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Tisztelt Polgármester Úr! 

Balatonvilágos község az M8 gyorsforgalmi út Balatonvilágost érintő szakaszhoz kapcsolódó HÉSZ 

módosítás ügyében érkezett véleményezési anyag felülvizsgálata alapján a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint  
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 17. 

pontjában foglalt jogkörben eljárva az alábbi 

véleményt adjuk: 

A tervezett módosításokhoz hozzájárulok. Műemléki és régészeti szempontból a módosításokkal 

kapcsolatosan észrevételt nem teszek, mivel a benyújtott módosítások nem érintenek sem régészeti 
lelőhelyet, sem műemléket, sem műemléki környezetet.  
 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 85/A. § 
(1) bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését  a település fejlesztési 
koncepciójának kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a 

rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor 
azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 
épített környezet alak ításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 8. § (2) bekezdése 

szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont  
terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9. ) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Korm. r.) 91. § (1) bekezdése alapján figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a 
védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető követelményére.  

 
Az örökségvédelmi érintettség tisztázása a hatályos településrendezési eszközök, valamint a Kötv. 71. § (1) 
bekezdés szerinti közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai alapján történik, amely nyilvántartás  

vezetése a Korm. r. 3. § (1) bekezdés c.) pontja szerint a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter 
hatásköre országos illetékességgel. A továbbiakban az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott  
értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó 

településfejlesztési és településrendezési eszközöket.  
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A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalmi elemeit és követelményeit a Korm. r. 14. melléklete 
tartalmazza. A Korm. r. 83. § (1)-(4) bekezdései a kötelező tartalmi elemeket, és azok kidolgozását a 
különböző településrendezési eszközök készítésével párhuzamosan, a készítéssel összhangban határozzák 

meg. A hatástanulmány régészeti szakterületi része kötelező tartalmi eleme a régészeti örökség felmérése.  
A Korm. r. 14. melléklet 1.2 pontja legalább az újonnan beépítésre szánt területek vonatkozásában 
megalapozó régészeti terepbejáráson alapuló felmérést ír elő, amely régészeti felmérést a Korm. r. 83.§ (2) 

bekezdés b.) pontja alapján legkésőbb a helyi építési szabályzat kidolgozása során el kell készíteni. A 
terepbejárást a Korm. r. 84. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel 
rendelkező múzeum legfeljebb 60 feltárásra alkalmas nap alatt térítésmentesen végzi el.  

 
A hatástanulmány elkészítéséért a Korm. r. 84. § szerint a településfejlesztési koncepció vagy a 
településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője felel. A települési örökségvédelmi 

hatástanulmány műemléki és régészeti szakterületi részének készítésére jogosultak körét a Korm. r. 84. § 
(2)-(3) bekezdése határozza meg. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 
tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti szakértők aktuális névsora a  

http://regeszet-nevjegyzek.e-epites.hu/ 
https://www.e-epites.hu/muemlekvedelem/ugyek/nevjegyzek honlapon érhető el. 

 

Kaposvár, 2022. április 27. 

 dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 

 
 Terestyényiné Szilágyi Erzsébet 
 építésfelügyeleti szakügyintéző 
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