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BEVEZETŐ 

Örvényes településrendezési eszközei 2007-ben léptek hatályba. 2013. január 1-jén az építésügyi és 
településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között 
módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt (továbbiakban: Étv.), az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (továbbiakban: 
OTÉK), továbbá hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.). Mindezeken felül 
jelentősen módosultak a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
Btv.), valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: 
OTrT) előírásai is. A megváltozott jogszabályi környezet következtében a hatályos 
településrendezési eszközökben foglaltak megújítása vált szükségessé - tartalmilag és szakmailag 
egyaránt. 

Fenti előzményeket követően Örvényes község önkormányzatának képviselő-testülete a 
településrendezési eszközeinek a 2013. január 1-jén érvényes jogszabályoknak megfelelő 
elkészíttetéséről döntött. A munka elkészítésével a község a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A 
tervezési munka a megbízást követően, 2014. augusztusában kezdődött meg.  

A Tr. rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A 
településrendezési eszközök felülvizsgálatának egyeztetése a Tr. 36.§ szerinti teljes eljárással 
történik, melyet Bujdosó Judit főépítész közreműködésével folytat le az önkormányzat. 

Az eljárás az előzetes tájékoztatási szakasszal indult. Az előzetes tájékoztatási szakasz lezárult, a 
beérkezett véleményeket jelen dokumentáció I. melléklete tartalmazza.  

A Megalapozó vizsgálat munkarész 2014. októberben készült el. A munkarész célja a 
helyzetelemzés előkészítéseként végzett adatgyűjtés, az előzményiratok és tervek feldolgozása és 
értékelése, valamint a tervezési folyamat ismertetése volt. A megalapozó vizsgálat tartalmában a 
Tr. 1. mellékletben foglaltakkal összhangban készült. 

A Megalapozó vizsgálat, az önkormányzat képviselő-testületével történt interjúk és a lakossági 
fórumon elhangzottak alapján készült el a Településfejlesztési koncepció, melynek véleményezése 
külön eljárás keretein belül zajlott le. 

A Településfejlesztési koncepció alapján készült el a Településszerkezeti terv munkaközi 
változata. A Településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, 
a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a 
más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a 
környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A Településszerkezeti tervet a 
képviselő-testület megismerte és továbbtervezésre alkalmasnak találta.  

Ezt követően készült el a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. 
A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett 
eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos 
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. A HÉSZ a település teljes 
igazgatási területére készülő terv és szabályzat, melyet a képviselőtestület rendelettel hagy jóvá, 
jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes telektulajdonosokra. 

Az elkészült – és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen véleményezett – 
településrendezési eszközök tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően 
véleményeztetni kell az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési 
önkormányzatokkal, valamint a további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait a Tr. 
tartalmazza. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés is készült. Mivel 2015-
ben a Településfejlesztési koncepcióhoz elkészült a régészeti örökség és a műemléki érték 
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védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti örökségvédelmi 
hatástanulmány, így a településrendezési eszközök felülvizsgálatához új örökségvédelmi 
hatástanulmány nem készült. 

A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezte. A polgármester az elkészült 
dokumentációt véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi 
jogszabályban (lásd II. melléklet) rögzítettek szerint és az érintett államigazgatási szervekkel. A 
véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 30 napon belül adhatnak 
írásos véleményt. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy 
részletes szakmai indoklással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztető 
tárgyalást hívhat össze. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztető tárgyalás 
összehívása esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.  

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak kell 
megküldeni. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett 
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a 
településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az 
ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek 
tisztázására. 

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal záró szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. 

Jelen munkarész a településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárásra 
előkészített anyaga. Jelen tervdokumentációt mindazon államigazgatási szervek és partnerek 
megkapják, akik az előzetes véleményezési szakaszban részvételi szándékukat jelezték.  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírottak Ferik Tünde, vezető településrendező tervező és Kéthelyi Márton okl. tájépítészmérnök 
kijelentjük, hogy Örvényes településrendezési eszközök felülvizsgálata során az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVII. törvény, az Országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK), a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásait, és ezek általános érvényű követelményeihez 
kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos 
szabványokat (ágazati és szakmai) betartottuk. Az OTÉK előírásaitól való eltérésre a HÉSZ 44.§ (16) 
bekezdés esetében volt szükség. 

