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épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásait, az Országos
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előírásokat megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos szabványokat (ágazati és szakmai)
betartottuk.

Budapest, 2018. július

Ferik Tünde
Vezető településtervező
TT/1 13-1259

Kéthelyi Márton
Okl. tájépítészmérnök
TK 01-5282
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I. BEVEZETŐ
1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
A tárgyalásos eljárás indoklása
Tihany község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek
tárgyalásos eljárásban történő módosításáról döntött a 274/2017. (XII.7.) számú képviselő-testületi
határozatával. (Lásd: ’A.’ Melléklet)
Az Eljr. 32. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve, a településrendezési eszközök
módosítására tárgyalásos eljárás keretén belül történhet. A tárgyalásos eljárás lefolytatására az
Eljr. 32. (6) bekezdés c) pontja ad felhatalmazást, hiszen jelen módosítások a fenti határozat
alapján a közérdekűségre tekintettel kiemelt fejlesztési területté kerültek nyilvánítva.
32. §
(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
…
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás
megvalósítása miatt indokolt.

A településrendezési eszközök módosítási céljának rövid ismertetése és a tervezési területek
lehatárolása1
A településrendezési feladathoz adatok beszerzésére, illetve az érintett államigazgatási szervek
előzetes véleményeinek megismerése érdekében az Önkormányzat 2017 szeptemberében előzetes
adatszolgáltatást kért. (Lásd: ’B.’ melléklet)
1. Jószágtartó terület rendezése
A
hatályos
településrendezési
eszközök a Kapuirtásnál jelölnek
általános mezőgazdasági terület –
jószágállás
területet.
A
felülvizsgálat óta eltelt időszakban
a település Önkormányzata nem
tudta megvalósítani a területen az
istállót, így a Balaton-felvidéki
Nemzeti
Park
Igazgatósággal
közösen került meghatározásra az új
jószágtartó terület.

SZT-5 kivágata
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület
kijelölése

1

Jelen módosítás nem érinti a Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 274/2017. (XII.7.) számú
határozatában szereplő volt Apátsági pince területét és környezetét, illetve a Kenderföldek területét, továbbá
az előzetes adatszolgáltatási kérelemben szereplő két tárgyi módosítási szándék: Csokonai u. 70. (74/2 hrsz.)
ingatlan műemléki státuszának törlése, Fürdőtelep utca – Váralja utca által határolt telektömb övezeti
átsorolása.
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A Cserhegy-kapunál kerül kijelölésre
az új különleges beépítésre nem
szánt
terület
jószágállás
területfelhasználás, a Kapuirtásnál a
környező
területhasználathoz
illeszkedően visszasorolásra kerül az
ingatlan általános mezőgazdasági
terület
–
korlátozott
területfelhasználású területbe.

SZT-5 kivágata –
általános mezőgazdasági terület – jószágállás terület átsorolása

2. Új
falugondnoksági
telephely
kijelölése
a
092/18
hrsz.-ú
ingatlanon
A falugondnokság jelenleg az
Ősközség területén, a Belső-tó
partján működik az 520/1 hrsz.-ú
ingatlanon.
A
terület
és
környezetének a használata, illetve
a
terület
potenciálja
számos
konfliktust magában hordoz, ezért
cél a falugondnokság területének új
helyszín biztosítása úgy, hogy a
környezetét a lehető legkisebb
mértékig terhelje.

SZT-5 kivágata

3. 085 hrsz.-ú út szabályozásának
felülvizsgálata
A Szőlő utcával párhuzamosan, a
Belső-tó partján kiszabályozott utca
megvalósítását az Önkormányzat
nem tervezni, mivel arra fűződve
nem várható teleksor kialakítása.

SZT-1 kivágata
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a

Az Ősközség északi kapujában, a
temető mellett található a Fogas
parkoló, aminek a kapacitásbővítése
tervezett északi irányban, hogy a
településen
áthaladó
forgalom
csökkentésre kerüljön, illetve hogy
a parkolási helyzet javuljon a
településen.
SZT-5 kivágata

Cserhegy-kaputól
az
Antenna
Hungária
adótornyáig
út
kiszabályozása3
Az Antenna Hungária kérelme
alapján,
a
jobb
szolgáltatás
biztosítása érdekében cél a Kerekhegyen álló adótorony elérésének a
biztosítása, út kiszabályozása.

Szt-5 kivágata

A tervezési folyamat
A vizsgálatok megkezdése, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása egy
időben, egymással párhuzamosan történt. Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai
indokait tartalmazzák. A módosítással érintett településrendezési eszközök:
Tervezési terület

Módosítással érintett munkarészek
TelepülésSzerkezeti
Helyi
Szabályozá
szerkezeti
tervlap
Építési
si terv
terv leírása
Szabályzat

1. Jószágtartó terület rendezése
kijelölés a 092/35 és 092/36 hrsz.-ú
ingatlanon
törlés a 0108/7, 0109, 0110/1 -/4
hrsz.-ú ingatlanokról

X

X

X

X

2. Új falugondnoksági telephely kijelölése
a 092/18 hrsz.-ú ingatlanon

X

X

X

X

3. 085
hrsz.-ú
felülvizsgálata

út

szabályozásának

X

2

Az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján a módosítással érintett területet több védettség
is érinti, ami régészeti és természetvédelmi szempontból nem támogatható, mivel a tervezett tevékenység,
illetve beruházás az értékek állagromlását eredményezheti, ami a későbbi engedélyezési eljárásokban sem
támogatható. Az Önkormányzat a fentiek miatt, illetve a 2018. február 22-én történt helyszíni bejárás
eredménye alapján továbbiakban eláll a módosítási szándéktól.
3

A 2018. február 22-én tartott helyszíni bejárás és egyeztetés alapján a fejlesztés megvalósításához nem
szükséges a településrendezési eszközök módosítása. A vagyonkezelő és természetvédelmi kezelő, a BFNPI
tudomásul veszi, hogy a karbantartási igények kielégítése szükséges, és ennek megvalósítása az
erdőgazdálkodáshoz szükséges közelítő nyom kialakításával biztosítható.
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A tárgyalásos eljárás szabályait az 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 főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján
a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethető.
A partnerségi egyeztetést Tihany község Önkormányzata lefolytatja az egyeztető tárgyalást
megelőzően. A tájékoztatás és közzététel az érintett lakosság részére, a helyben szokásos módon
valósul meg.
Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak véleményezési munkaközi
anyaga, melyet az önkormányzat, illetve a fejlesztők előzetesen véleményeznek.
A tervezett módosítás nem indokolja az örökségvédelmi hatástanulmány átdolgozását.

2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Tihany község településrendezési eszközei 2015-ben kerültek jóváhagyásra. Tihany község hatályos
településrendezési eszközei:


Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015.(IV.09.) számú határozata a
településszerkezeti terv megállapításáról



Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról
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II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018.(…………) Ökt. számú határozata
a Településszerkezeti Tervről szóló 62/2015.(IV.09.) Ökt határozat módosításáról

1. Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Tihany község
Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-2. melléklete alapján állapítja
meg:
a. 1. melléklet: szöveges munkarészek
1.1. A településszerkezeti terv leírás módosítása
1.2. Változások az előző településszerkezeti tervhez viszonyítva
1.3. A település területi mérlege
1.4. A területrendezési tervvel való összhang módosítása
b. 2. melléklet: tervi munkarész
M=1:5000 méretarányú településszerkezeti tervlap módosítása
2.1. Fedvényrajz – Cserhegy úti dűlő
2.2. Fedvényrajz – Kapuirtás
2.3. Fedvényrajz – Szőlő utca
2. Jelen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a településszerkezeti terv megállapításáról szóló
Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015.(IV.09.) számú határozattal
megállapított településszerkezeti tervlap a 2. melléklet által tartalmazott fedvényrajzok –
módosítás területi hatálya alá tartozó - területeket illetően.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról a
partnereket tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítészi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatalnak, az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, érdekelt
önkormányzatoknak és partnereknek.
Határidő: azonnal
Felelős: Tósoki Imre polgármester
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1. MELLÉKLET – SZÖVEGES MUNKARÉSZEK

1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
A településszerkezeti terv leírás 3. Területfelhasználás fejezet B) Beépítésre nem szánt területek 4)
Különleges beépítésre nem szánt területek felsorolása az alábbiak szerint módosul:
3) Mezőgazdasági területek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

árutermelő mezőgazdasági terület – egyéb
általános mezőgazdasági terület – szőlő
általános mezőgazdasági terület – jószágállás terület
általános mezőgazdasági terület – kert terület
általános mezőgazdasági terület – gyep, fás legelő
általános mezőgazdasági terület - Külső-tó
általános mezőgazdasági terület - korlátozott
kertes mezőgazdasági terület
kertes mezőgazdasági terület lakó funkcióval

A településszerkezeti terv leírás 3. Területfelhasználás fejezet B) Beépítésre nem szánt területek 5)
Különleges beépítésre nem szánt területek felsorolása az alábbiak szerint módosul:
5) Különleges beépítésre nem szánt terület
a)
b)
c)
d)

szabadidő terület
szőlőhegyi turisztikai terület
jószágállás
településüzemeltetési terület

A településszerkezeti terv leírás 3.1. Az egyes területfelhasználási egységek jellemzői fejezet
beépítésre nem szánt terület táblázata az alábbiak szerint módosul:
Beépítésre nem szánt terület
Zkk/
Zöldterület
Zkp
E
Erdőterület
Má-e
Általános mezőgazdasági terület –egyéb
MáÁltalános mezőgazdasági terület – szőlő
sző
Má-jt
Általános mezőgazdasági terület – jószágállás terület
Má-k
Általános mezőgazdasági terület –kert terület
Má-gy Általános mezőgazdasági terület – gyep, fás legelő
Má-Kt Általános mezőgazdasági terület – Külső-tó
Má-ko Általános mezőgazdasági terület - korlátozott
Mk
Kertes mezőgazdasági terület
V
Vízgazdálkodási terület
Köu
Közlekedésiés közmű terület
Különleges beépítésre nem szánt terület – szabadidő
Kb-sz
terület
KbKülönleges beépítésre nem szánt terület – szőlőhegyi
ktur
turisztikai terület
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás
Kb-jt
terület
Különleges beépítésre nem szánt terület –
Kb-tü
településüzemeltetési terület

-

legalább részleges

-

-

-

részleges
-

-

-

-

részleges

-

részleges

-

részleges

A településszerkezeti terv leírás 3.3.3.3. Általános mezőgazdaság terület – jószágállás terület (Májt) fejezet törlésre kerül.
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A településszerkezeti terv leírás 3.3.5. Különleges beépítésre nem szánt terület (Kb) fejezet
kiegészítése Különleges beépítésre nem szánt terület - jószágállás terület vonatkozásában:
3.3.5.3. Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület (Kb-jt)
A terület főként jószágállás tevékenységet és legeltetést kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál.

Újonnan tervezett különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület került
kijelölésre:
-

Cserhegy-kapuban – korlátozott mezőgazdasági terület átsorolásával – 0,54 ha.

A településszerkezeti terv leírás 3.3.5. Különleges beépítésre nem szánt terület (Kb) fejezet
kiegészítése Különleges beépítésre nem szánt terület - településüzemeltetési terület
vonatkozásában:
3.3.5.4. Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület (Kb-tü)
A településüzemeltetési területen elsősorban a településgazdálkodáshoz kapcsolódó és azt kiegészítő épületek
elhelyezésére szolgál.

Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek kerültek, amelyek a településgazdálkodáshoz
kapcsolódó funkciók kielégíthetők. A területen a tároláshoz kapcsolódó és szociális épületek
elhelyezésére szolgál.
Újonnan tervezett településüzemeltetési terület került kijelölésre:
-

Cserhegy úti dűlőben– 0,68 ha.
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1.2. VÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ VISZONYÍTVA
Tervezési
terület
sorszáma

Érintett
Hrsz

Hatályos településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv
módosítása

Változtatás indoka

Beépítésre nem szánt területen belüli változások
1.

1.
2.

0108/7,
0109,
0110/1,
0110/2,
0110/3,
0110/4
92/35,
92/36

Általános
mezőgazdasági terület
– jószágállás terület

Korlátozott
mezőgazdasági
terület

Korlátozott
mezőgazdasági terület

092/18

Korlátozott
mezőgazdasági terület

Különleges
beépítésre nem szánt
terület – jószágállás
Különleges
beépítésre nem szánt
terület
–
településüzemeltetés
i terület
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1.3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
TERÜLETI MÉRLEG
Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 2732,88 ha

Beépítésre szánt terület
Kisvárosias lakóterület

Lki

1,08

0,04

Falusias lakóterület

Lf

26,48

0,97

Településközpont terület

Vt

1,12

0,04

Intézményi terület

Vi

7,63

0,28

Üdülőházas terület

Üü

30,36

1,11

Hétvégiházas terület

Üh

74,65

2,73

K

25,11

0,92

Zöldterület

Z

24,54

0,90

Erdőterület

E

395,60

14,48

49,83

1,82

Különleges terület
Beépítésre nem szánt terület

Általános
mezőgazdasági
terület -egyéb

Má-e

Általános
mezőgazdasági
terület - szőlő

Másző

87,8

3,21

Általános
mezőgazdasági
terület – kert terület

Má-k

7,06

0,26

Általános
mezőgazdasági
terület – gyep, fás legelő

Má-gy

128,19

4,69

Általános
mezőgazdasági
terület – Külső-tó

Má-Kt

66,65

2,44

Általános
mezőgazdasági
terület - korlátozott

Má-ko

139,32

5,10

Mk

59,92

2,19

Vízgazdálkodási terület

V

1519,8

55,63

Különleges beépítésre nem
szánt terület

Kb

1,82

0,07

Közlekedési és közműterület

Köu

84,92

3,11

Kertes
terület

mezőgazdasági
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1.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG
A területrendezési tervvel való összhang módosítása a mezőgazdasági térség területfelhasználás
rendjére vonatkozó szabályok vonatkozásában:
Településrendezési terv
(megfelelés a Btv.
Balaton-törvény
Térségi területfelhasználásI kategória megnevezése
előírásainak)
(ha)
(ha)
%
Mezőgazdasági térség

566,50

538,66

95,08

A mezőgazdasági térség szabályainak megfelel a terv, legalább 95%-ban mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egység került kijelölésre, a fennmaradó részen nem került
kijelölésre nagyvárosias lakóterület, csupán erdőterület, különleges beépítésre nem szánt terület,
különleges terület.
A területrendezési tervvel való összhang módosítása a C-1 jelű Szőlő termőhelyi kataszteri terület
kiemelt térségi övezetre vonatkozó szabályok vonatkozásában:

Kiemelt térségi övezet megnevezése

Balatontörvény (ha)

C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete

319,43

Településrendezési
terv
(megfelelés a Btv.
előírásainak)
(ha)
%
310,80

97,29

Tihany közigazgatási területén C-1 jelű övezetbe tartozik a Cser-hegy, a Hármas-hegy és a
település közötti völgy a Belső-tó partjáig; a Felső-Kopasz-hegy, az Óvár, a Középső és Alsó Óvár
területe, a diósi rétek levendulás területei, az Apáti-tető, a Vad-parlag dűlő; továbbá a sziget
belsejében található mezőgazdasági területek (Levendulás, Kapuirtás, Szarkádi-dűlő, Lapi-dűlő,
Rátai csáva), valamint a Kis-Erdő-hegy.
Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A szabályozás során elő kell írni, hogy legalább 80%-ban
szőlőműveléssel hasznosított telken lehet építési lehetőséget biztosítani.
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2. SZ. MELLÉKLET – RAJZI MUNKARÉSZEK
a Tihany község teljes Településszerkezeti Tervét módosító ……/2018. (………) számú határozatához

2.1. FEDVÉNYRAJZ – CSERHEGY ÚTI DŰLŐ
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2.2. FEDVÉNYRAJZ – KAPUIRTÁS
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2.3. FEDVÉNYRAJZ – SZŐLŐ UTCA
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II.B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2018. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ
5/2015. (IV.10.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tihany község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bkezedés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben 38. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály, , Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósági Területi Vízügyi Hatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósági Területi Vízvédelmi Hatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Országos Vízügyi
Főigazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala és Veszprém
Megyei Önkormányzat, Aszófő község Önkormányzata, Balatonföldvár város Önkormányzata, Balatonfüred
város Önkormányzata, Balatonudvari község Önkormányzata, Örvényes község Önkormányzata, Szántód
község Önkormányzata, Zamárdi város Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:
1. § (1) Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a
továbbiakban: HÉSZ) 23. § (2) bekezdés helyébe a következő előírás kerül:
„(2)

A vízeróziónak kitett területeken biztosítani kell a talajfelszín
a) külterületen legalább 80%-os;
b) belterületen legalább 30%-os
növényborítottságát, amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek.”

