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BEVEZETŐ

BEVEZETŐ
1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0004 azonosítószámú projekt keretében a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK) elkészítette a Balatoni Bringakör Kerékpáros útvonal fejlesztését
megalapozó megvalósíthatósági tanulmányt. Ezt követően a javasolt fejlesztés megvalósításának
előkészítése céljából Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) meghívásos közbeszerzési eljárást
indított, melynek eredményeként a NIF a PEDAL Konzorciummal is szerződést kötött, mely így a
Balatoni Bringakör Örvényesi szakaszának fejlesztéséért is felel.
A Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal – Balatonakali – Tihany szakaszának (melybe Örvényes is
beletartozik) engedélyezési tervét a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. készítette el. A
kerékpárút kialakításához Örvényes község közigazgatási területén – mind bel-, mind külterületen –
módosítani kell az érintett közterület szabályozási szélességét. A helyi építési szabályzat
mellékletét képező szabályozási terv módosításával Örvényes Község Önkormányzat képviselőtestülete a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.
A településrendezési eszközök módosításának célja
Örvényes Község Önkormányzata a helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte a település
közigazgatási területén keresztülvezető Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal által érintett
területeken. A Balaton körüli kerékpárút egy igen kedvelt kerékpáros túraútvonal, melynek
fejlesztése, felújítása szükségessé vált. A tervezett kerékpárút kialakításához egyes szakaszokon a
közlekedési terület szabályozási szélességének növelésére van szükség. A módosítás célja, hogy a
kerékpárút fejlesztéséhez szükséges szabályozási szélesség kerüljön megállapításra Örvényes
közigazgatási területén.

A tervezett kerékpárút Örvényesen belüli nyomvonala (Forrás: maps.google.hu)
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A módosítással érintett településrendezési eszközök
A tervezett módosítások kizárólag Örvényes helyi építési szabályzatának mellékletét képező
szabályozási tervét érintik.
A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását
követően a szabályozási terv módosításának javaslatát készítettük el. Az alátámasztó munkarészek a
változtatás szakmai indokait tartalmazzák, a települési főépítész e tárgyban született nyilatkozata
szerinti tartalommal.
A tervezési folyamat
A Balatoni Bringakör komplex fejlesztése a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.198.
pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági üggyé lett
nyilvánítva.
A tárgyalásos eljárás szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 42. §-a
tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel
egyidejűleg kell elkészíteni. A partnerségi egyeztetés lezárását követően kerül sor a végső szakmai
véleményezési szakasz lefolytatására. Az Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz.
Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított
5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr.
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett területi és települési
önkormányzatokat, a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket. Az állami
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, amennyiben szükséges előzetes
adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés
c) pontja alapján a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető.
A partnerségi egyeztetést az Önkormányzatnak le kell folytatnia az egyeztető tárgyalást
megelőzően. Tárgyalásos eljárás esetén, a véleményezendő anyag közzétételével kerül sor az
érintett lakosság bevonására. A tájékoztatás és közzététel az érintett lakosság részére, a helyben
szokásos módon, az Eljr.-ben előírtaknak megflelően valósul meg.
Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak munkaközi anyaga,
amelyet Örvényes Község Önkormányzata kap meg előzetes véleményezés céljából, illetve az
Eljr. és Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően az
érintetteknek biztosítja a módosítás megismerését.

2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt
időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat nem módosult. A település
hatályos településrendezési eszközei:
•

Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (III.10.) számú határozata
Örvényes község településszerkezeti tervének megállapításáról

•

Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi
építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ)

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.
www.vzm.hu

ÖRVÉNYES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
MUNKAKÖZI ANYAG - TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

5
HÉSZ MÓDOSÍTÁS

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ……/2019 (……….…)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2017. (III.13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott
véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017.(VII.08.) önkormányzati rendeletben
meghatározottaknak megfelelően a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

(1) Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre
vonatkozóan Örvényes Község Önkormányzata 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete a
település helyi építési szabályzatról mellékletét képező Szabályozási terv normatartalma
hatályát veszti és helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép.
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Örvényes, 2019. .....
Huszár Zoltán sk.
polgármester

Dr. Németh Tünde sk.
jegyző
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
JAVASLAT
Az Eljr.16. § (5)-(6) bekezdések alapján a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot a
tervezési feladatnak megfelelő tartalommal készítettük el, a települési főépítész nyilatkozatával
összhangban.