 

 

Budapest, 2016. április 

 

 

 

  
Ferik Tünde Kéthelyi Márton  

Településrendező vezető tervező okl. tájépítészmérnök 

TT/1 13-1259 TK 01-5282 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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HATÁROZAT TERVEZET 

 

 

Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2016. (…) Kt. számú határozata 

Örvényes Településszerkezeti Tervének megállapításáról 

 

Örvényes Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Örvényes Településszerkezeti 
Tervét jelen határozat 1-6. melléklete szerint állapítja meg. 

A Településszerkezeti Terv  

a) 1. melléklete a szerkezeti terv leírása, 
b) 2. melléklete a változások, 
c) 3. melléklete a település területi mérlege, 
d) 4. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása, 
e) 5. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredménye, 
f) 6. melléklete az M=1:6000 méretarányú szerkezeti tervlap 

 

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Örvényes község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2007. (VII.3.) Kt. sz. határozatával elfogadott 
Településszerkezeti terve. 

A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról  a 
lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek és partnereknek, valamint gondoskodjon a településszerkezeti terv közzétételéről. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

 

 

Örvényes, 2016……………………. 

 

 

 Huszár Zoltán 

 polgármester 
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1. MELLÉKLET - SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A szerkezeti tervlapon az Étv-nek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módja, továbbá 
a vonalas szerkezeti elemek kerültek ábrázolásra. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kaptak 
önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások folyamatossága ezen közlekedési célú 
közterületek területénél megszakad. 

A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló kategóriába nem sorolt 
közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos 
területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszűntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem válik szükségessé. 

A településszerkezeti terv a fejlesztési lehetőségek változásával járó, szerkezeti jelentőségű 
területeket általánosan fejlesztési területeknek nevezi. A fejlesztési területek az alábbi 
kategóriákba sorolhatók: 

1. Az olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még jellemzően nem épültek be, 
de a településszerkezeti terv beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolja őket, a 
beépítésre szánt, nem beépített területek. 1 Ezek a területek képezik a település „területi 
tartalékát”, amely a település összefüggő, szerkezeti léptékben meghatározó, a valóságban 
még jellemzően nem beépített, de beépíthető területeket jelenti. 

2. Azok az átalakulás, változás előtt álló területek, melyek a korábban hatályos 
településszerkezeti tervhez képest új területfelhasználási egységbe kerülnek, a változással 
érintett területek. Ezek a területek mutatják a település fejlesztési irányainak változását. 
A területfelhasználási egységek változása történhet beépítésre nem szánt területből 
beépítésre szánt területbe való átsorolásként, beépítésre szánt területből beépítésre nem 
szánt területbe való átsorolásként, beépítésre szánt területeken vagy beépítésre nem szánt 
területeken belül történő átsorolásként.2 

3. A településen zajló fejlesztések ütemezésére, mederben tartására szolgál a távlati 
fejlesztési területek jelölése. Ezek a területek a településszerkezeti terven a (várható) 
fejlesztési szándéknak megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolt területek, azonban 
a fejlesztés jelenleg nem indulhat meg, mert a helyi építési szabályzat építési jogokat 
egyelőre nem biztosít, e területek beépítése a fejlesztési elképzelések tisztázását 
követően, s egyéb – az önkormányzat által szabott - feltételek teljesülése esetén indulhat 
csak meg.3 

Örvényes településszerkezeti tervének alapját a 41/2007. (VII.3.) Kt. sz. határozattal elfogadott, 
többször módosított településszerkezeti terv jelenti, s a változások e tervhez képest jelennek meg 
jelen településszerkezeti tervben tervezett elemként. 

 

                                                 

 

1 A nem beépített területek jelölése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. mellékletének 1.1.1. pontja alapján történik. 

2 A változással érintett területek jelölése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. mellékletének 1.1.2. pontja alapján 

történik. 