(2) A HÉSZ 102. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő előírás kerül:
„e) Különleges beépítésre nem szánt terület
ea) szabadidő terület
eb) szőlőhegyi turisztikai terület
ec) jószágállás
ed) településüzemeltetési terület

(Kb-sz)
(Kb-ktur)
(Kb-jt)
(Kb-tü)”

(3) A HÉSZ 136. §-a kiegészül a c) és d) pontok előírásaival:
„c)
d)

jószágállás
településüzemeltetési terület
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(4) A HÉSZ kiegészül a 138/A. § és 138/B. § előírásaival:
„KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – JÓSZÁGÁLLÁS
(Kb-jt)
„138/A. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület a Szabályozási terven
Kb-jt jellel szabályozott övezet, mely jószágállás és a terület fenntartását szolgáló
rendeltetések elhelyezésére szolgál.
(2)
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület övezetben szállás rendeltetés
nem helyezhető el.
(3)
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők:
a) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret
3000 m2;
b) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekszélesség
30 m;
c) a beépítés módja
szabadonálló;
d) a beépítettség mértéke
legfeljebb 10%;
e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség mértéke legfeljebb 10%;
f) legnagyobb megengedhető épületmagasság
5,0 m.
(4)
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület övezet telkei részleges
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(5)
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület övezeteinek telkein
elhelyezhető melléképítmények:
a) hulladéktartály-tároló,
b) kerti építmény,
c) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
d) trágyatároló, komposztáló,
e) medence, nyílt tüzivíz tározó
f) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
g) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
(6)
Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület övezetben az épületek tájba és
környezetbe való illeszkedését látványtervvel kell igazolni. A látványterveken be kell
mutatni az épület Belső-tó és a Cserhegy-kapu felőli látványát is, mely tartalmazza a
környező területhasználatokat.
(7) Különleges beépítésre nem szánt terület – jószágállás terület övezetben
a) a HÉSZ 12. § pufferterületre vonatkozó,
b) a HÉSZ 11. § és 13. §,
c) a HÉSZ 23. §
előírásait figyelembe kell venni.
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI TERÜLET
(Kb-tü)
„138/B. § (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetés terület a
Szabályozási terven Kb-tü jellel szabályozott övezet, mely a településgazdálkodáshoz
kapcsolódó műhelyek, a tároláshoz kapcsolódó és szociális rendeltetések elhelyezésére
szolgál.
(2)
Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület övezetben az
építmény-elhelyezés feltételei a következők:
a) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret
5000 m2;
b) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekszélesség
25 m;
c) a beépítés módja
oldalhatáron álló;
d) a beépítettség mértéke
legfeljebb 10%;
e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség mértéke legfeljebb 10%;
f) legnagyobb megengedhető épületmagasság
5,0 m;
g) minimális zöldfelület arány
60%.
(3)
Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület övezet telkein az
épületek bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 250 m2-t.
(4)
Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület övezet építési telkei
részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a
szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
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(5)

Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület övezeteinek telkein
elhelyezhető melléképítmények:
a) kerti építmény,
b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
(6)
Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület övezetben az épület
tájba és környezetbe való illeszkedését látványtervvel kell igazolni. A látványterveken be
kell mutatni az épület Belső-tó, a Cserhegyúti dűlő, az Aranyház utca és a Kossuth Lajos utca
felőli látványát is, mely tartalmazza a környező területhasználatokat és beépítéseket.
(7) Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület övezetben
a) a HÉSZ 12. § pufferterületre vonatkozó,
b) a HÉSZ 11. § és 13. §,
c) a HÉSZ 23. §
előírásait figyelembe kell venni.”
2. §

A HÉSZ
a) 112. § (2) bekezdés c) pontja bekezdés
b) 115. §

hatályát veszti.
3. § (1) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-1 szelvénye e rendelet 1. mellékletében szereplő
szabályozási terv kivonattal módosul.
(2) A HÉSZ 1. mellékletének SZT-5 szelvénye e rendelet 2-3. mellékletében szereplő
szabályozási terv kivonatokkal módosul
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon, 2018. ……………………-án lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Tósoki Imre
polgármester

Németh Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018.

Németh Tünde
jegyző
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1. JÓSZÁGTARTÓ TERÜLET RENDEZÉSE
1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot


Kapuirtás

A tervezési terület a Tihanyi-félsziget középső, erdőterületekkel körbefogott területén helyezkedik
el, az Aranyháztól délnyugati irányban, a Szarkádi dűlőtől délre, amit erdei és mezőgazdasági
utakon közelíthető meg.
A területen természetvédelmi értékének megfelelően kerül művelésre a terület, gyepként kezelik. A
területen építmény nem található. A 12 825 m2 nagyságú terület legelő és szántó művelési ágba
tartoznak.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)



Új jószágállás terület

A tervezési terület a Tihanyi-félsziget középső részén helyezkedik el a Cserhegy-kapu
településrészen. A terület a Cserhegy útii dűlő északi végén, a 7117 j. összekötő út nyugati oldalán
található korlátozott mezőgazdasági területen.
A Cserhegy úti dűlő a Cserhegy-kapu és a Belső-tó között húzódik, északi irányban lejt. A terület
nyugati részén, a Kossuth Lajos utca, település belterületi határa által alkotott háromszögben
jellemzően legelőterületek és kisebb fásított, beerdősült területek találhatók. A terület északi
részén még a szőlő- és gyümölcstermesztés figyelhető meg, amihez kapcsolódóan egy-egy gazdasági
épület vagy földdel borított boltpince is megjelenik a tájban. A terület déli részét jellemzően
gyepként (legelő vagy kaszáló) hasznosítják, ahova lefutnak a Kerek-hegy erdőterületei. A tervezési
terület az utóbbi területrészen helyezkedik el, rajta gyepterületek találhatók.
A tervezési területet nagysága 5410 m2. A három ingatlan szántó művelési ágban találhat, építmény
nem található rajta. A 092/35 és 092/36 hrsz.-ú ingatlanok (összesen 3442 m2) állami tulajdonban
találhatók, míg a 092/41 hrsz.-ú ingatlan (1968 m2) magántulajdonban található. Az ingatlanok a
Cserhegyi dűlő nevezetű útról megközelíthetők.
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Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

1.1.2. Hatályos településrendezési eszközök


Kapuirtás

A településrendezési eszközök a tervezési területet általános mezőgazdasági terület – jószágállás
területként jelöli. A hatályos HÉSZ 115. §-a tartalmazza az Má-jt jelű övezet előírását.
115. § (1) Má-jt jelű övezet jószágállás és a terület fenntartását szolgáló rendeltetések elhelyezésére
szolgál. Épületet elhelyezni a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken
természetvédelmi bemutatási, kezelési célból szabad.
(2)
Má-jt jelű övezetben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők:
a)
a beépíthető legkisebb telekméret
12 000 m2;
b)
a kialakítható és beépíthető legkisebb telekszélesség
100 m;
c)
a beépítés módja
szabadonálló;
d)
a beépítettség mértéke
legfeljebb 1%;
e)
a legnagyobb épületmagasság
4,0 m;
f)
g)
h)
i)
(3) Má-jt jelű övezetben
a)
magterületre a HÉSZ 12. § vonatkozó előírásait
b)
tájképvédelmi területre a HÉSZ 24. § előírásait
figyelembe kell venni.



Új jószágállás terület

A településrendezési eszközök a tervezési területet általános mezőgazdasági terület – korlátozott
területként jelöli. A hatályos HÉSZ 119. §-a tartalmazza az általános mezőgazdasági – korlátozott
területek övezetének általános előírását.
-

A (2) bekezdés alapján az Má-ko jelű övezet telkein kerítés nem létesíthető.

-

A (3) bekezdés alapján az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 3000 m 2.

-

A (4) bekezdés alapján az övezetben épület, terepszint alatti beépítés nem létesíthető.

A módosítással érintett terület Má-ko1 jelű általános mezőgazdasági – korlátozott terület övezet,
ahol a HÉSZ szerint szőlő vagy gyümölcs művelési ágú területek közé tartoznak, amelyre
vonatkozóan a hatályos HÉSZ 120. §.-a tartalmaz az előírásokat. Az Má-ko1 jelű övezet 120. §. (3)
bekezdése vonatkozik a pufferterületbe, a tájképvédelmi területbe, illetve a Balaton törvény szőlő
termőhelyi övezetébe tartozó területeire. A módosítással érintett terület mind a három – fent
felsorolt - kategóriába beletartozik.
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Ennek megfelelően a
-

pufferterületbe tartozó részén a HÉSZ 12. § előírásait kell figyelembe venni;
12. § (1) A település területén az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek és a Natura 2000
területek, a félsziget egésze, mint országos jelentőségű védett természeti területek, az
Európa diploma területek lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, területükön a
vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni; a természetvédelmi kezelési terv előírásait be kell
tartani.
(2)
Az országos ökológiai hálózathoz tartozó területeken és a Natura 2000 területeken
a)
extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási
módszerek alkalmazhatók;
b)
c)
meglévő kedvezőtlen látványt nyújtó építmények takarásáról gondoskodni kell úgy,
hogy azok a főbb megközelítési irányok felől, közterületekről ne legyenek láthatóak;
d)
a növény- és állatvilágot zaj- és fényhatással fokozottan zavaró sport- és szabadidő
funkció nem helyezhető el.
e)
f)szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el.
(3)
Természeti területen
a)
új épület elhelyezése ahol az övezeti előírások lehetővé teszik, ott a természeti terület
fenntartása és az ehhez kapcsolódóan oktatási, kutatási, ismeretterjesztési és
ökoturisztikai céllal létesíthető;
b)
a természetvédelmi kezelési terv előírásait be kell tartani.
(4)
A Külső-tó fokozottan védett természeti terület, ahol a természetvédelmi előírások szerint
a)
az élővilág teljes háborítatlanságát biztosítani kell;
b)
kizárólag olyan a természetvédelmi kezelésnek megfelelő, engedélyezett és szigorúan
ellenőrzött tevékenységek végezhetők, amelyek a természeti értékek védelmét, az
őshonos élővilág revitalizációját szolgálják.
c)
csak a tudományos kutatás, ismeretterjesztés célját szolgáló madármegfigyelő
építmény alakítható ki.
d)
horgászni, halászni, csónakázni szigorúan tilos.
e)
vizet vezetni, vagy onnan vizet leengedni kizárólag az élővilág védelmét szolgáló
vízszintszabályozás érdekében lehet.
(5)
A szabályozási terven feltűntetett országos ökológiai hálózat magterületén:
a)
új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális
építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el;
b)
10 m-es épületmagasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű
építmény, víztorony kivételével - nem létesíthető,
c)
(6)
A szabályozás terv szerinti országos ökológiai hálózat pufferterületén csak extenzív jellegű,
vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók.

-

tájképvédelmi területbe tartozó részén a HÉSZ 11 és 13. §-ok előírásait kell figyelembe
venni;
11. § (1) A település területén található természetközeli élőhelyek, tájképi értékek – különös
tekintettel az Országos Ökológiai Hálózat övezeteire, a félsziget egészére, mint országosan
védett természeti területekre, ex lege védett természeti értékekre, egyedi tájértékekre –
megóvását biztosítani kell.
(2)
A tájhasználat során a következők szerint kell biztosítani a táji jellegzetességek, a jellemző
természetes rendszerek megóvását:
a)
a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők;
b)
a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a szabályozás terven jelölt meglévő
fasorok, erdősávok megtartandók, a tervezettek telepítendők; a vízfolyások mentén lévő
galérianövényzet megőrzendő;
c)
mezőgazdasági területen sáncolás, teraszozás nem engedélyezhető;
d)
művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a
történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a
természeti érékeknek a figyelembevételével lehetséges, a kialakult tájhasználat csak a
természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg.
(3)
A Tihanyi-félsziget egészén a tájkarakter megőrzése és a látványvédelem (kilátás, rálátás)
szempontjait kiemelten kell érvényesíteni, ezért
a)
a természetes és művi tájelemeket a történeti és táji hagyományokhoz igazodóan kell
megőrizni, illetve kialakítani
b)
honos növényzet telepítendő;
c)
történeti tájhasználat fenntartandó;
d)
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(3)
(4)
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A településen a beépítésre nem szánt területek övezeteiben az egyes erdősült területeket a
fajösszetétel, zártság vagy ligetes karakter; illetve fás –legelő karakter megőrzése, valamint a
megtartandó gyepek aránya vonatkozásában a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon
és a kezelési tervnek megfelelően kell kialakítani és fenntartani.
§ (1)
Tájképvédelmi terület pontosított határa a szabályozási terven feltüntetésre került.
Tájképvédelmi területen új épület elhelyezésénél a tájba illesztés látványtervvel igazolandó.
A települési és tájkarakter védelme érdekében belterületen Vi2 és K-szk1 jelű építési
övezetekben elhelyezett sportcsarnok kivételével csarnok jellegű épület nem építhető.

felszíni vízminőség-védelmi területbe tartozó részén a HÉSZ 24. § előírásait kell figyelembe
venni.
24. § (1) A felszíni vízminőség-védelmi terület lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza.
(2)
Felszíni vízminőség-védelmi területen
a) terepszint alatti és feletti épületet, építményt, illetve térburkolatokat elhelyezni tilos;
b)
(3)
Az övezet területén tilos tartósan, vagy ideiglenesen az élő szervezetekre káros, illetve a vízre és
a talajra szennyező hatású vegyszert tárolni. A területen kizárólag a terület élőhelyi adottságait,
vízháztartását, természetes növényzetet figyelembe vevő felhasználás lehet.

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap kivágata (SZT-5)

1.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A településen problémát jelent, hogy jelenleg nem található természetvédelmi, tulajdonosi stb.
szempontból olyan terület, ami megfelelő módon biztosítja hosszú távon a félszigeten a lótartáshoz
szükséges építmények elhelyezését.
A felülvizsgálat óta eltelt időszakban a település Önkormányzata nem tudta megvalósítani a
területen – a környező területek legeltetéséhez szükséges – istállót. A hatályos településrendezési
eszközök a Kapuirtásnál jelölnek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon
olyan területfelhasználást, ami alkalmas jószágállásra, azonban a település olyan területet kíván
találni, ami kisebb terhelést jelent a természeti környezetre.
Az Önkormányzat kezdeményezte a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál, hogy új
területen kerüljön kijelölésre a jószágtartó terület. A területek tulajdonviszonyai és méretei, a
legeltethető területek elhelyezkedése és a természetvédelmi oltalmak nagymértékben
determinálják a jószágállás terület elhelyezését. Az egyeztetések alapján a Cserhegy-kapunál
található, 092/35, 092/36 és 092/41 hrsz.-ú, összesen 0,54 ha nagyságú ingatlanon kerül kijelölésre
az új jószágállás terület.
A területre a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara (Horváth Áron és Sashalmi
Natália) Tervezésmódszertan / Épülettervezési gyakorlatok tantárgy keretén belül készített
építészeti koncepciót. (Lásd: C. melléklet) A jószágállás építészeti alapkoncepcióját a
természetközeli, a környezet sugallta hagyományos tömegalakítású és anyaghasználatú tervezés
jellemezte,
ami
a
szomszédos
dombos,
erdős
környezetéhez
illeszkedik.
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Az épületegyüttes két fő egységre tagolódik. Az egyik 550 m2-es blokk a lovak elhelyezésére szolgáló
egysoros, boxos istálló, ahol szem előtt tartották a tervezők, hogy a ló boxok megfelelő kapcsolattal
rendelkezzenek a szabad térrel, s ennek megfelelően minden box előtt egy pihenő karám is
található. Ebben az épületben találhatók a lótartáshoz kapcsolódó egyéb helyiségek is: szemes- és
szálas takarmánytároló, kovácsműhely, csutakolóállás. A koncepció-alkotás során egy tiszta
alaprajzú, egyterű, oldalfolyosós, boxos rendszerű, korszerű, a mai modern lótartás minden
követelményeinek megfelelő istálló született. A másik kb. 217 m2-es épületblokk egy fogadóépület,
amiben helyet kapott a recepció, az öltözők, szociális helyiségek és egy – a Belső-tó felé tájolt kávézó. Az épületek anyagánál fontos szempont volt a természetesség, a tájra jellemző, klasszikus
tornácos épületforma. A tájra jellemző kőburkolat adja az épületek oromfalát, amelyek közé
illeszkedik a pavilonszerű fa burkolatú épület. A fentieken túl egy 95 m2-es gépszín is helyet kap a
terület bejárathoz közeli részén.