1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1.1. A módosítással érintett terület elhelyezkedése, meglévő állapot
A módosítással érintett terület, a 71. sz. főút mentén Örvényes község közigazgatási területét
délnyugat-északkeleti irányban kettészeli. Érinti mind a bel-, mind a külterületet. A belterülettől
délnyugatra fekvő külterületi szakaszon a 71. sz. főút északi oldalán helyezkedik el a fejlesztendő
kerékpárút, melyet a főúttól egy körülbelül 7 m széles gyepes sáv választ el, melyben jellemzően
hársból (Tilia sp.), juharfából (Acer sp.), és nyírfából (Betula sp.) álló fasor, valamint szikkasztó
árok található. A kerékpárút északi oldalán mezőgazdasági területek helyezkednek el, míg a délre, a
71. sz. főút túloldalán mezőgazdasági és erdős területek váltják egymást. A kerékpárút
aszfaltburkolatának jelenlegi szélessége 2,0 m.
A belterület nyugati határában a 71. sz. főút északi oldalán a járdával közös nyomvonalon halad a
kerékpárút, amit északról kertvárosias jellegű lakóterület határol. A kerékpárút mindkét oldalán
keskeny gyepes sáv található. A belterületi szakasz középső részén megkerüli a buszmegállót és
elhalad egy élelmiszer bolt mellett. A belterület keleti határában keresztez egy kisebb zöldterületet
és a 71. sz. főutat, majd a 71. sz. főút déli oldalán hagyja el a település közigazgatási területét.

A módosítással érintett terület lehatárolása
(Forrás: maps.google.hu)
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Fejlesztés alatt álló kerékpárút