3 A távlati fejlesztési területek kijelölése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.§ (6) pontban foglalt, a változások időbeli 

ütemezése alapján történik. 
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1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-TÁJSZERKEZET 

Örvényes Veszprém megyében a Balaton-felvidék déli részén fekvő falu, mely a Balaton-riviéra 
jegyeit is magán viseli. A völgyek jelentik a természetes vonalas elemeket, a művi elemek (utak, 
vízelvezető árkok, távvezetékek) elsősorban a domborzati viszonyoknak megfelelően a völgyekben 
kerültek kialakításra.  

Az Ősközségtől délkeletre halad a 71. sz. főút, ami a település egyik legmeghatározóbb szerkezeti 
eleme. A 71. sz. főút biztosítja a kapcsolatot a település számára a szomszédos településekkel. A 
másodrendű főút elválasztja az Ősközséget az Fürdőteleptől. A 71. sz. főúttól keletre, azzal 
párhuzamosan halad a 29. sz. Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal. A 
települési földutak jól feltárják a külterületet. A két legjelentősebb külterületi út a Templom utca 
folytatásában, a golfpálya mellett, a balatonakali és vászolyi szőlőhegyre vezető út, illetve a 
temető mellől induló, az örvényesi szőlőhegyhez vezető földút. 

A természetes, vonalas tájformáló elemek közül kiemelkedik az Örvényesi-séd és az azt kísérő 
völgy, ami a település északkeleti részén fut északnyugat-délkeleti irányba a műemlék malomig, 
illetve a település központjáig. Az Ősközséget elhagyva, a Fürdőteleptől délre torkollik a Balatonba. 
A településen az Örvényesi-séden kívül több, kisebb vízfolyás is található. 

A település jellegzetes Veszprém megyei község, mely a többi környező Balaton-felvidéki faluhoz 
hasonlóan a táji adottságokhoz alkalmazkodva alakult ki. Az ősközség az Örvényesi-séd folyásával 
párhuzamosan, egy déli kitettségű dombhátra települt. Örvényes ősközsége településszerkezeti 
alakulása szerint egy egyutcás úti falu egy leágazással. Ez az egy utca a falu főutcája, a Szent Imre 
utca. A Szent Imre utcából nyílóan később további kis utcák jöttek létre a templom (Templom utca) 
és a Község háza (Fenyves utca) mellett, majd még később az 1946-49 években nyitották meg a fő 
utcával párhuzamosan elhelyezkedő Malom utcát, illetve az ősi településmagtól teljesen elkülönülő 
egyenes vonalvezetésű és szabályos telekosztású Új utcát. A 2003-ban hatályba lépett 
településszerkezeti tervben egy nagyobb, összefüggő új lakóterület került kijelölésre az ősközségtől 
délnyugatra, de a terület beépülése még nem kezdődött meg. A településmag mára meghatározó 
szerkezeti elemévé vált a 71-es számú főút, mely gátat vet a település déli irányban való 
terjeszkedésének, illetve új szervező elemként jelenik meg, hiszen a település kereskedelmi és 
vendéglátó egységei a nagy forgalmat bonyolító útra szerveződnek. A 71-es számú főút és a 
település másik meghatározó művi vonalas eleme, a vasút közötti területen is megjelentek 
lakóépületek, de a terület nagyobb arányú beépülése nem történt meg. A terület a település távlati 
lakóterületi fejlesztési területe. 

Az Ősközségen kívül még két beépített településrész található. A vasúttól délre található a 
Fürdőtelep, mely a Szent Imre utca déli részéhez kapcsolódik. Az üdülőterületen szinte csak 
nyaralók állnak és itt található Örvényes szabadstrandja is. Az Fürdőtelep utcahálózata még nem 
teljes, de már nagy arányban kialakult. Itt a keskeny utak vonalvezetése egyenes, hálózatuk 
egymásra merőleges elemekből áll. A településrész fő utcája a strandra vezető Fürdő utca. A másik 
beépített településrész a településtől északra lévő szőlőhegy. Itt álltak korábban a falubeliek 
présházai, pincéi, melyek közül sok ma már főleg nyaralóépületként funkcionál.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- 71. sz. főút; 
- a 29. sz. Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal; 
- a Pécselyre vezető külterületi földút; 
- a szőlőhegyre vezető külterületi földút; 
- az Örvényesi-séd. 