Helyszínrajz

Látvány a Belső-tó irányába

Metszet a tervezési területről

Az épületegyüttes, előtérben a fogadóépülettel

Istálló
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A tervezési területen az építészeti koncepció 600,75 m 2-es földszinti nettó alapterülettel számol,
ami az összes alapterület 11,10%-a. A településrendezési eszközök módosítása során nem cél, hogy
beépítésre szánt terület kerüljön a területen kijelölésre, hanem különleges beépítésre nem szánt
terület, aminek a legnagyobb megengedhető beépítettsége az OTÉK szerint 10%. Ennek megfelelően
az építészeti program következő lépéseinél szükséges a terv átdolgozása, hogy a HÉSZ tervezett
előírásainak megfelelően legfeljebb 10%-os beépítettség legyen a területen. A kialakítható és
beépíthető telekméret 3000 m2-ben kerül meghatározásra, hogy amennyiben a tulajdonviszonyok
nem teszik lehetővé, úgy a jószágálláshoz kapcsolódó fejlesztés - egy csökkentett építészeti
programmal - a 092/35 és 092/36 hrsz.-ú ingatlanon is megvalósítható legyen, ekkor a beépíthető
alapterület legfeljebb 344 m2 lenne. A koncepcióban 6,5 m-es épületmagasság szerepel, azonban ez
várhatóan 5,0 m-re csökkenthető.
A Kapuirtásnál található jószágállás területet a módosítás során cél - a környező területhasználathoz
illeszkedően - visszasorolni általános mezőgazdasági terület – korlátozott területfelhasználású
területbe. A terület környezetében található Má-ko3 jelű övezetben a HÉSZ 119. § és 122. § előírásai
alapján épület, terepszint alatti beépítés nem létesíthető, s az erdőtelepítés lehetőségét megőrző
területfelhasználás folytatható.

1.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A tervezett módosítás a területfelhasználási rendszer módosításával jár:


Kapuirtás

Törlésre kerül az általános mezőgazdasági
terület – jószágállás terület a 0108/7, 0109,
0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/4 hrsz.-ú
ingatlanokon, amivel egyidejűleg megszűnik a
területfelhasználás, s területén a környező
területhasználathoz illeszkedően korlátozott
mezőgazdasági terület kerül kijelölésre.

Szerkezeti terv módosítási javaslata



Új jószágállás terület

A 092/35 és 092/36 hrsz.-ú ingatlanokon
kijelölésre
kerül
újonnan
különleges
beépítésre nem szánt terület – jószágállás
terület – korlátozott mezőgazdasági terület
helyén

Szerkezeti terv módosítási javaslata
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1.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK
A módosítás beépítésre nem szánt területek átsorolásával jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az övezetek határai.


Kapuirtás

A 0108/7, 0109, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/4 hrsz.-ú ingatlanok – a környező
területhasználathoz alkalmazkodóan – Má-ko3 jelű általános mezőgazdasági terület – korlátozott
területként kerülnek szabályozásra.

Szabályozási terv módosítási javaslata
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Új jószágállás terület

A 092/35 és 092/36 hrsz.-ú ingatlanokon új Kb-jt jelű övezet kerül kijelölésre. A szabályozási terven
építési hely került kijelölésre az ingatlanok Belső-tó felőli, telek alsó részén.
A Kb-jt jelű övezetben a kialakítható és beépíthető telekméret és telekszélesség a módosítással
érintett terület nagyságához alkalmazkodóan kerül megállapításra. Az övezet beépítés módja
szabadonálló, ami a külterületi beépítéseket jellemzi. A legnagyobb megengedhető beépítettség
10%, amire különleges beépítésre nem szánt területen lehetőséget adnak a magasabb rendű
jogszabályok. Hogy az épület tömege ne legyen hivalkodó, azt korlátozza a terület nagysága, illetve
hogy a legnagyobb megengedhető épületmagasság 4,0 méter a területen.
A szabályozás előírja továbbá látványterv készítését a területet feltáró, meghatározó irányokból
vagy a természetvédelmi szempontból érzékeny területek felől, hogy az új épületegyüttes és
területfelhasználás bemutatásra kerüljön, hogy az hogyan illeszkedik a környező területekhez.

Szabályozási terv módosítási javaslata
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1.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
1.5.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek


Kapuirtás

A tervezési terület erdészeti és mezőgazdasági utakról közelíthető meg.


Új jószágállás terület

A tervezési terület a 7117. jelű Tihany félsziget összekötő úttól nyugatra helyezkedik el, a Cserhegy
úti dűlő északi végén.
1.5.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
A tervezési területeken jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem
található.
1.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások


Kapuirtás

A tervezési területet a védett erdőterületek veszi körbe.


Új jószágállás terület

A tervezési terület nyugati oldalán helyezkedik el a Kerek-hegy ami az Ev1 jelű egyéb védett és
védelmi célú erdőterületek közé tartozik. A terület nem beépíthető, a jogszerűen épített épület,
műtárgy megtartható.

1.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
1.6.1. Védőtávolságok
A tervezési területeket szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek védőtávolsága nem érinti.
1.6.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek
A tervezési területek – mint a teljes Tihanyi félsziget – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.


Kapuirtás

A tervezési terület több védelem is érinti: Euró Diploma terület, NAtura 2000 terület, az országos
ökológiai hálózat magterülete.


Új jószágállás terület

A tervezési terület az országos ökológiai hálózat pufferterületének övezetébe, a térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetébe is tartozik.
1.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek
A tervezési területeken műemlékileg védett objektum, műemléki terület vagy régészeti
érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület és műtárgy sem
található.
1.6.4. Egyéb védelmi és korlátozó elemek
Ahogyan a 4.2. fejezetekben bemutatásra kerül a területen korlátozásokat jelentenek a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló, módosított 2000. évi CXII. törvény rendelkezései.
-

A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok;
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
elhelyezésére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok.
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A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok:
o Magterület övezete (Ö-1)
o Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület (Sz-1)
o Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
o Általános mezőgazdasági terület (M-1)

Új jószágállás terület
-

1.7.

A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok:
o Pufferterület övezete (Ö-3)
o Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1)
o Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület (Sz-1)
o Földtani veszélyforrás területének övezete (P-1)
o Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
o Általános mezőgazdasági terület (M-1)
o Szőlőtermőhelyi kataszteri terület (C-1)

A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓ

A koncepció leírja, hogy Tihany nagyon erős adottságokkal rendelkezik a turisztika területén,
ugyanakkor fontos feladatként emeli ki, hogy a település gazdasági stabilitásának megteremtésére
kell törekedni. Ennek keretében szezontól független foglalkoztatás megteremtése szükséges.
A koncepció 1.1. Helyi termesztés – helyi termékek fejlesztése alcél keretében a Helyi termesztés,
termőföld gazdálkodás részcélon belül tárgyalja a mezőgazdasággal kapcsolatos fejlesztések
támogatását. Ennek értelmében leszögezi, hogy a településen támogatni kell továbbra is azt a fajta
mezőgazdasági kultúrát, amely úgy állít elő értékes, egészséges és biztonságos élelmiszereket és
egyéb anyagokat, hogy közben megvédi a talajokat, vízkészletet, az élővilágot s megélhetést ad a
vidéki embereknek, akik így tudják megőrizni hagyományos kultúrájukat. Ezen túl az Állattenyésztés
részcél is kitér arra, hogy a gyepterületek fenntartása érdekében támogatni szükséges a BFNPI-vel
összehangolt külterületi állattartást, amely hozzájárul a mozaikos tájszerkezet fenntartásához,
továbbá családok biztos jövedelméhez.
A fent említett célokkal összhangban van a jószágtartó terület kijelölése.
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2. ÚJ FALUGONDNOKSÁGI TELEPHELY KIJELÖLÉSE A 092/18 HRSZ.-Ú
INGATLANON
2.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
2.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot
A módosítással érintett terület a Cserhegy úti-dűlő településrész közepén helyezkedik el, a 7117 j.
összekötőút nyugati oldalán. A területtől nyugatra az Ősközség beépített területei, délre a 7117 j.
összekötőút, északra a Belső-tó menti legelő található.
A Cserhegy úti dűlő a Cserhegy-kapu és a Belső-tó között húzódik, északi irányban lejt. A terület
nyugati részén, a Kossuth Lajos utca, település belterületi határa által alkotott háromszögben
jellemzően legelőterületek és kisebb fásított, beerdősült területek találhatók. A terület északi
részén még a szőlő- és gyümölcstermesztés figyelhető meg, amihez kapcsolódóan egy-egy gazdasági
épület vagy földdel borított boltpince is megjelenik a tájban. A terület déli részét jellemzően
gyepként (legelő vagy kaszáló) hasznosítják, ahova lefutnak a Kerek-hegy erdőterületei. A tervezési
terület az első területrészen helyezkedik el, rajta gyepterületek, bozótos területek találhatók.
A tervezési területet nagysága 6874 m2. A 092/18hrsz.-ú ingatlan szántó művelési ágban találhatók,
építmény nem található rajta. Az ingatlan megközelítése a település felől biztosított az Aranyház
utca – 091 hrsz.-ú külterületi úton.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

2.1.2. Hatályos településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a tervezési területet általános mezőgazdasági terület – korlátozott
területként jelöli. A hatályos HÉSZ 119. §-a tartalmazza az általános mezőgazdasági – korlátozott
területek övezetének általános előírását. (Az Má-ko1 jelű övezetre vonatkozó szabályokat lásd:
1.1.2. fejezet Új jószágállásra vonatkozó fejezet)
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Hatályos szabályozási tervlap kivágata

2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A falugondnokság jelenleg az Ősközség területén, a Belső-tó partján működik az 520/1 hrsz.-ú
ingatlanon. A terület és környezetének a használata, illetve a terület potenciálja számos konfliktust
hordoz magában, ezért cél a falugondnokság területének új helyszín biztosítása úgy, hogy a
környezetét a lehető legkisebb mértékig terhelje. Az Önkormányzat – a természetvédelem
hatáskörben eljáró államigazgatási szervekkel történő egyeztetést követően - a Cserhegy úti dűlő
északi részén, az Ősközség határában, a 092/18 hrsz.-ú ingatlanon kívánja létrehozni a
településüzemeltetés ellátásához szükséges különleges beépítésre nem szánt területet 10%-os
legnagyobb megengedett beépítettséggel.
A területre Vér Péter (Archi-made Bt.) készített beépítési tervet. (Lásd: D. melléklet) A műszaki
leírás szerint a telek fő jellegzetessége a keskeny, hosszú forma, ami meghatározza a telepítendő
épületek és egyéb funkciók elhelyezhetőségét. A beépítési terv készítése során az alábbi
szempontokat tartották fontosnak és meghatározónak:
-

Oldalhatáron álló beépítéssel az ingatlanon lévő funkciók egy oldalról, egy hosszirányú
közlekedési tengelyről feltárható;

-

A tervezett épületek kialakítása során figyelemmel kell lenni a terepviszonyokra:
o

a 14 m hosszú busz számára fedett nyitott szín készülne;

o

a tervezés szerint építendő bruttó alapterület részben kétszintes elrendezés esetén
tartani lehet;

o

a telek lejtése a különböző magassági igényű épületek telepítésével kihasználhatók,
az épületek részben a terepbe süllyeszthetők;

-

A telepítendő funkciók hagyományos épületszerkezetek, anyagok használatát lehetővé
teszik;

-

A funkciónak jelentős burkolt felület igénye van (pl. konténerek tárolása, ömlesztett anyag

-

depónia). A zöldfelület mértéke 40-50% körüli értékben határozható meg.
Az épületmagasságot célszerű 4,5-5,00 m-ben meghatározni a funkciók nagyobb belmagasság
igénye miatt.

A területen nem cél, hogy nagy alapterületű épület(ek) jöjjenek létre, hiszen az Ősközség
településképétől és a Cserhegy úti dűlőben található gazdasági épületektől idegen ez a fajta
beépítési mód, így szabályozni szükséges az egy épülettömegben elhelyezhető épület megengedhető
legnagyobb bruttó alapterületét. A területet körbevevő védett természeti területek miatt különösen
fontossá válik a tervezett építmények tájba illesztése, látványterv készítése, továbbá, hogy a
jelentős burkolt felület igény ellenére minél kisebb legyen a burkolt felületek nagysága.
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Helyszínrajz

Látványrajzok

A tervezési területen az építészeti koncepció 680 m 2-es földszinti nettó alapterülettel, ami az
összes alapterület 9,9%-a, illetve 5,0 m-es épületmagassággal számol. A tervezett burkolt felület
kb. 1640 m2 (23,9%), amiből következően a tervezett zöldfelület kb. 4554 m2 (66,2%).
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2.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A tervezett módosítás a területfelhasználási
rendszer módosításával jár, a 092/18 hrsz.-ú
ingatlanon kijelölésre kerül újonnan különleges
beépítésre
nem
szánt
terület
–
településüzemeltetési terület.

Szerkezeti terv módosítási javaslata

2.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK
A módosítás beépítésre nem szánt területek átsorolásával jár.
A településszerkezeti tervvel összhangban kerülnek megállapításra az övezetek határai, a 092/18
hrsz.-ú ingatlanon Kb-tü jelű különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési
terület kerül szabályozásra.
A Kb-tü jelű övezetben a kialakítható és beépíthető telekméret és telekszélesség a módosítással
érintett terület nagyságához alkalmazkodóan kerül megállapításra. Az övezet beépítés módja
szabadonálló, ami a külterületi beépítéseket jellemzi. A legnagyobb megengedhető beépítettség
10%, amire különleges beépítésre nem szánt területen lehetőséget adnak a magasabb rendű
jogszabályok. Hogy az épület tömege ne legyen hivalkodó, azt korlátozza az övezet nagysága és
beépítettsége, hogy 250 m2-ben maximalizálva lett egy-egy épület bruttó alapterülete, illetve hogy
a legnagyobb megengedhető épületmagasság 5,0 méter a területen.
A tájba illesztés elősegítése érdekében telek be nem építhető része kerül kiszabályozásra a telek
alsó részén, ahol a településüzemeltetéssel összefüggő rendeltetések nem kerülnek elhelyezésre –
az építési hely indirekt megállapításával. A szabályozás előírja továbbá látványterv készítését a
területet feltáró, meghatározó irányokból vagy a természetvédelmi szempontból érzékeny területek
felől, hogy az új épületegyüttes és területfelhasználás bemutatásra kerüljön, hogy az hogyan
illeszkedik a környező területekhez és beépítéshez.
A szabályozási terv az alábbiak szerint módosul:
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Szabályozási terv módosítási javaslata

2.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
2.5.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
A tervezési terület a 7117. jelű Tihany félsziget összekötő úttól nyugatra helyezkedik el, a Cserhegy
dűlő északi végén, ami az Aranyház utca felől közelíthető meg.
2.5.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
A területen jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem található.
2.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások
A tervezési terület északi végének nyugati oldalán egy kisebb foltban, illetve a keleti oldalán
nagyobb kiterjedésben Ev1 jelű egyéb védett és védelmi célú erdőterület található.