Átkelő a 71. sz. főúton

Átkelő a 71. sz. főúton
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1.1.2. Hatályos településrendezési eszközök
A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területet közlekedési célú közterület
– helyi út területe, védelmi rendeltetésű erdőterület, falusias lakóterület, településközpont vegyes
terület, zöldterület – közkert, közpark, illetve általános mezőgazdasági terület kategóriába sorolja.
A módosítással érintett területet külterületen általános mezőgazdasági területek határolják. A
belterülettől nyugatra fekvő részen északról Má-á2, délről Má-á3 övezet. A belterület nyugati
határában a módosítással érintett területtől északra védelmi rendeltetésű erdőterület – Ev3 -, délre
pedig zöldterület – közkert, közpark –Zkp1, illetve Zkk1 övezet - található. A belterületen falusias
lakó – Lf3; Lf2*; Lf4; Lf1 -, településközponti vegyes – Vt3; Vt2 -, illetve zöldterület – közkert,
közpark –Zkk1; Zkk2 – övezetek határolják. A belterülettől keletre a módosítással érintett területet
északi oldalról Má-á2, déli oldalról Má-á1 övezet határolja.
A belterületen két fontosabb szintbeni közúti csomópont érinti a kerékpárutat, illetve a Szent Imre
utcán jelöl a terv a már meglévő kerékpárútból kiváló tervezett kerékpárutat. A belterület keleti
határában műemléki környezet mellett halad el a kerékpárút.
A módosítással érintett terület a közigazgatási terület északi határában és a belterületen régészeti
területekkel érintett. A belterület keleti részén műemléki környezet, illetve tájképvédelmi terület
övezet érinti a tervezési területet.
A HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó általános előírásait a 61.§ tartalmazza:
61.§ (1) Közlekedési terület a Szabályozási terven a KÖu (közúti) és KÖk (kötöttpályás) jellel
jelölt övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület.
(2) Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a
tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű és hírközlés létesítményeinek, valamint
utcabútorok, helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető.
(3) Új közforgalom elől el nem zárt magánút 6,0 m szélesség alatt nem alakítható ki.
(4) 8 méternél keskenyebb út csak vegyes használatú útként építhető ki.
(5) Az építési övezetekben a várakozóhelyeket telken belül kell biztosítani. Kivételt jelent ez
alól a Vt1, Vt3, K-Str1 és K-M1 építési övezet, ahol az OTÉK által előírt várakozóhelyek 100%a közterületen is biztosítható.
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A hatályos szerkezeti tervlap kivágata
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A hatályos szabályozási tervlap kivágata
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1.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Örvényes község helyi építési szabályzatának módosítása a Balatoni Bringaút fejlesztése érdekében
szükséges. A már jelenleg is meglévő kerékpárút bontásra kerül és annak nyomvonalán épül meg az
új bringakör, tehát a kerékpárút nyomvonala nem változik, így a településszerkezeti terv
módosítása nem szükséges. Az új kerékpárút helyenként szükségessé teszi a szabályozási szélesség
növelését.
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Az új kerékpárút 2x1 sávos lesz, összesen 3,30 m szélességben. Ennek érdekében az alőző oldalon
látható térképen piros vonallal jelölt területeken szükséges szélesíteni a közlekedési terület
szabályozási szélességét a szabályozási tervlapokon.
A külterületen, mind a belterülettől nyugatra, mind keletre növelésre kerül a szabályozási
szélesség. A belterülettől nyugatra fekvő területen Ev3, míg a belterülettől keletre Má-á1 övezetbe
tartozó terület rovására kerül szélesítésre a kerékpárút.
A belterületen Lf1; Lf2*; Lf3; Vt3; Zkk1; és Zkk2 övezetek érintésével kerül szélesítésre a
kerékpárút. A kerékpárút szélesítésével érintett telkek mindegyike megfelel az övezetében
meghatározott beépítettség megengedett legnagyobb mértékének. A tervezett kisajátítást követően
egyedül a következő ábrán pirossal jelölt telek mérete nem éri el a legkisebb kialakítható
telekméretet. Az érintett telek Vt3 építési övezetbe tartozik, ahol a kialakítható telek legkisebb
területe 900 m2. A megnövelt szabályozási szélességgel az érintett telek területe 798 m2-re csökken,
ami nem felel meg a HÉSZ-ben meghatározottaknak. A HÉSZ telekalakításra vonatkozó előírásai a
23.§-ban találhatóak. A 23.§ (5) bekezdése alapján bár a telek területe nem éri el az építési
övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telek területet, azonban mivel közterület
lejegyzése céljából került sor a telekalakításra, így nem jelent gondot, hogy a telek paraméterei
eltérnek az építési övezetben meghatározottaktól.
23.§ (5) „Amennyiben a telekalakításra kizárólag közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a
visszamaradó építési telek, telek akkor is kialakítható, ha a telek – minimális telekméretre,
maximális beépítettségre és minimális zöldfelületre vonatkozó – paraméterei az építési övezet
előírásaitól eltérnek.”
Az alábbi ábrákon a módosítás eredményeként létrejövő telkek esetében végeztük el a
beépítettség, illetve a telekméret vizsgálatot.

Telekméret vizsgálat
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Szabályozási terv módosítási javaslatának kivágata
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1.4. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
A módosítással érintett kerékpárút a 71. sz. főút mentén halad, illetve a belterület keleti határában
keresztezi azt. A kerékpárút nyomvonala nem változik, s a módosítás kapcsán egyéb nyomvonalas
tagoló elemekben sem történik változás.

1.5. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
Védőtávolságok
A módosítással érintett terület a 71. sz. főút védőtávolságán belül helyezkedik el, illetve mellette
található a belterület nyugati határában elhelyezkedő szennyvízátemelő, aminek a védőtávolsága
nem érinti.
Táj- és természetvédelmi elemek, területek
A módosítással érintett terület a település külterületi részén tájképvédelmi területen halad
keresztül, ezen felül egyéb természetvédelmi elemet, területet nem érint. A már meglévő, azonos
nyomvonalon haladó, fejlesztendő kerékpárút tájképi szerepe a módosítás hatására nem változik, a
tájképre így jelentős hatást nem gyakorol.
Kulturális örökségvédelmi elemek
A tervezési terület egésze a világörökség várományos területhez tartozik, valamint 3 régészeti
lelőhelyet is érint. A módosítással érintett területre a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályairól szóló
496/2016. (XII.28.) Kormányrendeletének előírásai alapján Egyszerűsített Régészeti Dokumentáció
készült, melyet a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. készített el.
A hatályos településrendezési eszközökhöz 2015-ben készült örökségvédelmi hatástanulmány
alapján a módosítással érintett területet 3 db nyilvántartott régészeti lelőhely is érinti, melyek az
alábbiak:
lelőhely
azonosító

egyéb
azonosító

helyszín,
elnevezés

jellege

kora

8832

MRT 2.
Örvényes
kötet 35/1.
lh.