Szerkezeti jelentőségű meglévő területfelhasználási egységek: 

- az ősközség lakóterületei; 
- az Udvari dűlőn kijelölt még beépítetlen falusias lakóterületek; 
- falusias lakóterület a 71. sz. főút és a vasútvonal közötti területen; 
- a Fürdőtelep hétvégiházas üdülőterületei; 
- az Öreghegy kertes mezőgazdasági területei; 
- erdőterületek az északi településrészen; 
- általános mezőgazdasági területek a 71. sz. főút menti beépítetlen területek. 

Új vonalas szerkezeti elemeket a településszerkezeti terv nem tartalmaz. 
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Új szerkezeti jelentőségű területfelhasználási egységek: 

- falusias lakóterület az ősközség északi részén; 
- kereskedelmi szolgáltató terület a 71. sz. főút és a vasútvonal közötti területen; 
- korlátozott mezőgazdasági területek a Balaton-parti területeken; 
- korlátozott mezőgazdasági területek a golfpályától északra; 
- erdőterület a volt bánya területén; 
- a golfpálya különleges beépítésre nem szánt területe. 

 

2. IGAZGATÁSI TERÜLET, BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

A település területén az igazgatási határ megtartandó. 

Belterülethatár módosítható a korábbi településrendezési eszközökkel összhangban, a szerkezeti 
tervlapon meghatározottak szerint az ősközségtől délnyugatra kijelölt falusias lakóterületeken (7,85 
ha) és a különleges turisztikai területen (8,6 ha). 
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3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  

A település igazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységbe tartozik: 

A) Beépítésre szánt területek:  

1) Lakóterület 

a) falusias lakóterület 

2) Vegyes terület 

a) településközpont terület 

3) Gazdasági terület 

a) kereskedelmi szolgáltató terület 

4) Üdülőterület 

a) hétvégi házas terület 

5) Különleges terület 

a) malom 

b) turisztikai terület 

c) strand 

B) Beépítésre nem szánt területek: 

1) Zöldterületek 

a) közpark 

b) közkert 

2) Erdőterületek 

a) védelmi erdőterület 

3) Mezőgazdasági területek 

a) általános mezőgazdasági terület  

aa) árutermelő 

ab) korlátozott 

b) kertes mezőgazdasági terület 

4) Vízgazdálkodási területek 

a) tómeder 

b) tómedren kívüli terület 

5) Különleges beépítésre nem szánt terület 

a) temető 

b) golfpálya 

6) Közlekedési- és közmű elhelyezési területek 

a) közúti 

b) kötöttpályás 
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3.1. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK JELLEMZŐI 

Örvényes szerkezeti tervében a beépítésre szánt területfelhasználási egységek jellemzőinek 
összefoglalása a következőkben kerül részletezésre: 

 Területfelhasználási egység 

Közmű-
vesítettség 
minimális 
mértéke 

Lf Falusias lakóterület teljes 

Vt Településközpont terület teljes 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület teljes 

Üh Hétvégi házas terület teljes 

K-M Különleges terület –malom teljes 

K-Str Különleges terület - strand teljes 

K-Tur 
Különleges terület – turisztikai 
terület 

teljes 

 

A beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek jellemzői a következők: 

 Területfelhasználási egység 

Közmű-
vesítettség 
minimális 
mértéke 

Zkp, Zkk Zöldterület (közpark, közkert) teljes 

Ev Védelmi erdőterület - 

Má-á 
Általános mezőgazdasági terület 
– árutermelő 

- 

Má-ko 
Általános mezőgazdasági terület 
– korlátozott 

- 

Mk Kertes mezőgazdasági terület - 

V-tk 
Vízgazdálkodási terület – 
tómedren kívüli terület 

- 

V 
Vízgazdálkodási terület – 
tómeder 

- 

Kb-T 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület – temető 

részleges 

Kb-G 
Különleges beépítésre nem szánt 
terület - golfpálya 

teljes 

Köu Közúti közlekedési terület - 

Kök Kötöttpályás közlekedési terület - 
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3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek 
megengedett beépítettsége legalább 5 %. 