2.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
2.6.1. Védőtávolságok
A tervezési terület déli részét érinti a 7117. j.összekötőút 50 m-es védőtávolsága.
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2.6.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek
A tervezési terület – mint a teljes Tihanyi félsziget – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve az
országos jelentőségű tájképvédelmi terület része. Ezen túl az országos ökológiai hálózat
pufferterületének övezetébe is tartozik.
2.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek
A tervezési területen műemlékileg védett objektum, műemléki terület vagy régészeti érdekeltségű
terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem alatt álló épület és műtárgy sem található.
2.6.4. Egyéb védelmi és korlátozó elemek
Ahogyan a 4.2. fejezetekben bemutatásra kerül a területen korlátozásokat jelentenek a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló, módosított 2000. évi CXII. törvény rendelkezései.
-

2.7.

A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok;
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
elhelyezésére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok.
A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok:
o Pufferterület övezete (Ö-3)
o Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1)
o Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület (Sz-1)
o Földtani veszélyforrás területének övezete (P-1)
o Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2)
o Általános mezőgazdasági terület (M-1)
o Szőlőtermőhelyi kataszteri terület (C-1)

A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓ

A koncepció 3.1.2. Településkép megújítása - arculat elnevezésű részcélon belül tárgyalja a
településkép megújításával kapcsolatos teendőket. Leírja, hogy mind a helyben élők
lakókörnyezetének javítása, mind az idelátogatók véleményének javítása fontos szempont. Ezzel a
céllal összhangban van, hogy a falugondnokság telephelye az Ősközség területéről a belterület
határába, egy kevésbé frekventált helyre kerüljön áthelyezésre.
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3. 085 HRSZ.-Ú ÚT SZABÁLYOZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA
3.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
3.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot
A tervezési terület az Ősközség és az Ürgedomb településrészek határában, a Belső-tó északi oldalán
helyezkedik el. A területtől keletre az Ősközség beépített területei, nyugatra az Ürgedomb
mezőgazdasági területei határolják.
A Belső-tótól északra jelenleg egy keskeny, nem kiépített földút vezet. A területtől északra a
kertvárosias lakóterület hátsókertjei találhatók. A földút és a Belső-tó partja között nádas és
gyepterület található.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

3.1.2. Hatályos településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a belterület határán gyűjtőutat határoznak meg a Szőlő utcával
párhuzamosan.
A hatályos szabályozási terv a 085 hrsz-ú közterület délnyugati részét Köu2 övezetbe sorolja. A HÉSZ
139. § tartalmazza a közlekedési és közműterületek általános előírásait. Az (1) bekezdés alapján a
szabályozási terven jelölt közlekedési és közműterületek a közlekedési létesítmények és közművek
elhelyezésére szolgáló területek. A (2) bekezdés bemutatja a közlekedési és közműterületeket,
amelyek között a Köu2 a Belterületi egyéb gyűjtő utakat jelenti.
A (3) bekezdés alapján szabályozási szélességen belül közlekedési műszaki létesítmények
elhelyezésén túl a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű létesítmények, valamint
utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető az út kezelőjének hozzájárulásával.
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Hatályos szabályozási tervlap kivágata (SZT-1)

3.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A Szőlő utcával párhuzamosan, a Belső-tó partján kiszabályozott utca megvalósítását az
Önkormányzat nem tervezni, mivel arra fűződve nem várható teleksor kialakítása, illetve az
utcaszakasz legfeljebb a Szőlő utcáig (487/2 hrsz.) tölt be gyűjtőút funkciót.
A szabályozási koncepcióhoz kapcsolódó közlekedési javaslatot a 7.2.1. fejezet tartalmazza.

3.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása a
településszerkezeti
terv
kis
mértékű
módosításával jár, mivel a belterület határán
futó utat gyűjtőútként ábrázolja a terv a Major
utcáig. A településszerkezeti tervlapon a Szőlő
utca és a Major utca közötti szakaszon
megszűntetésre kerül a gyűjtőút.

Szerkezeti terv módosítási javaslata
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3.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK
A tervezett módosítás következtében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
A szabályozási terv az alábbiak szerint módosul:

Szabályozási terv módosítási javaslata

3.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
3.5.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
A tervezési területhez északról a Szőlő utca felől lehet csatlakozni. A völgy utca – Kioserdőtelepi út
továbbra is megmarad gyűjtőúti funkcióval. A módosítással érintett területen vezet egy tervezett
kerékpárút nyomvonala.
3.5.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elem a területen nem található.
3.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások
A tervezési terület nyugati oldalán egy Zkk1 jelű közkert került kijelölésre, mely jelenleg még nem
valósult meg.
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3.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
3.6.1. Védőtávolságok
A tervezési területet közlekedési területek védőtávolsága nem érinti.
3.6.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek
A tervezési terület – mint a teljes Tihanyi félsziget – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve az
országos jelentőségű tájképvédelmi terület része. Ezen túl a terület déli oldala beletartozik az
Európa diplomás területek közé, valamint az országos ökológiai hálózat pufferterületeibe.
3.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek
A tervezési terület déli része határos egy nyilvántartott régészeti lelőhellyel, valamint a terület
keleti végét műemléki környezet és műemléki jelentőségű terület érinti. Az utca keleti végén
elhelyezkedő épületek (515 hrsz) műemléki védelem alatt állnak.
3.6.4. Egyéb védelmi és korlátozó elemek
Ahogyan a 4.2. fejezetekben bemutatásra kerül a területen korlátozásokat jelentenek a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló, módosított 2000. évi CXII. törvény rendelkezései.
-

3.7.

A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok;
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
elhelyezésére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok;
A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok.
A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok:
o Történeti települési térség (T-2)
o Világörökség és világörökség várományos települési térség (T-3)
o Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület (Sz-1)
o Felszíni vízminőség-védelmi terület határa (F-1)
o Települési terület (U-1)
o Általános mezőgazdasági terület (M-1)

A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓ

A koncepció a módosítással érintett területet külön nem említi. A módosítás a koncepcióban
meghatározott elvekkel összhangban van.
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4. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
4.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
A változással érintett területek mutatják a tervezett területfelhasználás változásait a hatályos
településszerkezeti tervhez képest.
Tervezési terület

Hrsz

ha

Hatályos
területfelhasználás

Tervezett
területfelhasználás

Beépítésre nem szánt területek átsorolása
1. Kapuirtás

0108/7,
0109,
0110/1, 0110/2,
0110/3, 0110/4

1,28

1. Új jószágállás terület

092/35, 092/36,
092/41

0,54

2. Új falugondnoksági
telephely kijelölése

092/18

0,69

Általános
mezőgazdasági
terület – jószágállás
terület
Korlátozott
mezőgazdasági
terület
Korlátozott
mezőgazdasági
terület

Korlátozott
mezőgazdasági terület
Különleges beépítésre
nem szánt terület –
jószágállás terület
Különleges beépítésre
nem szánt terület –
településüzemeltetési
terület

Részletesen lásd: Tervezési területek javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
című fejezetei

4.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZZHANG
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) legutóbb
2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. A Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Btv.) OTrT-vel való összhangba
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti
rendelkezéseit is alkalmazni kell. A következőkben a területrendezési tervekben meghatározott
területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű
műszaki infrastruktúra hálózatok Tihanyra és azon belül a módosítással érintett területekre
vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve.
4.2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
Az OTrT 31/B.§ d) bekezdése kimondja, hogy a Btv.-ben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül a Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell
alkalmazni.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervnek térségi szerkezeti tervét a település
vonatkozásában a következő ábra mutatja.
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A Btv 4/B.§ rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról. A Btv térségi szerkezeti tervlapja a
tervezési területeken az alábbi területfelhasználási kategóriákat jelöli:
‐

Mezőgazdasági térség
Btv. 4/B. § b) a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem
jelölhető ki;

A Btv mezőgazdasági térségbe sorolja az 1. és 2. tervezési területet. A Kapuirtás esetén
továbbiakban is mezőgazdasági területként kerül szabályozásra a terület, míg a Cserhegy úti
dűlőben a településüzemeltetési és jószágállás terület is különleges beépítésre nem szánt
területen került kijelölésre, ami a fenti jogszabállyal összhangban van. Az alábbiakban
bemutatjuk, hogyan teljesül a Btv. 4/B. § b) pontjának előírása.

Térségi övezet megnevezése

Balatontörvény (ha)

Hatályos
településszerkezeti
terv
(megfelelés a Btv.
előírásainak)
(ha)

Mezőgazdasági térség
‐

566,50

539,89

Településszerkezeti
terv módosítása
(megfelelés a Btv.
előírásainak)

%

(ha)

95,30

538,66

%
95,08

Települési térség
Btv. 4/B. § c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell
sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél
közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági
eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az
ettől való eltérést indokolja;

Települési térségbe tartozik a 3. tervezési terület.
4.2.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
A tervezési területeket nem érinti tervezett, illetve meglévő közlekedésfejlesztési elem, vagy
térségi jelentőségű közműlétesítmény.
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4.2.3. Országos övezetek ismertetése
A tervezési területeket az alábbi országos övezetek érintik:
Országos ökológiai hálózat övezete
OTrT 13. § (1) Az országos ökológiai hálózat
övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és
azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet
folytatni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával
lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a
kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó,
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.

Az övezetbe tartoznak 1. és 2. módosítási
területek.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete
OTrT 14/A. § (1) A tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete területét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint
pontosított lehatárolása által érintett területre
a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében
meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit,
valamint a település teljes közigazgatási
területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem
együtteseit, valamint a tájképi egység és a
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint
pontosított lehatárolása által érintett területre
a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban
meg
kell
határozni
a
területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő
és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi
egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell elhelyezni.

Mindegyik módosítással érintett terület az országos övezetbe tartozik. A Btv. felülvizsgálatára még nem
került sor, így még nem tartalmazza az országos övezetet, azonban lehatárolja a térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetét (T-1), ami a településrendezési eszközökben is lehatárolásra kerülnek. A
településre hatályos településrendezési eszközök és településképi rendelet meghatározza a tájba
illeszkedésre vonatkozó szabályokat. A kiemelt térségi övezetbe tartozó különleges beépítésre nem szánt
területeken a HÉSZ előírja látványterv készítését.
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

49
MUNKAKÖZI ANYAG
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete
OTrT 14/B. § (1) A világörökségi és
világörökségi várományos terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt
világörökségi és világörökségi várományos
területen:
a) a területfelhasználás módjának és
mértékének összhangban kell lennie a
világörökségi kezelési tervben meghatározott
célokkal,
b) új külszíni művelésű bányatelek nem
létesíthető,
meglévő
külszíni
művelésű
bányatelek területe nem bővíthető,
c) a
közlekedési
és
energetikai
infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket
és
kiserőműveket a kulturális és természeti
örökségi értékek sérelme nélkül, területi
egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését
elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek
megfelelően kell elhelyezni.

A Btv. világörökség és világörökségi várományos terület övezete összhangban van az országos övezettel. A
településrendezési eszközökben lehatárolásra került az övezet, ami nem érinti a tervezési területeket.
Országos
övezete

vízminőség-védelmi

terület

OTrT 15. § (1) Az övezetbe tartozó
települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel
érintett területeket, és a HÉSZ-ben az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat
kell megállapítani.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati
szempontból
kivett
helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati
szempontból
kivett
helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Mindegyik módosítással érintett terület az
övezetbe tartozik.

4.2.4. Kiemelt térségi övezetek ismertetése
A tervezési területek az alábbi kiemelt térségi övezeteket érintik, melyek vonatkozásában az
övezeti előírások teljesülését az alábbi fejezet tartalmazza. A tervezett módosítások nem járnak a
2015-ben lehatárolt kiemelt térségi övezetek módosításával.
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Magterület övezete (Ö-1)
OTrT 17.§ (1) Az övezetben beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e a magterület, a magterület és az
ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
helyezhető el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Btv 23.§ A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat
országos övezetre, valamint a magterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg;
b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig
az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el;
d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet;
e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet;
f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna,
kereszt, kőkép) helyezhető el;
g) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony
kivételével – nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető;
h) erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;
i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető.

Az övezetbe a Kapuirtás tervezési területek tartozik. A kijelölt korlátozott mezőgazdasági terület
összhangban van a Btv. előírásaival.
Pufferterület övezete (Ö-3)
OTrT 19.§ Pufferterületen a településszerkezeti
terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
Btv 25.§ A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében
az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat
országos övezetre, valamint a pufferterület kiemelt
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások
mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során
kiemelten kell érvényesíteni;
c) országos jelentőségű védett természeti területen
szántóművelési ágban építmény nem helyezhető el;
d)
energetikai
célú
növénytelepítés
nem
engedélyezhető;
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e) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt
területeken 2700 m2-nél kisebb telkek nem építhetők
be;
f) új külszíni bányatelek nem állapítható meg;
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb közművezetékek,
építmények tájba illesztve létesíthetők;
h) csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető;
i) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó, hulladéktároló,
hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá
tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető;
j) csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, a kialakult
tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni.

A kiemelt térségi övezetbe a különleges beépítésre nem szánt területek tartoznak a Cserhegy úti dűlőben,
tehát nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület. A Kb-tü és Kb-jt övezetek területén a látványterv
előírásra kerülnek. Az országos ökológiai hálózat övezeteinek a szabályozása beépült közvetlenül a
HÉSZ táj- és természetvédelem cím alá tartozó rendelkezésekbe, illetve közvetetten az övezeti
szabályozásba.
Térségi jelentőségű
övezete (T-1)

tájképvédelmi

terület

Btv 26.§ A térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által
meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi
terület országos övezetre, valamint a térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt térségi és
megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú
hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési
szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter
erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében
engedélyezhető;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során
kiemelten kell érvényesíteni;
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc,
völgy stb.) megőrzendők;
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a
2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el;
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet;
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító – kivéve a
biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek
(komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás – nem létesíthető;
h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a
műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell
biztosítani;
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

A kiemelt térségi övezetbe a különleges beépítésre nem szánt területbe sorolt településüzemeltetési
terület és jószágállás terület tartozik a Cserhegy úti dűlőben. A hatályos HÉSZ 13. §-a a kiemelt térségi
övezet szabályaival összhangban szolgálja a tájkép egységességét.
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Világörökség és világörökség várományos terület
övezete (T-3)
28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos
terület övezetének (T-3) területét - a kulturális
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján - a
településrendezési
eszközökben
kell
a
tényleges
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény
előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt
területen kell érvényesíteni.
(2) A világörökség és világörökség-várományos terület
övezete (T-3) tekintetében az OTrT által meghatározott
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő
terület országos övezetre, valamint a világörökség és
világörökség-várományos terület kiemelt térségi és megyei
övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a tájalkotó
elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési
szabályzatban a tájképet és a kulturális örökség elemeinek
védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni.

Az övezetbe az összes módosítási terület beletartozik.
A tervezett fejlesztések belterülethez közel, táj- és
természetvédelmi szempontból kevésbé jelentős
területen valósulnak meg.
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
övezete (SZ-1)
Btv 31.§ A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny
terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által
meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület országos övezetre vonatkozó
övezeti előírásokés a felszín alatti vizek védelméről szóló
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások
alkalmazandók:
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú,
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés
folytatható;
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő
telep – kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok
lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét
végző
telepek
(komposztüzemek),
valamint
a
hulladékátrakó állomás – és vegyszertároló nem létesíthető.

