2002. (X.7.) KvVm rendelet a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést az 10. kategóriába sorolja, mely az ország
többi területének légszennyezettségi agglomerációját jelenti.
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt:
zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a
környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja
tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a
továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.
Ezek a következők:
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint.
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha
valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező
anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a
csoportba kell sorolni.
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3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között
van.
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja
meg.
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú
célként kitűzött koncentráció értéket.
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez
kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik.
A fentiek szerint az ország többi területe zóna kevésbé szennyezett, azonban a zónába sorolás a
tervezési területre nem ad értékelhető adatot, ugyanis a zónán belüli átlagot jeleníti meg.
A légszennyezés megállapítására a mérőhálózat hivatott, mely folyamatosan végrehajtja a
légszennyezettség méréssel történő ellenőrzését. Az országban a levegőminőség mértékének,
tér- és időbeli alakulásának megállapítása telepített mérőhálózati keretek között történik
azonban Veszprémgalsán sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem történik.
Közlekedési eredetű légszennyezés a településen csekély, meghatározó közlekedési elem a 7325
jelű út, mely a község belterületén is keresztülvezet. A kedvezőbb levegőminőség eléréséhez
javasolt a zöldfelületek megőrzése és fejlesztése. Többszintű út menti növénysávok
kialakításával, a terület kondicionáló hatása és mikroklimatikus viszonyai is tovább javíthatók.
A fasorok mellett a cserjéknek is kiemelkedő környezetvédelmi jelentőségük van a
közlekedésből származó, légszennyezés káros hatásainak csökkentésében. A telepítésénél
előnyben kell részesíteni a környezettűrő, honos fajokat.
Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer
(LAIR) önbevallásos alapon működő adatai alapján a településen nem jelentettek be üzemi
szennyezőanyag kibocsátást. Levegőminőség szempontjából lényeges a nem kívánt szaghatások
elkerülése. Vidéki településeken gyakori az állattartásból származó konfliktus, de mivel az
uralkodó szélirány északi, a szomszédos, szentimrefalvai pulykatelep szaghatása nem okoz
problémát.
A tervezési területeken új potenciális légszennyező-forrásnak helyt adó tevékenység nem kerül
kijelölésre, így a módosítások várhatóan nem eredményezik a levegőbe bocsátott
szennyezőanyagok jelentős növekedését.
Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és
anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja
meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket.
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve burkolatlan
utakról származó por jelenti. A szántók nagyfokú porterhelése elsősorban a nagytáblás
kialakításuknak köszönhető. Az egybefüggő nagytáblás parcellák között sok helyen nincsen
tagolás, fizikai elválasztás, a mezőgazdasági táblákat tagoló mezsgyék, fásítások hiányoznak, így
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javasolt mezővédő erdősávok és út menti fásítások telepítése, melyekkel csökkenthető a defláció
és a porterhelés.
Lakossági légszennyezés tekintetében elsősorban a fűtés a legnagyobb szennyező forrás. A
megújuló energiát hasznosító alternatív fűtési módok kedvezőbbek (pl. napelem, napkollektor,
geotermikus hőszivattyú), melyek napjainkban kezdenek egyre jobban elterjedni, javasolt ezek
széleskörű elterjesztése. Ezeken túl a hagyományos fűtési módok helyett a gázalapú
energiafelhasználást javasolt előnyben részesíteni. Az illegális hulladéklerakás is járhat
bűzhatással. Ezen tevékenység megakadályozása, a hulladék eltakarítása mindenképpen
szükséges a szennyezések megakadályozása, valamint a természeti környezet megőrzése
érdekében.
1.6.3. Zaj- és rezgésterhelés
A települések általános zajterhelését a közúti, illetve kötöttpályás közlekedésből, és az üzemi
tevékenységből származó zaj mértéke jellemzi. Veszprémgalsán üzemi zajforrás nem terheli a
lakóterületeket. A település zajterhelését a fentiek értelmében, jellemzően a közlekedési eredetű
zaj mértéke határozza meg.
Zaj-és rezgésterhelés, valamint az ebből származó konfliktus elsősorban a település belső
forgalmasabb útjain tapasztalható, kismértékben.
A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZHR)
előírásai határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok betartásával megelőzhető a határértékek
túllépése.
Közúti közlekedésből származó zaj
Közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak esetén
új védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. melléklet határértékeit
kell figyelembe venni.

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB)
országos közúthálózatba
országos közúthálózatba tartozó
tartozó mellékutaktól, a
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a
település tulajdonában lévő
települési önk. tulajdonában lévő
gyűjtő utaktól és külterületi
Kiszolgáló úttól;
belterületi gyorsforgalmi utaktól,
közutaktól, a vasúti
lakóúttól származó
első- és másodrendű főutaktól, az
mellékvonaltól és
zajra
autóbusz pályaudvartól, a vasúti
pályaudvarától, a repülőtértől,
fővonaltól és a pályaudvarától, a
a nem nyilvános fel- és
repülőtértől, és a nem nyilvános felleszállóhelyektől származó
és leszállóhelytől származó zajra
zajra
nappal

éjjel

nappal

éjjel

nappal

éjjel

6-22 óra

6-22 óra

6-22 óra

6-22 óra

6-22 óra

6-22 óra

1.

Üdülőterület, különleges
területek közül az
egészségügyi terület

50

40

55

45

60

50

2.

Lakóterület
(kisvárosias-,
kertvárosias-, falusias-,
telepszerű beépítésű)
Különleges területek
közül az oktatási

55

45

60

50

65

55
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létesítmények területei,
a temető, zöldterület

3.

Lakóterület
(nagyvárosias beépítésű,
a vegyes terület

60

50

65

55

65

55

4.

Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

Veszprémgalsán a 7325-ös számú összekötőút halad keresztül, Hosztótot Veszprémgalsával a
73171-es út, Apácatornával pedig a 7326-os számú mellékút köti össze. A mellékutak
találkozásának ellenére az átmenő forgalom nem számottevő a településen.
Vasúti eredetű zaj
A település vasúti érintettségének hiányában vasúti közlekedésből származó zaj sem érinti a
települést.
Üzemi és szabadidős tevékenységből származó zaj
A jelenleg hatályos ZHR 1. melléklete szerint az üzemi eredetű zajtól védendő területekre az
alábbi határértékek vonatkoznak:
Sorszám

A

B

C

zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az
LAM megítélési szintre
(dB) nappal 06-22 óra

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
éjjel 22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi ter.

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

A település közigazgatási területén működő telephelyek és üzemi létesítmények nem adnak okot
hatósági zaj- és rezgésvizsgálatok elvégzésére.
Zajt, illetve rezgést kibocsátó új üzemi és szabadidős létesítményt, berendezést, technológiát
egyéb helyhez kötött külső zajforrást, csak olyan módon lehet létesíteni, üzembe helyezni, hogy
az a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM –együttes rendeletben megállapított zaj és rezgésterhelési
határértékeket ne haladja meg. A területen új üzemi és szabadidős zajforrás létesítése csak a
határérték teljesülését biztosító zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhető. A terv ilyen jellegű
módosítást nem tartalmaz.
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj
A településen az építkezések okozta időszakos zajterheléssel is számolni kell. Erre vonatkozóan
a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM –együttes rendeletben megállapított határértékek érvényesek
jelenleg:
Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*
(dB)
Sor
-

ha az építési munka időtartama
Zajtól védendő terület
1 hónap vagy kevesebb

1 hónap felett 1 évig
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