3.2.1. LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1. Falusias lakóterület (Lf) 

A terület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, 
környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére 
szolgál. 

Falusias lakóterületbe kerültek a település beállt és beépítetlen lakóterületei. 

Változással érintett falusias lakóterület: 
- a belterület északi részén, településközpont területből került átsorolásra – 0,52ha (C1) 

Beépítésre szánt, nem beépített falusias lakóterület: 
- az Ősközségtől nyugatra, délnyugatra fekvő falusias lakóterületek, 

- a 71. sz. főút és a vasút közötti falusias lakóterület. 

 

3.2.2. VEGYES TERÜLET 

3.2.2.1. Településközpont terület (Vt) 

A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

Településközpont terület területfelhasználási egységbe tartozik a: 

- templom területe; 

- Község háza és környéke; 

- közösségi ház és környéke; 

- belterület északi részén fekvő meglévő telephely területe; 

- 71. sz. főút menti étterem és környezete; 

- a Fürdőtelepet feltáró út menti kereskedelmi szálláshely telke. 

Beépítésre szánt, nem beépített falusias lakóterület: 
- a golfpályától északkeletre fekvő településközponti terület. 

 

3.2.3. GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

Kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység. 

A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezkedő gazdasági telephelyeken a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló tevékenységek folytathatók, üzemek telepíthetők. 

Változással érintett kereskedelmi, szolgáltató terület: 
- a 71. sz. főút és a vasút közötti terület, mely falusias lakóterületből került átsorolásra – 2,3 ha 
(C3) 
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3.2.4. ÜDÜLŐ TERÜLET 

3.2.3.1. Hétvégi házas terület (Üh) 

A terület elsősorban legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

Hétvégi házas terület területfelhasználási egységbe az Fürdőtelep területe tartozik. 

Változással érintett hétvégiházas terület: 
- a vasút menti zöldterületből került átsorolásra – 0,10 ha (A1) 

 

3.2.4. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük 
miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is 
védelmet igényelnek.  

3.2.4.1. Különleges terület – malom (K-M) 

A terület elsősorban a műemlék vízimalom bemutatását biztosító, valamint egyéb turisztikai és szociális 
kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál.  

Változással érintett különleges terület – malom: 
Az ősközségben a vízimalom területe településközpont területből került átsorolásra ebbe a 
területfelhasználási egységbe. (0,12 ha C2) 

3.2.4.2. Különleges terület – turisztikai terület (K-Tur) 

A terület főként a turisztikai és szabadidős tevékenységet kiszolgáló építmények, továbbá szállásépületek 
elhelyezésére szolgál.  

Távlati fejlesztési különleges turisztikai terület: 
Az igazgatási terület déli részén, a Balaton parti sávjában fekvő beépítetlen terület tartozik e 
területfelhasználási egységbe. A területre a vízpart-rehabilitációs terv előírásai vonatkoznak. A 
terület helyi építési szabályzatban történő részletes szabályozása a tulajdonossal kötött 
településrendezési szerződés megkötését követően lehetséges. 

3.2.4.3. Különleges terület – strandterület (K-Str) 

E területfelhasználási egység strand kialakítására és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére szolgál. 

A területre a vízpart-rehabilitációs terv előírásai vonatkoznak. Ebbe a területfelhasználási egységbe 
tartozik a Fürdőtelepen a vízpart mellett található strand területe. 

 

3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 5 %. 

3.3.1. ZÖLDTERÜLET – KÖZKERT, KÖZPARK 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település 
lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, 
településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek.  

3.3.1.1. Közkert (Zkk) 

Közkert: 1 hektárnál kisebb, legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület. 