Az övezetbe az összes módosítási terület beletartozik.
A tervezési területeken nem kerül kijelölésre
hulladékgyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos
területfelhasználás.
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Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)
OTrT 25. § (1) A földtani veszélyforrás területének
övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során
adott véleményében hozzájárul.
Btv 32. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezete
(P-1) területét - az állami földtani feladatokat ellátó szerv
állásfoglalása alapján - a településrendezési eszközökben
kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és e
törvény előírásait a településrendezési eszközökben
lehatárolt területen kell érvényesíteni.
(2) A földtani veszélyforrás terület övezet (P-1)
tekintetében az OTrT által meghatározott földtani
veszélyforrás területe kiemelt térségi és megyei övezetre
vonatkozó előírások mellett a következő előírások
alkalmazandók:
a) az övezetbe besorolt területeken a beépítés
feltételeit a településrendezési eszközökben kell
meghatározni;
b) a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetésére
szolgáló műtárgyakat a településrendezési eszközökben
tervezni kell.

A kiemelt térségi övezet a Cserhegy úti dűlőben kijelölt különleges beépítésre nem szánt területeket
érinti. A szabályozási terven lehatárolásra kerültek az egyes földtani veszélyforrási területek, azonban a
módosítással érintett területek vonatkozásában a HÉSZ nem fogalmaz meg korlátozásokat.
Vízeróziónak kitett terület övezet (P-2)
Btv 33.§ A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2)
tekintetében az OTrT által meghatározott vízeróziónak
kitett terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó
előírások mellett a következő előírások alkalmazandók a
következő előírások alkalmazandók:
a) a földhasznosítás (művelési ág) tudatos
megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások
megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások
alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek
erdősítésével - kivéve a szőlő termőhelyi kataszteri
területeket - kell az erózió mértékét csökkenteni;
b) a már kialakult vízmosások rendezésével
(megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a
településrendezési eszközökben kell meghatározni.

Az övezetbe az 1. és 2. módosítási területek
tartoznak bele. Az övezet szabályozása beépült
közvetlenül a HÉSZ vízeróziónak kitett terület cím
alá tartozó rendelkezésekbe. A különleges
beépítésre
nem
szánt
terület
–
településüzemeltetési terület esetében 50%-ban
kerül meghatározásra a zöldfelület legkisebb
mértéke, ezért a HÉSZ 23. § (2) bekezdése
módosul:
„(2) A
vízeróziónak
kitett
területeken
biztosítani kell a talajfelszín
a) külterületen legalább 80%-os;
b) belterületen legalább 30%-os
növényborítottságát, amennyiben az övezeti
előírások másként nem rendelkeznek.”
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Települési terület övezete (U-1)
Btv 37.§ A települési terület övezetén (U-1):
a) a településszerkezeti terveknek a történeti,
építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti
adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel,
közművesítéssel,
környezetalakítással,
tájrendezéssel
foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett
területekre készült tanulmányterveket a helyi építési
szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni;
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan
nem alakítható ki;
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési
magassághoz kell igazodni;
d)
a
meglévő
építmények
felújításának,
helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének
lehetőségét
e
törvény
szabályozási
előírásainak
figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell
meghatározni;
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas
hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az
esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki
lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak
mérlegelésével terepszint alatti
elhelyezést kell
biztosítani.

Az övezetet a 3. módosítás érinti.
Általános mezőgazdasági térség (M-1)
Btv 39. § (1) Az általános mezőgazdasági terület
övezetén (M-1):
a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti
telekméret esetén épület nem létesíthető;
b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű
használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület
építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az
1000 m2-t nem haladhatja meg;
c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti
telekméret esetén épület nem létesíthető;
d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt
meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos
állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a
beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem
haladhatja meg;
e) szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban
foglaltak kivételével - 2 ha alatti telekméret esetén épület
nem létesíthető;
f) a szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha és azt meghaladó telekméret
esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a
beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800 m2-t nem haladhatja meg;
g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel
rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - a szőlője művelésével, fel
dolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési tevékenysége
engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő telkén. A
beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a
25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévő
telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet
szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési
tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni;
h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást
szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek
alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg;
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j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág
fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik
művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás
szerint lehet építeni;
k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait
szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter
távolságra lehet elhelyezni.
A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell
rendelkezni;
l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő fásításokat a
településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni;
n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások
karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.
(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - parti és partközeli
településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a
birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület
nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg.
(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben kell
szabályozni gazdasági területként, ahol környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység folytatható.
(4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben különleges
beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy
bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető.

Az övezetbe az 1. és 2. módosítási területek tartoznak. A különleges beépítésre nem szánt területekre
vonatkozó szabályozás összhangban van a Btv. 39. § (4) bekezdés és 39. § (1) bekezdés k) pontjának
előírásaival.
Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)
Btv. 46. § A szőlő termőhelyi kataszteri terület
övezetén (C-1):
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe is
besorolt földrészletek erdőterületként történő kijelöléséről
a településrendezési eszközökben kell dönteni;
c) építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel
hasznosított
telken,
kizárólag
a
szőlőművelést,
szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló
épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez tartozó
szabályozási előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is
kielégítő épületet lehet;
d) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.),
amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan
hozzátartozó tájképformáló elem - szőlőműveléssel nem
hasznosított területen is - a telek méretétől függetlenül
elhelyezhető;
e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan
meghatározott százalékában az illetékes hegybíró
nyilatkozatával kell igazolni.

A kiemelt térségi övezet az 1. és 2. módosítási
területeket érinti. A lehatárolás pontosítása
szükséges, mivel a Cserhegy úti dűlőben kijelölt
különleges beépítésre nem szánt területek
esetében nem biztosítható a telek területének
80%-án a szőlő művelés
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A fentieknek megfelelően a tervezett módosítások következtében kis mértékben módosulnak az
alábbi 2015-ben lehatárolt kiemelt térségi övezetek.
Kiemelt térségi övezet megnevezése

Btv-ben kijelölt Hatályos településterület
rendezési eszközökben
(ha)
kijelölt terület (ha)

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1)

319,43

312,03

Település-rendezési
eszközök módosításával
kijelölt terület (ha/%)
310,80

97,29

5. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
5.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT
A tervezett módosítások közül a tájszerkezetre és tájhasználatra hatással az 1. Jószágtartó terület
rendezése és a 2. Új falugondnoksági telephely kijelölése a 092/18 hrsz.-ú ingatlanon tervezési
területek vannak.
Az épületek telepítésénél figyelemmel kell lenni a ki- és rálátási kapcsolatokra. A különleges
beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési terület esetén indirekt módon meghatározásra
kerül az építési hely, hogy az épületek minél inkább a telek mélyebb részein kerüljenek
megvalósításra, s az épületmagasság megállapítása kényszeríti a fejlesztést, hogy az épületek a
terepviszonyokat figyelembe véve minél inkább földbe süllyesztve valósuljanak meg. Ezek
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevésbé kitett, látványban jelentős épületek valósuljanak meg.
A jószágtartó terület rendezése során az új területfelhasználás településszerkezeti szempontból
kedvezőbb helyszínen kerül meghatározásra.

5.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A tervezett módosítások mindegyike - mint ahogy a Tihanyi-félsziget egésze - a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park része. A felülvizsgálat során érvényesítettük a magasabb rendű jogszabályok illetve a
természetvédelmi kezelési terv előírásait. Ezt az elvet vettük figyelembe új övezetek kijelölése
során is.
Natura 2000 terület
Tihany területének nagy részét érinti Natura 2000 SCI terület. Kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek4: a Balaton SCI – tómeder területe - (HUBF30002), illetve a Tihanyifélsziget SCI (HUBF20006), mely a - belterület, illetve a kertes- és általános mezőgazdasági
területek kivételével - a félsziget nyugati és déli része. A Balaton (HUBF30002) egyben különleges
madárvédelmi terület5 is.
A módosítással érintett területek közül, a Kapusirtásnál tervezett módosítás, általános
mezőgazdasági terület – jószágállás terület átsorolása korlátozott mezőgazdasági területbe érinti a
NAtura 2000 SCI területeket. A Natura 2000 területek vonatkozásában kedvezőbb, hogy a
jószágállással összefüggő területfelhasználás a Cserhegy-kapuban kerül kijelölésre.
Országosan védett természeti és táji értékek
A Tihanyi-félszigeten hozták létre 1952-ben hazánk első tájvédelmi körzetét. A terület 1997-től a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű része lett. A
szubmediterrán jellegű száraz, meleg térségek közvetlen szomszédságában vízi és mocsári élőhelyek
találhatók - utóbbiakra példa a fokozottan védett Külső-tó.

4

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt
közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az
Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő
természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű
közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve
fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

5

Különleges madárvédelmi terület: az Korm. rendelet 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti
értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj,
valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található,
különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre;

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

57
MUNKAKÖZI ANYAG
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Nemzeti Ökológiai Hálózat
A Nemzeti Ökológiai Hálózat, így a Balaton kiemelt üdülőkörzet térségi övezetei közül a magterület,
ökológiai folyosó és a pufferterület övezete érinti a települést, azonban a tervezési területeket csak
a pufferterület övezete érinti.
Pufferterület övezetek előírásainak érvényesülését
lásd: 5.2.4. Kiemelt térségi övezetek ismertetése című fejezet

5.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „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”.6 Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető. 7
A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre,
így a biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.

6. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Tihanyi-félszigeten a zöldfelületi rendszer elemei:


Területfelhasználási egységek:
o erdőterületek
o mezőgazdasági területek – gyep, szőlő, gyümölcs, kertes mezőgazdasági területek
o zöldterületek
o különleges beépítésre nem szánt területek
Egyéb:
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok
o telken belüli zöldfelületek.



A település meglévő zöldfelületi elemeinek fejlesztése során gondoskodni kell a közigazgatási
területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A
fenti szempontok figyelembevételével került kialakításra a település zöldfelületi rendszere.
A Cserhegy úti dűlőben tervezett különleges beépítésre nem szánt területek esetében továbbiakban
is cél, hogy magas zöldfelületi ellátottsága legyen a területnek. A tervezési területeken figyelemmel
kell lenni a környezet ökológiai rendszereire. Különleges beépítésre nem szánt terület –
településüzemeltetési terület esetén az oldalkerti telekhatár mentén fasor létesítendő, illetve a
hátsókert irányában meghatározásra kerül a telek be nem építhető része.
A 085 hrsz.- út szabályozásának a módosítása nem befolyásolja a települési zöldfelületi rendszert.

7. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A tervezett módosítások nem járnak új közlekedési területek kijelölésével, illetve a módosítások a
közlekedési területek fejlesztését nem igénylik. Számottevő gépjárműforgalom növekedés az
érintett területeken nem várható.

7.1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
7.1.1. Térségi kapcsolatok



Országos főutak
-

71. sz. Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút jelenlegi nyomvonala (Útkategória: K.IV.A.)

A tervezési területek egyike sem érinti a 71. sz másodrendű főút nyomvonalát.

6
7

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: LVII. törvény 12. §-a szerint módosított szöveg.
A 9. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.
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Országos mellékutak:

Meglévő, megmaradó:
-

7117. jelű Tihany félsziget összekötő út (útkategória: K.V.B. és B.III.b.D., illetve B.IV.b.C.)
71801. jelű Tihany – Diós átkötés egyéb csomóponti ág (útkategória: K.VI.B.)
71122. jelű Tihany fürdőtelep bekötőút (útkategória: B.VI.d.C.)

A tervezési területek egyike sem érinti az országos mellékutakat.



Vasúti hálózat:

A településen kötöttpályás közlekedési terület nem található és a jövőben sem tervezett.
7.1.2. Települési úthálózat



Főúthálózat

Meglévő, megmaradó:
Az országos mellékutak településen áthaladó szakaszai:
-



Kossuth Lajos utca – Rév utca (7117. jelű összekötő út)
Klebelsberg K. utca - Lepkesor (7117. jelű összekötő út)
Fürdőtelepi utca (71122. jelű bekötőút)

Belterületi gyűjtőutak

Meglévő, megmaradó:
- Sajkodi utca
- Major utca
Tervezett:
-

Meglévő, de útkategóriában változás tervezett:
o

-

Klebelsberg Kunó utca - Fürdőtelep utca és Rév utca között- (7117. jelű összekötő út)

Új nyomvonal:
o
o

Aranyház utca
Völgy utca – 085 hrsz-ú út
A településrendezési eszközök módosítása a 085 hrsz.-ú út alsó, Belső-tó mellett futó
szakaszát érinti.

o



1841/4 hrsz-ú út

Egyéb utak

A település úthálózatában tervezett egyéb közutak, nyomvonalak szabályozási módosításai a
különböző lakóterületi, rekreációs és intézményi fejlesztések miatt, valamint a meglévő lakó- és
üdülőterületek jobb, biztonságosabb megközelíthetőségének biztosítására épülnek ki a jövőben.
7.1.3. Közösségi közlekedés
A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban nem szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése. A
menetrendszerű autóbusz-közlekedés számára létesítményeket, nagyobb felületek tervezése nem
szükséges.
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7.1.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Meglévő, megmaradó nyomvonalak
71. sz. főút mentén haladó kerékpárút (Balatoni Bringakörút része) – „A” hálózati szerep
7117. j. út mentén haladó kerékpárút (71. sz. főút és Kossuth utca között) - „B” hálózati
szerep
- 7117. j. út mentén haladó kerékpárút (Kenderföld utca és a Rév között) - „B” hálózati
szerep
- Kenderföld utca (és annak folytatása: 1841/22, 1841/20, 1841/19 hrszú telkeken) - „C”
hálózati szerep
- Lepkesor – Klebelsberg utca mentén haladó kerékpárút (71. sz. főút és a BHRT hajókikötője
között, valamint a Fürdőtelep utca és a Kenderföld utca között)- „B” hálózati szerep
- Váralja utca (kijelölt kerékpáros nyomvonal) - „C” hálózati szerep
Tervezett nyomvonalak:
-

-

„B”-hálózati szerep:
o
o

-

Kossuth utca – Cserhegy utca mellett haladó kerékpárút
Sajkodi úton haladó kijelölt kerékpáros nyomvonal

Helyi jelentőségű kerékpáros nyomvonalak - „C” hálózati szerep:
o
o
o

7117. j. út – Halász utca – Rév utca
Völgy utca – Kiserdőtelepi út - Major utca – Aranyház utca
Kiserdőtelepi út – belterület szélén haladó út – Szőlő utca – Major utca
A településrendezési eszközök módosítása érinti a 085 hrsz.-ú úton jelölt kerékpáros
nyomvonalat.

o

József Attila utca – Csokonai utca – Kiss utca

A fenti nyomvonalak elkülönített kiépítésére a település közterületeinek szűk szabályozási
szélessége nem ad lehetőséget, de kijelölt kerékpáros nyomvonalként való kiépítésük
(forgalomtechnikai eszközökkel) javasolt.
7.1.5. Parkolás
A tervezett módosítások a település parkoló rendszerére nincs hatással. A fejlesztésekkel
kapcsolatban a parkolási igényeket telken belül vagy a meglévő parkoló területeken kell biztosítani
a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az OTÉK 42. § meghatározza a járművek elhelyezését. Önkormányzati rendelet alapján
szabályozható, hogy hol helyezhető el gépjármű.