település

 Árpád-kor
 középkor
 kora újkor

8834

MRT 2.
Kukoricaföld
kötet 35/3.
lh.

telep

 újkőkor (középső
újkőkor)
 rézkor (késő rézkor:
badeni kultúrabolerázi csoport)
 bronzkor (kora
bronzkor: makói
kultúra,kisapostagi
kultúra)
 római kor
 római kor (késő római
kor)

37448
7084

MRT 2.
kötet 2/4.
lh.

Bázsa II.
Bázsa

sír (temető)
település, épület,
sír (temető) telep
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A kerékpárutat érintő, a hatályos településrendezési eszközökhöz 2015-ben készült örökségvédelmi
hatástanulmány által lehatárolt régészeti területek.
Jelen módosítás kapcsán az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése nem szükséges.
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2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL
VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL
VALÓ ÖSSZHANG
Magyarország területén a térségi területfelhasználás feltételeit és a műszaki infrastruktúrahálózatok térbeli rendjét a területrendezési tervek határozzák meg. Örvényes területén jelenleg két
területrendezési terv van hatályban: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény (OTrT) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv).
A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-jétől jogszabályi változások léptek életbe: az
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (MATrT). E törvény előírásai
2019. március 15-étől lépnek teljes körűen hatályba, addig az OTrT és a Btv előírásai hatályosak
Örvényes területén. Az alábbi fejezetben az OTrT és a Btv jelenleg hatályos, Örvényesre vonatkozó
előírásait ismertetjük.

2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok

A Btv. térségi szerkezeti tervlapjának Örvényest ábrázoló részlete,
jelölve a módosítással érintett területet
A Btv. térségi szerkezeti tervlapja a tervezett kerékpárutat országos kerékpár törzshálózat
elemeként tünteti fel. A hatályos településrendezési eszközök a területrendezési tervekkel
összhangban készültek, a módosítás kapcsán a területrendezési tervek egyéb előírásainak való
megfelelést nem szükséges vizsgálni, mert a területfelhasználás rendszere és a szabályozási
előírások a módosítás hatására nem változnak a településen.
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3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
3.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT
A módosítással érintett területen tervezett változások a tájszerkezetre nincsenek hatással, hiszen a
már eddig is meglévő kerékpárút nyomvonal kismértékű szélesítésére kerül kizárólag sor.

3.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
•

Országos jelentőségű természeti és táji értékek

Tájképvédelmi terület övezete
A település közigazgatási területén az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területe érinti, mely a külterületi szakaszokon a módosítással érintett területet is érinti. A hatályos
településrendezési eszközök a tájképvédelmi területre vonatkozó előírások figyelembe vételével
készültek. A vonatkozó előírások módosítására nem kerül sor, így a tájképvédelmi szempontok
továbbra is megfelelően érvényesülnek a településrendezési eszközökben.
Ökológiai Hálózat
A település közigazgatási területén az OTrT Országos Ökológiai Hálózat övezetei közül megtalálható
a magterület, az ökológiai folyosó, illetve a pufferterület. A módosítással érintett területet az
Országos Ökológiai Hálózat övezetei nem érintik.

4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
A település zöldfelületi rendszerének elemei nem változnak a településrendezési eszközök
módosításával.

5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT
A tervezett módosítások a hatályos településrendezési eszközök szerinti beépítési lehetőségeket
nem növelik, így a hatályos településrendezési eszközökhöz készített közművesítési javaslat
átdolgozása nem szükséges.

7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM
A tervezett módosítások a hatályos településrendezési eszközök szerinti beépítési lehetőségeket
nem növelik, így a hatályos településrendezési eszközökhöz készített környezetvédelmi javaslat
átdolgozása nem szükséges.

8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége
esetileg határozható meg.
Mivel jelen módosítás megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak, így a település
önkormányzatának véleménye szerint környezeti értékelés elkészítése nem szükséges.
Örvényes Község Önkormányzata a végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció
megküldésével egyidejűleg, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott környezet
védelméért felelős szervek véleményét kéri a várható környezeti hatás jelentőségének
meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről.
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