Meglévő közkertek: 

- templomkert (0,12 ha); 
- temetőtől északra fekvő terület (0,47 ha); 
- Templom utcától északra fekvő területek (összesen 0,93 ha); 
- Szent Imre utca déli szakaszán (0,04 ha); 
- Malom utca déli szakaszán (összesen 0,27 ha); 
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- a 71. sz. főút keleti oldalán (összesen 0,69 ha); 
- a Nagyudvari szántók északnyugati részén, az Örvényesi-sédtől keletre (0,27 ha) 
- vasúti átkelőtől keletre (0,12 ha); 
- a vízpart-rehabilitációs tervvel érintett terület: 

o strandtól nyugatra (0,37 ha); 
- meg nem valósult lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódóan: 

o a Szent Imre utca nyugati oldalán fekvő építési telkek feltárása során kijelölt zöldterület 
(0,14 ha); 

o a település nyugati részén, a golfpálya mellett (0,21 ha); 
o az Udvari dűlőn kijelölt falusias lakóterülethez kapcsolódóan (0,56 ha); 
o a település keleti részén a vasút mellett (0,39 ha). 

 

Változással érintett közkert: 

A közlekedési területek korrekciója során kisebb foltokban– 0,08ha (D8, D9, D10), valamint a 71. sz. 
főút mentén egy 15 m-es sávban – 0,37ha (B4) került kijelölésre. 
 
3.3.1.2. Közpark (Zkp) 
Közpark: Legalább 1 hektár nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület. 

Meglévő közpark: 

- a Nagyudvari szántók északkeleti részén, az Örvényesi-sédtől nyugatra (1,42 ha) 

3.3.2. ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük. Területfelhasználás 
szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet 
tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek 
minősül a meghatározott terület akkor is ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme 
hiányzik. 

Az erdőterületek alapvető jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége 
szempontjából, valamint elsődleges fontosságúak tájesztétikai szempontból, a táji értékek és a 
turisztikai vonzerő megtartása céljából.  

Az erdősültség növelése mindössze kismértékben szükséges, többnyire az elbozótosodott területek 
csökkentése, illetve a kedvezőbb ökológiai állapotú területek növelése érdekében. 

Az erdők telepítésénél különösen fontos, hogy honos, a tájra jellemző fafajok kerüljenek 
telepítésre, az erdő élővilága gazdagodjon és turisztikai szempontból is vonzó erdők alakuljanak ki.  

A településszerkezeti tervben az erdők védelmi besorolásba kerültek.  

3.3.2.1. Védelmi erdők (Ev) 

Védelmi erdőterületek közé tartoznak a védelmi rendeltetésű erdők, főként az igazgatási terület 
nyugati részén, valamint a vízfolyások mentén, illetve egyéb kisebb foltokban a kül- és 
belterületen.  

Meglévő védelmi erdők: 

- az Örvényesi-séd két oldalán húzódó erdőterületek (36,74 ha); 
- a település északnyugati határában fekvő erdő a Szurdok-völgybe vezető úttól nyugatra (35,93 

ha); 
- a Kopasz-hegy a zártkertek felett (12,43 ha); 
- a 71. sz. főút mellett beépítésre szánt, de még nem beépített falusias lakóterületekhez 

kapcsolódóan (0,82 ha). 

Változással érintett védelmi erdők: 

- a Szurdok-völgybe vezető út mellett, a meglévő erdőterületekhez kapcsolódóan, melyek az 
Országos Erdőállomány részét képezik - 2,98 ha (D3); 

- a golfpálya északi részén található kiváló minőségű erdőterület és az azt körülvevő erdőterület, 
volt anyagbánya területe - 4,69 ha(D4); 

- a zártkertektől délnyugatra eső Kenderföldek beerdősült területe - 1,03 ha (D2); 
- belterületi fejlesztési területekhez kapcsolódóan a 71. sz. főút északi oldalán - 0,52 ha (B3). 
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3.3.3. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek. 

A mezőgazdasági területek a településszerkezeti tervben általános és kertes mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységként kerültek felosztásra. Általános mezőgazdasági területen belül a 
szerkezeti terv megkülönbözteti az általános mezőgazdasági terület - árutermelő terület és 
általános mezőgazdasági terület – korlátozott terület területfelhasználási egységeket.  