7.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
7.2.1. 085 hrsz.-ú út szabályozásának felülvizsgálata
Tihany szabályozási terve tartalmazza egy - a Kiserdőtelepi út és a Major utca között, a Belső-tó
mellett, attól északra haladó - gyűjtőút kialakításának lehetőségét. A jelenlegi módosításban
felmerült ezen gyűjtőút keleti szakaszának szükségessége.
A község közúthálózatában lehetne szerepe egy, a lakott területeket délről kerülő útnak (Völgy utca
– tervezett út – Major utca), de főleg a szezonális forgalmi terhelést figyelembe véve. Amennyiben
ez az út nem valósul meg, s jelentős forgalomkeltést okozó fejlesztések nem is várhatók
nyomvonalán, a jelenlegi úthálózat is megfelelően le tudja bonyolítani a forgalmakat.
Mindenképpen biztosítani kell azonban a beépítésre szánt telkek biztonságos közúti kapcsolatát a
jövőben is. A területen a helyi jelentőségű kerékpáros nyomvonala továbbiakban is biztosítható.
A fentieknek megfelelően a Szőlő utca délnyugati ágáig kerülne szabályozásra a 085 hrsz.-ú út
mellett jelölt gyűjtőút, s a belterületi gyűjtőutak tervezett elemei az alábbiak szerint módosulnak:
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Tervezett:
-

Meglévő, de útkategóriában változás tervezett:
o

-

Klebelsberg Kunó utca - Fürdőtelep utca és Rév utca között- (7117. jelű összekötő út)

Új nyomvonal:
o
o
o

Aranyház utca
Völgy utca – 085 hrsz-ú út nyugati szakasza
1841/4 hrsz-ú út

8. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT
A tervezési területek vonatkozásában új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A tervezés
során fontos, hogy az újonnan kijelölt különleges beépítésre nem szánt területek vonatkozásában
meghatározásra kerüljön, hogy épület csak legalább részleges közművesítettség rendelkezésre
állása esetén építhető be, illetve hogy a településüzemeltetési terület esetében a szennyvíz
tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatornahálózatba bekötve történjen.
A tervezett módosítások léptéke a község közműveinek kapacitásbővítését nem teszi szükségessé, a
település jelenlegi igényeihez viszonyítva nem jelentenek túlzott igénynövekedést, az üzemeltetők
a település jelenlegi beépített területén különösebb külső hálózatfejlesztés igénye nélkül ki tudják
elégíteni és a bevont terület kiszolgálására sem szükségesek a hálózatépítésen kívül jelentősebb
külső háttérfejlesztések.

8.1. VÍZIKÖZMŰVEK
A tervezett módosítások a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincsenek
hatással. A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem
befolyásolják.

8.2.ENERGIA ELLÁTÁS
A tervezett módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják.

8.3. HÍRKÖZLÉS
A tervezett módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják.
A 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet szerinti hírközlési szakági anyag nem készíthető a területre,
hiszen a módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják.

8.4.

MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK
ALKALMAZÁSA,
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK

KÖRNYEZETTUDATOS

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett
fejlesztések során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél.

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
9.1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA
9.1.1. Előzmények, kapcsolódás a tervezési folyamathoz
Tihany Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek
módosításáról döntött, melyeknek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormány rendeletet
(a továbbiakban: Korm. rendelet), mely jogszabály 1.§ (3) bekezdése alapján várható környezeti
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat
szükségessége. A rendelet 3. §-a értelmében a településrendezési tervek elfogadásáért felelős
szervnek – az önkormányzatnak – a feladata annak eldöntése, hogy a tervezés előrehaladását
figyelembe véve előírja-e a környezeti vizsgálat lefolytatását.
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Az Eljr. 37. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően több környezetvédelemért felelős szerv úgy
nyilatkozott, hogy környezeti vizsgálat szükséges. A környezeti értékelés tematikája a
Korm.rendelet 4. számú mellékletében megjelölt tartalmi követelmények szerint készült. A
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasz dokumentációjához elkészült a
jelen környezeti értékelés.
9.1.2. Javaslatok hatása a tervmódosítás készítésére
A környezeti értékelés a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült.
A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a
településrendezési eszközökbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök
elkészítésére vonatkozik, hanem annak alkalmazása során – Tihany természeti és épített értékeinek
megóvását, a települési környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként.
9.1.3. A környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság által adott vélemények,
szempontok figyelembevétele
A településrendezési eszközök felülvizsgálata az előzetes tájékoztatással indult, amelyek során a
megkérdezettek javaslatai, kérései megismerhetők voltak, illetve azok feldolgozásra kerültek. A
véleményt adó államigazgatási szervek között voltak a – Korm.rendelet 3. számú mellékletében
megnevezett - környezet védelméért felelős szervek.
A javaslatok többségében a környezeti vizsgálat lefolytatására irányultak, a Korm.rendelet 4.
mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően.
9.1.4. A Környezeti értékelés fenntarthatósági értékrendje
Tihany környezeti értékelés során a Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez és a Balaton
törvényhez készült környezeti vizsgálat fenntarthatósági elveit vették alapul a tervezők.
9.1.5. Alkalmazott módszer, felhasznált adatok
Az alkalmazott módszer a Korm.rendelet tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési
eljárásoknak megfelelő.
A felhasznált adatok tekintetében a Tervezők a környezet védelméért felelős szervek előzetes
tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeire, az azokban közölt adatokra, valamint a helyszíni
bejáráson szerzett tapasztalataikra támaszkodtak.

9.2.

HELYZETÉRTÉKELÉS, VIZSGÁLAT
HATÁSAINAK FELTÁRÁSA

–

A

TERV

MEGVALÓSÍTÁSA,

KÖRNYEZETI

9.2.1. Környezeti állapot
9.2.1.1. Felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem



Felszíni és felszín alatti vizek

Tihany domborzatából adódóan a területről elfolyó csapadékvizek egy részének a Balaton, a másik
részének a Belső–tó a befogadója, további lefolyástalan tómeder a Külső-tó. A Külső-tó jelentősége
elsősorban természetvédelmi az ott található gazdag madárlelőhely miatt, a Belső-tó
horgászturisztikai hasznosítás mellett egyre nagyobb teret kapnak a természetvédelmi szempontok.
A „harmadik tó” a Rátai-csáva, csak időszakosan – kedvező, csapadékos években, leginkább
hóolvadást követően – alakul ki kisebb víztükör, mely néhány hét vagy hónap alatt eltűnik a
mélyedésből.
A község partmenti fekvéséből és idegenforgalmi jellegéből adódóan kiemelten fontos a Balaton
vízminősége. A településnek - a tó nagyságára tekintettel – nincsenek önálló eszközei a vízminőséget
befolyásoló szennyeződések megelőzésére. A hatályos országos és helyi jogszabályok nem engednek
semmilyen újabb szennyező funkciót a parti sávba, a HÉSZ előírja a szennyvízcsatorna teljes
kiépítését, és támogatja a meglévő természetközeli területeket. A tó vize mennyiségileg és
minőségileg is megfelelő volt az utóbbi időszakban, ám jelentős vízszint csökkenés volt
tapasztalható a 2000-2003 közötti rendkívül száraz időszakban. Ennek valószínűsége a legújabb
kutatások eredményei alapján az elkövetkező évtizedekben egyre növekszik. A tó vízminőségi adatai
a megfelelő vízminőséget igazolják.
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Tihanyt a 27/2004. (XII.25.) KVvM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan
érzékeny” területre sorolja be. A település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
területen található. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet melléklete a települést nitrátérzékeny területek közé sorolja.
Az 1. módosítás eredményeként megvalósításra kerülő jószágállás építése során kisebb. Az
üzemeltetése során számolni kell a legelés, a taposás és a trágyázás hatásaival a különleges
beépítésre nem szánt terület – jószágállás területen belül, illetve azoknak a területeknek a
terhelése is megnőhet, ahol sor kerül a jószágok legeltetésére. Felszíni és felszín alatti vizek
szempontjából a trágyatermelődés okozza a legjelentősebb veszélyforrást. A jószágállás területén
különösen fontos a trágyák megfelelő összegyűjtésére, deponálására odafigyelni, hogy azok ne
szennyezzék a felszín alatti vizeket illetve a környező Belső-tavat. A szerves trágyák a vízbe jutó
nitrogénvegyületeknek az egyik fő forrásai, amik mind a vizek élővilágára, mind pedig az emberre
káros hatással lehetnek. A felszíni vízbe kerülő nagy mennyiségű nitrogén vegyületek a túlzott
mennyiségű tápanyagdúsulásához vezetnek, ami a tó felgyorsult eutrofizációját okozza. Ennek
elkerülése érdekében amennyire lehet meg kell akadályozni, hogy a jószágállás területén
termelődött trágya a Belső-tó vizébe jutva annak eutrofizácójához járuljon hozzá. A területen a
trágyatárolás és -kezelés során figyelembe kell venni a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet
előírásait.
A 2. számmal jelölt módosítás esetében, mind az építkezés, mind pedig a telephely üzemeltetés
során felmerülhetnek olyan tevékenységek, amelyek eredményeként - kellő óvintézkedések
hiányában – a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződhetnek. A kivitelezés során kiemelt figyelmet
kell fordítani a talaj erodálódásának, valamint a talaj elszennyezésének megakadályozására. Ezen
túl a telephely üzemelése során is odafigyelést igényel, hogy a telephelyen tárolt vegyszerek és
egyéb környezetre káros anyagok ne mosódhassanak be a talajvízbe. Az építési időszakban, illetve a
telephely üzemeltetése során gondoskodni kell a kommunális és veszélyes hulladék elszállításáról és
megfelelő tárolásáról.
A HÉSZ módosítások különleges beépítésre nem szánt terület - településüzemeltetési területen
illetve a jószágállás területen előírja, hogy a telek legalább részleges közművesítettség
rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése a
közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. A jószágállás terület esetében a
trágyatárolás, míg a településüzemeltetési területen a különböző anyagok tárolásánál a legnagyobb
elővigyázatossággal kell lenni, s minden környezetvédelmi előírást különösképp be kell tartani.
A 3. számmal jelölt módosítás nincs hatással sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre. Azáltal,
hogy a 085 hrsz.-ú út keleti szakaszán nem kerül megvalósításra a gyűjtőút, így a forgalomból adódó
terhelések továbbiakban sem lesznek jelentősek.
A módosítással érintett területek közül az összes a Balaton törvény szerinti Sz-1 jelű Felszíni
szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozik. A Balaton törvény kiemelt térségi
övezetre vonatkozó szabályok a felülvizsgálat során beépítésre kerültek a HÉSZ-be.
A Btv. szerinti vízeróziónak kitett terület övezetbe a Cserhegy úti dűlő, így a kijelölt különleges beépítésre
nem szánt területek tartoznak. A kiemelt térségi övezet szabályozása beépült közvetlenül a HÉSZ
vízeróziónak kitett terület cím alá tartozó rendelkezésekbe. Különleges beépítésre nem szánt
terület – településüzemeltetési területen a terület használatából fakadóan nem tartható a HÉSZ 23.
§ (2) bekezdésének a szabálya, hogy a terület legalább 80%-át zöldfelületként kell fenntartani, ezért
a módosítás felmentést ad, s 50%-ban határozza meg, ami egy településüzemeltetéssel összefüggő
területfelhasználás esetén nagyon mértéktartónak tekinthető.



Talajvédelem

A Cserhegy úti dűlőben tervezett módosítások során kell kiemelt figyelmet fordítani a
talajvédelemre. Mindkettő módosítás a Btv. szerinti Földtani veszélyforrás terület övezetébe
tartozik, a hatályos szabályozási terv szerinti felszínmozgás veszélyes területen fekszik, azonban a
HÉSZ nem fogalmaz meg a területek vonatkozásában előírásokat. A módosítások során ügyelni kell
arra, hogy a kitermelt termőréteg megfelelő módon deponálásra kerüljön, illetve hogy a későbbi
hasznosítására is sor kerülhessen.
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A különleges beépítésre nem szánt terület - jószágállás terület tekintetében az állatok által okozott
taposás jelenthet veszélyt a talajra. A nagymértékű igénybevétel következtében kipusztulhat a
talajtakaró növényzet, aminek hiányában a talajfelszín eróziónak és deflációnak lesz kitéve. Ennek
elkerülése érdekében korlátozni kell a területen belül a lókarámok területét.
9.2.1.2. Levegőtisztaság védelem
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza, hogy Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonfüred, Csopak és Tihany
a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Tihany településen a légszennyezőanyag-kibocsátást
a lakossági fűtés, valamint a közlekedés határozza meg. Az utóbbi években a tranzitforgalom
csökkenése volt tapasztalható, aminek köszönhetően a levegőminőség helyzete javult.
A tervezett módosítások egyike sincs jelentős hatással Tihany levegőtisztaságára. Az építkezések
során a megnövekedő forgalom következtében várható kismértékű légszennyezés növekedés,
azonban ez csak rövid ideig jelentkezik és akkor sem jelentős mértékű.
Különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési területen ügyelni kell, hogy ne
kerüljön sor az ott tárolt anyagok kiporzására, a megfelelő, zárt tárolásról gondoskodni kell,
9.2.1.3. Hulladékkezelés
A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény szerint kell végezni, mely a környezetvédelemről szóló törvénnyel összhangban
meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit.
Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételének rendjéről a 9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendeletet hozta. A rendelet 3.§
alapján Tihany közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató: a Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő
ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék egybegyűjtését, előkészítését, hasznosításra
történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. biztosítja. A települési hulladék a
Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.
Az 1. számú módosítással érintett területen kis mennyiségű kommunális hulladék keletkezése
várható, melynek elszállításáról gondoskodni kell. Ezen felül az állattartás során keletkeznek olyan
veszélyes hulladékok melyek elszállításáról és kezeléséről gondoskodni kell. Ebbe a körbe tartozik a
kezeletlen állati trágya, valamint az elhullott állatok teteme. Ezek biológiai összetételük miatt
veszélyt jelentenek a környezetükre, így elszállításuk és megfelelő módon történő elhelyezésük
elengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM
rendelet az irányadó.
A 2. számú módosítással érintett területen keletkező kommunális hulladék elszállítását meg kell
oldani, amelyre Tihany hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló
9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. a kötelezett. A telephelyen esetlegesen képződő veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015
(VIII.7.) Korm. rendelet az irányadó.
A 3. módosítással érintett területen nem várható hulladék keletkezése.
9.2.1.4. Zaj és rezgésvédelem
A tervezési területeken, illetve azok közelében nem található jelentős tranzitforgalmat bonyolító
út, illetve komoly zajforrásnak számító üzemi létesítmény sem.
A település az egyik legfontosabb és legforgalmasabb turisztikai célterület a Balaton partján, így
üdülési szezonban megnövekszik a szórakozó helyekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódó
zajterhelés. A módosítással érintett területek ugyanakkor turisztikai szempontból kevésbé
frekventált részén helyezkednek el a településen, így a turizmusból származó zajterhelés kevésbé
érződik ezeken a területeken.
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A módosítás következtében várható építkezések során megnövekedhet a zajterhelés, azonban ez
csak időszakos, az építkezés elkészültével megszűnik. Mivel Tihany esetében a nyári időszakban
megnő a településre látogató, pihenni vágyó turisták száma, így a tervezett beruházások építésének
ütemezésekor érdemes erre tekintettel lenni és a téli időszakra ütemezni.
A különleges beépítésre nem szánt terület – településüzemeltetési területen nem csak az építkezés
ideje alatt, hanem az üzemelés során is várható zajterhelés növekedés. Ez elsősorban a telephelyre
érkező munkagépektől, illetve a telephelyen történő egyéb zajos tevékenységektől várható. A
telephely kialakításakor törekedni kell az aktív és passzív zajvédelemre. A zaj mérsékelhető
növényzet telepítésével, illetve a zajos tevékenységeket a telephelyen belül úgy kell elhelyezni,
hogy az lehetőség szerint a lehető legtávolabb helyezkedjen el a lakott terültektől. Az üzemi és
szabadidős létesítmények zajterhelésére vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési szóló
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmaz adatokat.
9.2.2. Természetvédelem
A természetvédelemről szóló alátámasztó munkarészt lásd az 5.2. fejezetben.
9.2.3. Településen belüli elhelyezkedés
A településen belüli elhelyezkedést lásd a Megalapozó vizsgálat – Alátámasztó munkarészében az
egyes módosításoknál a Tervezési terület elhelyezkedése című alfejezetben.