 
3.3.3.1. Általános mezőgazdasági terület – árutermelő (Má-á) 

Az általános mezőgazdasági terület – árutermelő területhez tartoznak a jelenleg szántóföldi 
műveléssel illetve gyümölcskultúrák termesztésével hasznosított területek. Meglévő, általános 
mezőgazdasági terület – árutermelő terület került kijelölésre:  

- Hosszúföldek és Szőlőkalja a volt zártkerti részek és a 71. sz. főút között (37,65 ha); 
- a Kukoricás, a Rövid dűlő és a Sáros rét területén a település északi részén, a 71. sz. főúttól 

délre található szántóterületek (összesen 12,08 ha); 
- a település déli részén a 71. sz. főút két oldalán (Kisudvari és Nagyudvari szántók, valamint 

azoktól északra fekvő terület) (összesen 9,47 ha). 

Változással érintett általános mezőgazdasági terület – árutermelő terület: 

- a volt zártkertektől nyugatra eső terület - 5,51 ha (D1). 

3.3.3.2. Általános mezőgazdasági terület - korlátozott (Má-ko) 

A településszerkezeti terv azon területrészeken jelöl ki korlátozott mezőgazdasági területet, ahol a 
magasabb rendű tervek és jogszabályok, illetve természet- és tájvédelmi szempontok alapján a 
mezőgazdasági területen épület nem létesíthető. Korlátázott mezőgazdasági területen cél a 
környezet elemek és rendszerek védelme az ökológiailag értékes területek megóvása érdekében. 
Összhangban a természetvédelmi érdekekkel, kiemelt jelentőségű a területeken a környezetkímélő 
gazdálkodási szempontok figyelembe vétele. 

Változással érintett általános mezőgazdasági terület – korlátozott terület: 

- a 71. sz. főúttól délkeletre fekvő, part menti természetközeli területek - 24,42 ha (D12); 
- a Fürdőteleptől délnyugatra fekvő területek, a 71. sz. főúttól délre, az Örvényesi-séd ágai 

mellett - 2,86 ha (D11); 
- temetőhöz kapcsolódó külterületi ingatlanrész - 1,07 ha (D6), 
- a golfpályától északra fekvő gyepterületek – 8,45 ha (D13). 

3.3.3.3. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Kertes mezőgazdasági területbe sorolja a szerkezeti terv az Öreghegy volt zártkerti területeit. 

Változással érintett kertes mezőgazdasági terület: 

- temetőtől északnyugatra, az Örvényesi-séd nyugati partján fekvő keskeny parcellás terület - 
0,94 ha (D7). 

3.3.4. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (V) 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. Vízgazdálkodási területen 
építményt elhelyezni a vonatkozó jogszabályok szerint lehet. 

Az Örvényesi séd medrét, a településszerkezeti szempontból fontos árkok területét, a 
természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű Balaton tómedrét, a vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervben meghatározott tómedren kívüli vízgazdálkodási területeket a településszerkezeti 
terv vízgazdálkodási területfelhasználási egységként jelöli ki. E területfelhasználási egységbe 
tartoznak továbbá a vízműterületek. A szabályozás során meg kell különböztetni a tómedren kívüli 
vízgazdálkodási területeket és a tómedret: 

o tómeder 
 a Balaton tómedre (97,69 ha) 
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o tómedren kívüli terület 
 a Balaton partvonalát kísérő 50 méter széles területsáv (6,71 ha) 
 a szennyvízátemelő telke (0,14 ha) 
 az Örvényesi-séd és mellékága. 

Változással érintett vízgazdálkodási terület: 

- a belterület északi részén található vízműkút- és medence területe - 0,05 ha (B1). 

 

3.3.5. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 

3.3.5.1. Különleges beépítésre nem szánt terület - temető (Kb-T) 

A terület a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál.  

Változással érintett különleges beépítésre nem szánt terület– temető: 

- a belterület északkeleti részén fekvő meglévő temető területe beépítésre szánt különleges 
területből került átsorolásra – 0,5 ha (B2).  

 

3.3.5.2. Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya (Kb-G)  

Ebbe a területfelhasználási egységbe azok a területek tartoznak, amelyek a nagy kiterjedésű golfpályához 
kapcsolódó funkciók elhelyezésének célterületei.  

A gyepterületek fenntartása elsősorban a rekreáció miatt fontos, a gyepterületek ökológiai 
szempontból kevésbé értékesek. 