9.3. A TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN LEÍRTAK ELMARADÁSA
A településrendezési eszközök készítése során egyes területek vonatkozásában több változat is
készült, melyek a településfejlesztési célok megvalósítását, a kompaktabb településszerkezet
kialakítását célozzák, s az egyes változatok értékelése során az érvényes jogszabályokban
foglaltakat, illetve a település környezet- és természetvédelmi érdekeit, épített örökség védelmét,
az emberi egészségre gyakorolt hatásokat figyelembe vettük.
A jobb környezeti- és településképi állapot elérése érdekében kerül sor a módosításra az 1. és 2.
tervezési területeken:
-

A jószágállás területek esetében a hatályos szabályozás is lehetőséget biztosít állattartáshoz
kapcsolódó építmények elhelyezésére a Kapuirtáson, jelen módosítás során e – általános
mezőgazdasági terület – jószágállás terület - területfelhasználás helyett jelöl ki a Cserhegykapuban különleges beépítésre nem szánt területet. A módosítás során szabályozott terület
kissé intenzívebb, mint a hatályos szabályozásban szereplő területfelhasználás, azonban ezt
a terület morfológiai adottságai, így az épületek telepíthetősége, és a telekméret indokolja.
A módosítás várhatóan kisebb terhelést jelenthet a félsziget belső, védett természeti
értékeire és területeire, hiszen nem kerül sor az általános mezőgazdasági terület –
jószágállás terület feltárására, beépítésére.

-

A falugondnokság jelenleg a Belső-tó partján, az 520/1 hrsz.-ú ingatlanon működik. A
területnek új helyszínt kell biztosítani, miután a jelenlegi területen való működése több
konfliktust is magában hordoz. A tervezési területre készített beépítési koncepció alapján
cél, hogy az épületek oldalhatárosan kerüljenek telepítésre a telek belterületi oldalán, ami
lehetőséget biztosít az oldalkertben fasor telepítésére. A telken az épületek az úthoz közel,
a telek alsó részére kerülnek telepítésre, kihasználva a szintbeli adottságokat. A lakóterület
és a településüzemeltetési terület között a meglévő erdőterület pufferterületként szolgál, s
ugyanúgy nem beépíthető a telek déli része kb. 115 méter mélységű sávban. Amennyiben az
épületek tervezése, telepítése során minden településüzemeltetés során fontos igényt
figyelembe vesznek, akkor a környezeti terhelés minimalizálható.

A fentiek alapján a településrendezési eszközök véleményezési szakaszában már csak egyetlen
változat kerül egyeztetésre a Korm.rendelet 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős
szervekkel, az Eljr. 9. melléklete szerinti szervekkel, bevont önkormányzatokkal és partnerekkel,
ahogyan ez a településrendezési eszközök készítésének gyakorlatában többnyire megszokott. A
településrendezési eszközök törekednek a körülmények és lehetőségek adta jobb környezeti állapot
elérésére, ahogy ezt a környezeti vizsgálat további fejezetei, illetve az alátámasztó munkarészek
egyéb fejezetei is leírják.
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A tervben leírtak elmaradása
A településrendezési eszközök keretein belül helyi építési szabályzat készül, amelyet a képviselőtestület rendelettel fog jóváhagyni. A rendeletben előírtak betartása kötelező, illetve mivel a
településrendezési eszközök mindössze kereteket biztosítanak az egyes konkrét beruházások
számára, ezért a tervben leírtak elmaradása nem várható.

9.4. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A TERVBEN, ILLETVE A TERV
MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ FELLÉPŐ, KÖRNYEZETRE KÁROS
HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVI MEGOLDÁSOK A TERV
MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN KIVÁLTANDÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
Tervezési terület

1.

Jószágtartó
terület
rendezése - Kapuirtás

1.

Jószágtartó
terület
rendezése
–
Új
jószágállás terület

Környezeti hatás
értékelése8

Megjegyzés

+

A félsziget belső része kevésbé
kerül
terhelésre
a
területfelhasználás módosításával.

0

2.

Új
falugondnoki
telephely kijelölése a
092/18
hrsz.-ú
ingatlanon

3.

085
hrsz.-ú
szabályozásának
felülvizsgálata

út

0
+

Környezetre káros
hatások csökkentésére
vonatkozó tervi
megoldások

A településen szükséges istálló
elhelyezése.
A
területek
tulajdonviszonyai, méretei, illetve
a természetvédelmi oltalmak miatt
ez a terület bizonyult alkalmasnak
jószágállás kialakítására.

Az állattartásból fakadóan
az üzemeltetés során nagy
hangsúlyt kell helyezni a
trágyatárolásra,
illetve
szoros
együttműködés
szükséges
a
természetvédelmi kezelővel
a területek legeltetésével,
használatával kapcsolatban.
Az épületeket úgy kell
tervezni, hogy figyelembe
vegyék
a
terepi
adottságokat.

A
falugondnokság
telephelye
jelenleg az Ősközség területén, a
Belső-tó partján a 520/1 hrsz.-ú
ingatlanon található. Ez az ingatlan
több szempontból sem felelt meg a
falugondnokság számára, ezért volt
szükség a belterület határában új
terület kijelölésére.

A településüzemeltetéssel
összefüggő
rendeltetések
elhelyezésre kerülnek – az
építési
hely
indirekt
megállapításával
–
a
település alsó részén.

Az önkormányzat nem tervezi az
utca
megvalósítását,
így
a
szabályozás szükségtelen.

9.5. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK


8

Környezetvédelem javaslatok
-

A környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata;

-

Felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszú távú megőrzése;

-

Trágyatárolás megoldása, ellenőrzése;

-

A szennyvíz-csatornahálózatra való teljes körű rácsatlakozás ellenőrzése;

-

Légszennyezésből,
mérséklése;

-

Hulladékgyűjtés megoldása a megvalósítás és üzemeltetés során;

-

Zöldterületek kialakítása, fenntartása;

illetve

zaj-

és

rezgésterhelésből

+ Tervi módosítás környezeti hatása kedvező
0 Tervi módosítás környezeti hatása semleges
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Táj és természetvédelmi javaslatok
-

Természeti értékek védelmének fenntartása, védett fajok élőhelyének megőrzése;

-

Természeti értékek megóvása, fenntartása (tájékoztatás);

-

Fasorok telepítése honos fafajokból;

-

Folyamatos ökológiai hálózat fenntartása, a meglévő elemek felülvizsgálata, szükség esetén
minőségének javítása, új elemek létesítése;

-

Épületek tájba illesztése.

Egyéb kapcsolódó javaslatok
-

Ökológiai szempontok érvényre juttatása, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati
rendszerek kialakítása, terjesztése;

-

Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges
tennivalókról az egészséges, tiszta környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás
kialakítása;

-

Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás,
civil szervezetekkel történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő
helyszín biztosítása, a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság
tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az ártérben,
parlagfű és egyéb gyomnövények irtása szomszédos településekkel összehangoltan);

-

A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a
helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok, gazdák
bevonásával;

-

Monitorozás.

9.6. MONITOROZÁSI JAVASLATOK
A településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken környezeti
változások várhatók. Ennek megfelelően a tervben foglaltak monitorozására az alábbi javaslatokat
tesszük:


A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5
évente.



A településrendezési terv felülvizsgálata során az új környezeti vizsgálat részeként javasolt
kitérni a korábban jóváhagyott, illetve módosított tervben foglaltak hatására azóta
bekövetkezett változásokra.



A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt.



A településrendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a
környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.



A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a
lakosság részére.

Monitoringhoz kapcsolódóan meg kell határozni indikárokat. Ezek az indikárok segítik az elhatározott célok
megvalósulásának ellenőrzését, illetve mérik a környezeti állapot változását. Ezek például:


Gépjármű közlekedésből származó szennyezés hatásainak vizsgálata a lakókörnyezetre: „szállópor
koncentráció” (mikrogram/m3), a „CO koncentráció” (mikrogram/m3) valamint a „zajterhelés”
(dB) mérése
Adatforrás: helyszíni mérés
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A létesítendő településüzemeltetési telephely és a lakóterületek határán a konfliktusok
megelőzése érdekében: „káros anyag kibocsátás” (ipari terület tevékenységétől függően
meghatározandó), „zajterhelés” (dB) mérése.
Adatforrás: helyszíni mérés, környezetvédelmi engedély



A természeti környezet sokféleségének megőrzése: módosítással érintett területek
élőhelyeinek feltérképezése a Cserhegy úti dűlőben.
Adatforrás: helyszíni mérés, környezetvédelmi engedély

9.7. ÖSSZEFOGLALÓ
Tihany területén a településrendezési eszközök módosítása során a jobb környezeti- és természeti állapot
megteremtését célozza. A vonatkozó tervi megoldások várhatóan minimalizálni tudják a környezeti
hatásokat. A helyi építési szabályzatban megfogalmazott környezetvédelmi előírások, és jelen környezeti
értékelésben megfogalmazott fontosabb intézkedések betartása mellett a település környezeti állapota
megőrizhető jelenlegi állapotában, illetve lehetőség szerint javítható is.
Azáltal, hogy a terv a táji, természeti értékek szem előtt tartásával készült, és a tájhasználatok tervezése
során is kiemelt figyelemmel kezelte a környezeti elemek védelmét, a természeti adottságokat, a lakosság
remélhetően magáévá teszi azt a környezettudatos szemléletmódot, ami minden fenntartható fejlődést
követő település esetében elengedhetetlen. Csak ebben az esetben valósulhat meg a környezet jobbítására
vonatkozó szándék, amely tervi szinten már megjelent.
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B. MELLÉKLET
ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
VÉLEMÉNYEZŐK

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN
RÉSZT KÍVÁN

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN NEM
KÍVÁN RÉSZT

VENNI

VENNI

MEGJEGYZÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
1.

Veszprém Megyei Kormányhivatal,
Kormánymegbízotti Kabinett
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

X

2.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztály
Természetvédelmi Osztály
3210 Veszprém, Pf: 1307
X

Felhívja a figyelmet, hogy a módosításról hivatalukba beérkezett tájékoztató anyagban nincs információ arról, hogy a
TRE. 3. módosításáról az önkormányzat milyen döntést hozott. Ennek ismertetését kéri a véleményezési
dokumentációban pótolni.
Tájékoztat, hogy a tervezett módosításokkal – a tájékoztató anyag ismeretében – előzetes kifogása nincs.
A 7. számú módosításhoz (Fürdőtelep utca – Váralja utca által határolt lakóterületté történő átsorolása Üh2 jelű építési
övezetből) kapcsolódóan javasolja az építési övezet módosítását a tervezett területen kívül a szomszédos, a Fürdőtelep
utca – Garai utca által határolt Üh2 jelű tömbökre is kiterjeszteni. Az OTÉK 7. § (2) bekezdése értelmében az egy
övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illetetik meg.
Felhívja a figyelmet, hogy a módosítási terület jelenlegi beépítettsége miatt az övezetváltás csak abban az esetben
látja támogathatónak, ha az új lakóterület övezeti paraméterei a jelenleg hatályos Üh2 jelű építési övezet előírásaival
azonosak, attól nem megengedőbbek.
Tájékoztat, hogy környezeti vizsgálat készítésének szükségességét a megküldésre került adatok alapján, az információk
hiányában nem tudta megítélni.
Felhívja a figyelmet a tervezés és az eljárás során figyelembe veendő általános szakmai szempontokra, előírásokra.
Szakmai véleményezéshez az előírásoknak megfelelően hitelesített – szabályozási terv esetében a jellemző vízszintes,
magassági és egyéb adatokat is tartalmazó aktualizált alaptérképen kidolgozott, eredeti méretarányú (másolati
technikával nem kicsinyített, papíralapú és digitális formában) terveket kéri benyújtani.
1. számú módosítás (út kiszabályozása a Cserhegyen)
Tájékoztat, hogy a terület a Tihanyi-félsziget elnevezésű, HUBF20006 területkódú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része, így kéri, hogy a tervezett út a lehető legrövidebb vonalvezetéssel készüljön.
Felhívja a figyelmet, hogy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján a majdani egyedi közlekedési engedélyezési eljárás során a tervezett út
Natura 2000 területre gyakorolt hatásait vizsgálni kell. Kéri továbbá, hogy a tervezett út közforgalom elől elzárt
útként kerüljön kiszabályozásra. A tényleges kiépítés során a behajtást fizikai akadállyal is meg kel előzni.
Felhívja a figyelmet, hogy a terület a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban Btv.) szerinti
magterület övezetéhez és erdőterület övezetéhez is tartozik. A Btv. 23.§ C) pontja szerint közlekedési építmények a
terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el, így kéri előírni, hogy az út létesítése során az
eredeti terepszint bevágással, feltöltéssel nem változtatható meg.
2. számú módosítás (Fogas parkoló bővítése)
Tájékoztat, hogy a tervezési terület a Btv. mely övezetei által érintett.
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Felhívja a figyelmet a Btv.-ben foglalt, a módosítást érintő előírásokra. Ezen felül tájékoztat, hogy a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
3. számú mellékletének 92. pontja alapján önállóan létesített felszíni parkoló védett természeti területen 100
parkolóhelytől a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra
kötelezett tevékenység.
Felhívja a figyelmet továbbá, hogy a tervezési területen vaskori halomsírok találhatók, mely a parkoló létesíthetőségét
kérdésessé teszi.,
5. számú módosítás (jószágtartási hely kijelölése a 092/35, /36 hrsz. területen)
Tájékoztat, hogy a tervezési terület a Btv. mely övezetei által érintett.
Kéri a tervezett építményeknél a tájba illesztés és látványterv készítésének szükségességét a Btv. 26. § f) pontja
alapján előírni. Kéri továbbá, hogy a területet feltáró úthálózat és burkolt felületek minimalizálása érdekében a
tervezett funkció a telek alsó, 091 hrsz.-ú úthoz közel eső területén kerüljön kijelölésre. Kéri továbbá a tájba
illesztés elősegítése és a rálátás zavartalansága érdekében, hogy a telekhatáron háromszintű, tájhonos fajokból
álló takarófásítás kerüljön kiszabályozásra és megvalósításra.
6. számú módosítás (falugazdálkodási telephely a 092/18 hrsz.-ú ingatlanon):
Tájékozat, hogy a Btv. mely övezetei érintik. Felhívja a figyelmet, hogy a Btv. 46. § C) pontja és a 39.§ (1)
bekezdésének előírásai alapján az M-1 és C-1 övezetekből való kivonás szükséges.
A tervezett építményeknél a tájba illesztés és látványterv készítésének szükségességét a Btv. 26.§ f) pontja alapján
kéri előírni. Kéri továbbá, hogy a területet feltáró úthálózat és burkolt felületek minimalizálás érdekében a tervezett
funkció a telek alsó 091 hrsz.-ú úthoz közel eső területén kerüljön kijelölésre.
A tájba illesztés elősegítése és a rálátás zavartalansága érdekébe kéri továbbá, hogy a telekhatáron háromszintű,
tájhonos fajokból álló takarófásítás kerüljön kiszabályozásra.
7. számú módosítás (Fürdőtelep utca-Váralja utca átsorolása lakóterületté)
Felhívja a figyelmet, hogy a hétvégi házas övezet lakóövezetté történő átminősítése a zajvédelmi határérték
szempontjából visszalépést jelent, így szerzett jogokat sérthet.
Tájékoztat, hogy a lakóterület kijelölése abban az esetben támogatható, ha a határértéknek megállapításáról szóló
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti, üdülőterületekre vonatkozó, szigorúbb
határértékeket kell alkalmazni.
Felhívja a figyelmet, hogy a benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik. A Rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint, a
település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.
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Táj- és természetvédelmi szempontból, figyelemmel a védett természeti és Natura 2000 területre, a terület értékeire
az 1., 2., és 6. számmal jelölt módosítások esetében szükségesnek tartja a környezeti vizsgálat lefolytatását,
környezeti értékelés elkészítését, a Rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
A tervdokumentációt kéri CD-lemezen megküldeni.

3.

Balaton-felvidéki Nemzeti
Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Park

Általánosan tájékoztat a jogszabályi környezetről. Emellett az előzetesen megküldött dokumentummal kapcsolatban
jelzik az alábbiakat:
1. számú módosítás (út kiszabályozása a Cserhegyen)
Felhívja a figyelmet, hogy a megközelítés nyomvonalának és paramétereinek meghatározásához az érintett területek
külön vizsgálata és részletes alátámasztó tervezés szükséges, a meglévő adottságok megőrzésével. Kéri a tervezés
során az érintett ágazatok (erdészet, és természetvédelmi hatóság, nemzeti park) megkeresését, bevonását.
Felhívja a figyelmet továbbá, hogy az erdőterület lehetséges minimális igénybevételét szükséges megkeresni - csak a
műsorszóró állomás karbantartása céljából. Ennek az útnak a folytatása lehet az állattartást kiszolgáló út.

X

2. számú módosítás (Fogas parkoló bővítése)
Felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott adatszolgáltatásban szereplő, a területet érintő - temetőn kívül levő – 3 db
kunhalom megőrzésére, melyek országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt állnak, valamint természeti
emléknek minősülnek. Ezen felül tájképvédelmi szempontból is a kunhalmok teljes megőrzése a beavatkozás feltétele,
melyet szintén részletes a terep alakítását is tartalmazó munkarésszel szükséges alátámasztani.
Tájékoztat, hogy az 5. (jószágtartási hely kijelölése a 092/35, /36 hrsz. területen) és 6. (falugazdálkodási telephely
kijelölése a 092/18 hrsz.-ú ingatlanon) számú javaslat tekintetében szintén részletes alátámasztó anyag és szabályozás
szükséges az érintett területekre vonatkozóan.
Felhívja a figyelmet, hogy a tervezett módosítások település-szerkezetiváltozással járnak, valamint védett és
természetvédelmi, tájképi értékeket hordozó területeket érintenek. Ezért szükségesnek tartja – a konkrét
alátámasztó anyagokra vonatkozó – környezeti vizsgálati munkarész elkészítését is a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
szerint.
Kéri a készülő dokumentációk megküldését véleményezésre, valamint az egyeztető tárgyalásokra meghívó küldését. Az
egyeztetési dokumentációt és a jóváhagyás utáni, véglegesített dokumentumot is papír alapon és CD mellékletben is
kérik megküldeni.

4.

Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8200 Veszprém, Dózsa György út.
31.

X

Az előzetes megkeresésre ismerteti a hatáskörébe tartozó előírásokat és szakvéleményét.
Tájékoztat továbbá, hogy a további egyeztetési eljárásban részt kíván venni, az elfogadásra kerülő tervdokumentációt –
elektronikus formában - kérik megküldeni.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
VÉLEMÉNYEZŐK

5.

78
MUNKAKÖZI ANYAG
MELLÉKLETEK

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN NEM

RÉSZT KÍVÁN
VENNI

KÍVÁN RÉSZT
VENNI

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Területi Vízvédelmi Hatóság
8050 Szfv. Pf:947

MEGJEGYZÉS

Tájékoztat, hogy a tervezett módosítások vízbázis védőövezetét, vízfolyást, annak parti sávját, nagyvíz medret nem
érintik.
Az 5. pont szerinti módosítással kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezéssel szembeni védelemről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján Tihany település nitrát érzékeny
terület, ezért a tervezett állattartást a fent említett Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás
és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet szerinti feltételekkel lehet folytatni.
Vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogásuk nincs.

X

6.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1.

X

Nem nyilatkozott

7.

Közép-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság
Balatoni Vízügyi Kirendeltsége
8600 Siófok, Pf.: 32.

X

Nem nyilatkozott

X

Megállapították, hogy a településrendezési terv módosítása kapcsán jelentős környezeti terhelés nem keletkezik, ezért
környezeti értékelés elkészítését nem tartják indokoltnak.
Környezet-és településegészségügyi szempontból a dokumentációban foglaltakkal szemben kifogást nem emel. Tihany
Község településrendezési eszközeinek módosítását közegészségügyi szempontból elfogadásra javasolja.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
1387 Budapest 62, Pf.: 30

X

Nem nyilatkozott

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Felügyeleti Főosztály – Repülőtéri
és Repülésvédelmi Osztály
1675 Budapest, Pf.: 41.

X

Nem nyilatkozott

X

Nem nyilatkozott

8.

9.

10.

11.

12.

Veszprém Megye Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
8210 Veszprém, József Attila u. 36.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki
Engedélyezési
és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi
Osztály
8200 Veszprém, Kistó u. 1.
Miniszterelnökség
Társadalmi
és
Örökségvédelmi
Ügyekért, valamint a Kiemelt
Kulturális Beruházásokért Felelős

X

Megküldte a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71.§ (1) bekezdés a), c), d), e) pontja szerinti
adatokat Tihany teljes közigazgatási területére.
A véleményezéshez aktualizált örökségvédelmi alátámasztó munkarészeket elektronikus és papír alapon is kéri
megküldeni.
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Helyettes Államtitkár
Kulturális
Örökségvédelmi
Kiemelt Fejlesztési Főosztály
Műemléki és Régészeti Osztály
1357 Bp. Pf.6.
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és

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Járási
Építésügyi
és
Örökségvédelmi
Osztály
8210 Veszprém Pf.:1000

Tájékoztat, hogy a módosítási szándékok tekintetében az alábbi örökségvédelmi érintettség áll fent:


Tihany község közigazgatási területét – így a módosítással érintett ingatlanok területét – érinti a 30488
azonosítószámon nyilvántartott Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín területe;



2. számú módosítás (Fogas parkoló kibővítése  08/26 hrsz) a 9434 („Halmok”) és 9433 („Óvár”)
azonosítószámon kiemelten védett régészeti lelőhelyeket, a 8710 [19283] törzsszámon és azonosítószámon
kiemelten védett Tihany településmag műemléki jelentőségű terület ex-lege műemléki környezetét, az 5569
[25748] törzsszámon és azonosítószámon védett ún. Barátlakások ex-lege műemléki környezetét, valamint az
5571 [25572] törzsszámon és azo9nosítószámon védett református templom és harangláb ex-lege műemléki
környezetét érinti;



X

4. számú módosítás (Csokonai u. 70. sz. (74/2 hrsz.-ú) ingatlan műemléki státuszának törlése;) a 8710 [10468]
törzsszámon és azonosítószámon védett Tihany településmag műemléki jelentőségű területét érinti
Felhívja a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § értelmében
Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a
településfejlesztési 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.
Tájékoztat, hogy jelen tervezési feladta esetében az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése indokolt, azonban a
település rendelkezik 2014. évben készült Örökségvédelmi hatástanulmánnyal, amely jelen tervezési munka
esetében alapdokumentumként elfogadható, azonban azt kéri kiegészíteni – az Örökségvédelmi rendelet 12. sz.
mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően – a rendezés során a tervezett változások
hatáselemzésével, továbbá az örökségvédelmi érdekekre való tekintettel szükségesnek tartja a megalapozó
vizsgálatban és az alátámasztó javaslatban az épített környezetre vonatkozó munkarész elkészítését is.
Tájékoztat, hogy a 2. sz. módosításban tervezett parkoló bővítés területén kiemelten védett régészeti lelőhelyek
(halomsírok) találhatóak, melyek bolygatása régészeti szempontból nem támogatható.
Tájékoztat, hogy amennyiben a rendezési terv módosításának szándéka továbbra is fennáll, annak megvalósítását
megelőző engedélyezési eljárásokban örökségvédelmi hatóságként a szakhatósági állásfoglalás kiadása, vagy szakkérdés
vizsgálata során az alábbiakat vizsgálja:


A tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás céljával, ezen belül biztosítható-e – a
fenntartható használat elvét is figyelembe véve – a lelőhely hosszú távú megőrzése, valamint jövőbeni
kutathatósága.



A tervezett beavatkozás hatását a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre – összhangban a védetté
nyilvánítás céljával -, különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem
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veszélyezteti-e a védetté nyilvánított lelőhely
o
tájképi megjelenését,
o
megközelíthetőségét,
o
fenntartható használatát, hosszú távú megőrzésének lehetőségét,
o
esetleges bemutathatóságát, vagy
o
rövid és hosszú távú kutathatóságát.
Felhívja a figyelmet, hogy a parkoló kialakítása a kiemelten védett lelőhelyeken a fenti szempontoknak nem felel
meg, tehát az a későbbi engedélyezési eljárásokban sem támogatható.
A Csokonai u. 70. sz. 74/2 hrsz.-ú ingatlan műemléki védettségének törlésével kapcsolatban észrevételt nem tesz.
Az épített örökségre tikintettel felhívja a figyelmet, hogy a világörökség várományos területet érintő fejlesztések
esetében elsősorban a történelmileg kialakult településszerkezethez igazodó, Balaton-felvidékre jellemző hagyományos
falusias beépítés, formavilág és anyaghasználat támogatható.
Felhívja a figyelmet, hogy a világörökségi helyszín vagy terület és világörökségi várományos terület esetében a
településrendezési eszközök módosítása során az egyeztetési eljárásban a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter is részt vesz.
Tájékoztat a tervezés során figyelembe veendő jogszabályokról.
A dokumentációt papír alapon kérik megküldeni.

14.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

Tájékoztat, hogy Tihany község településrendezési eszközeinek módosítása termőföldet is érintenek az 1; 2; 5. és 6.
pontban tárgyalt terv alapján. Ismerteti a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény vonatkozó részeit.
Tájékoztat az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott törzskönyvben szereplő, az
adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona értékeiről. A vonatkozó jogszabályok
alapján nem tartja indokoltnak azon ingatlanokon a beépíthetőség növelését, melyek minőségi osztálya meghaladja a
községi átlag aranykorona értéket.
A településfejlesztési koncepciójának és településrendezési tervének módosítása ellen kifogást nem emel.
Kérik az elfogadott tervdokumentáció egy példányát a kormányhivatal címére megküldeni.

X

15.

16.

17.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi
és
Erdőgazdálkodási Főosztály
8210 Veszprém, Pf.: 1122.

X

Nem nyilatkozott

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
1555 Budapest, Pf.: 70.

X

Nem nyilatkozott

Veszprém

X

Nem nyilatkozott

Megyei

Rendőr-
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főkapitányság,
Rendészeti
Igazgatóság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.,
Pf.: 80.

18.

19.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki
Engedélyezési
és
Fogyasztóvédelmi
Főosztály
Bányászati Osztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Nemzeti Média - és Hírközlési
Hatóság Hivatala
9401 Sopron, Pf.: 123.

X

Tájékoztat, hogy a tervezett módosítások közül az 1-6. számmal jelölt módosítás nem tartozik a hatáskörébe.
Felhívja a figyelmet, hogy a Fürdőtelep utca – Váralja utca által lehatárolt telektömb lakóterületté való átsorolásánál
figyelembe kell venni, hogy a telektömb felszínmozgások által veszélyeztetett terület. A terület geotechnikai kockázati
besorolás az EUROCODE-7 és a Balaton-törvény P2 pontjának figyelembevételével III. kategóriába tartozik, mely szerint
a geotechnikai körülmények a talajadottságok szempontjából bonyolult és kedvezőtlenek/rendkívül kedvezőtlenek,
valamint a környezeti kölcsönhatások szerint állékonysági veszéllyel kell számolni. A területen építési tevékenységet
olyan geotechnikai szakvélemény alapján lehet végezni, mely feltárt talajrétegződés, és feltárt képződmények fizikai
és szilárdsági jellemzőinek vizsgálatán túl, a beépítendő terület állékonyságának, csúszásveszélyességének megítélése
szempontjából fontos vizsgálatokra is kitér.
Tájékoztat, hogy a tervezett módosítások megkutatott, ismert bányatelket nem érintenek. A módosításokkal szemben a
bányafelügyelet kifogást nem emel.

X

Felhívja a figyelmet a tervezés során figyelembeveendő törvényekre, jogszabályokra, valamint műszaki előírásokra.
Felhívja a figyelmet, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása folyamatban van, és ez
befolyásolhatja a településrendezési eszközök módosítását.
Kérik a tervet a Hatóság részére, az iktatószám feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek csatolásával
együtt véleményezésre megküldeni.

ÖNKORMÁNYZATOK
20.

Aszófő község Önkormányzata

X

Aszófő Község Önkormányzata közli, hogy a tervezett módosításokkal kapcsolatba észrevételt nem tesz, kifogást nem
emel.

21.

Balatonföldvár
Önkormányzata

X

Nem nyilatkozott

22.

Balatonfüred Város Önkormányzata

23.

Balatonudvari
Önkormányzata

X

Nem nyilatkozott

X

Nem nyilatkozott

24.
25.

Szántód Község Önkormányzata

X

Nem nyilatkozott

Örvényes község Önkormányzata

X

26.

Nem nyilatkozott

Zamárdi város Önkormányzata

X

Város
X

község

Nem nyilatkozott

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, ELJÁRÓ ÉPÍTÉSI HATÓSÁG
27.

Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal, Megyei Főépítész
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

X

X

Nem nyilatkozott

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
VÉLEMÉNYEZŐK

28.

Illetékes Építéshatóság

29.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényés Talajvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, Dózsa György u. 33.
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TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN NEM

MEGJEGYZÉS

RÉSZT KÍVÁN
VENNI

KÍVÁN RÉSZT
VENNI

X

X

Nem nyilatkozott

X

Nem nyilatkozott
Partnerek

30.

Salánki Sándor

X

Részt kíván venni.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
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C. MELLÉKLET
ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ - JÓSZÁGÁLLÁS TERÜLET

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu
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Helyszínrajz M 1: 500
Fogadó épület
Kávézó

Cserh

É

Parkolók

egyi d
űlő

Körbekerített
pihenő karám
200 m2

Gépszín

Szálas
takarmány
tároló

Kovács
műhely
Patkolóhely
Csutakoló
hely

YMMF Tervezésmódszertan/ Épülettervezési gyakorlatok

2017/18/II.

Szemes
takarmány
tároló

Ló boxok

Nyereg és
szerszám tároló

Horváth Áron T22NO

Trágya tároló
Pihenő karámok

Sashalmi Natália E7XDX2

Körbekerített
kifutó karám
500 m2

Tihany Lóistálló

M 1:500

TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

D. MELLÉKLET
ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ - ÚJ FALUGONDNOKSÁG TERÜLET

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu
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A telek műszaki adatai:
Telek területe:

6874 m2

Tervezett bruttó beépítettség:
Tervezett burkolt felület:
Tervezett zöldfelület:
Max. épületmagasság:

680 m2 (9,9 %)
1640 m2 (23,9 %)
4554 m2 (66,2 %)
5,0 m

322,78

74,70

22,00

241,50 m2

145,0
K K K K K K K K K K

220 m2

bruttó 240 m2

veszélyes
hulladék
55 m2

depónia

komposztáló

234 m2

350 m2

14
7,5

15
0,0

3,30

5,60

6,345

konténerek

HRSZ: 092/18
hely határa

4,50

bruttó 220 m2

5,00

bruttó 220 m2

tehergk. és busz
fedett-nyitott szín
FSZT

szgk. és kisbusz garázsok
FSZT

4,03

műhelyek
FSZT

javasolt építési

5,00

5,00

irodaépület
FSZT + 1

22,04

burkolt felület: 1640 m2

hely határa

,00

0,0
14

26 ,51

É

javasolt építési

21,00

K K K K K K K K K K

10

10 ,00

14,00

7,30

15,00

8,00

142,5

16,00

7,30

10,00

225,95 5

21,75

140,0 mBf

Vér Péter
É/1 19-0286
Archi-made Bt.
8230 Balatonfüred, Rizling u. 5.

Építész tervező:

Megbízó:

Tervfajta:

Munka:

Tihany Község Önkormányzata
8237 Tihany,
Kossuth u. 12.

Új falugazdálkodási telehely
kialakítása
Tihany, hrsz: 092/18

Dátum:
Méretarány:

Beépítési terv
2018. május
M=1:200

Rajz:

Rajzszám:

Helyszínrajz és
terepmetszet

E-01