Változással érintett különleges beépítésre nem szánt terület– golfpálya: 

- település nyugati részén fekvő golfpálya területe, mely általános mezőgazdasági területből 
került átsorolásra - 25,56 ha (D5).  

3.3.6. KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem 
minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a 
hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 

3.3.6.1. Közúti közlekedési terület (Köu) 

Meglévő közúti közlekedési terület: 
- a 71. sz. főút területe (ld. 7. fejezet) 

3.3.6.2. Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) 

Meglévő kötöttpályás közlekedési terület: 
- a vasútvonal területe (ld. 7. fejezet) 
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a szerkezeti tervlap ábrázolja.  

Örvényesen a zöldfelületi rendszer elemei: 

 Területfelhasználási egységek: 
o zöldterület 

A településen található, illetve a szerkezeti tervlapon jelölt (meglévő és tervezett) 
zöldterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.1. 
fejezetében. 

o erdőterület 
A településen található, illetve a  szerkezeti tervlapon jelölt (meglévő és 
tervezett) erdőterületek leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.2. 
fejezetében. 

o általános mezőgazdasági terület - korlátozott terület 
A településen található, illetve a szerkezeti tervlapon jelölt (tervezett) általános 
mezőgazdasági terület - korlátozott leírását lásd bővebben a Településszerkezeti 
leírás 3.3.3.2. fejezetében. 

o Kertes mezőgazdasági terület 
A településen található, illetve a szerkezeti tervlapon jelölt (meglévő) kertes 
mezőgazdasági terület leírását lásd bővebben a Településszerkezeti leírás 3.3.3.3. 
fejezetében. 

o különleges beépítésre nem szánt területek 
A településen található, illetve a szerkezeti tervlapon jelölt különleges beépítésre 
nem szánt terület – temető és golfpálya leírását lásd bővebben a 
Településszerkezeti leírás 3.3.6.1. és 3.3.6.2 fejezeteiben. 

 Egyéb: 
o fasorok 
o telken belüli zöldfelületek. 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezeteihez (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület), illetve a 
Natura2000 hálózathoz tartozó területek megőrzése, a vízfolyások mentén húzódó, illetve az 
erdőterületeket kísérő gyepterületek megóvása, fenntartása a vízminőség-védelem, talajvédelem és 
a biodiverzitás megőrzése szempontjából szükséges.  

A település erdősültségének nagyságát fent kell tartani, az erdők megtartandók, valamint további 
erdőterület kerül kijelölésre a településen a Balaton törvény övezeti rendszerével összhangban. 

A mezőgazdasági területek közül nagyobb zöldfelületi potenciállal rendelkeznek a korlátozott 
mezőgazdasági területek, melyek főként a védett területeken, a természetközeli területeken 
kerültek kijelölésre.  

A különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya a meglévő golfpálya területén került 
kijelölésre. A gyepterület a zöldfelület részét képezi, azonban nem jelent ökológiai szempontból 
értékes területet. 

A község zöldterületei többnyire kisebb kiterjedésűek (közkertek), s elszórtan találhatók a 
belterületen. A településszerkezeti terv nagy számban ábrázol a tervezett falusias lakóterületekhez 
kapcsolódóan tervezett zöldterületeket. A fejlesztési területeken a meglévő területfelhasználás - 
jellemzően mezőgazdasági művelés - fenntartható a fejlesztési területek beépülésének 
megvalósulásig.  

A zöldterületeken kívül jelentős zöldfelületi eleme a belterületnek a temető, amely különleges 
beépítésre nem szánt területfelhasználásba került.  

A települési zöldfelületeket tovább növelik a kevésbé intenzív beépítéssel, s nagyobb zöldfelületi 
aránnyal rendelkező falusias lakóterületek, illetve a kertes mezőgazdasági területfelhasználású 
egykori zártkertek. 
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5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

5.1. TÁJRENDEZÉS  

A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 3.3 és 4. fejezet.  

5.2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  

5.2.1.Nemzetközi jelentőségű táji és természeti értékek 

Natura2000 területek 

A 275/2004. (X.8.) kormányrendelet és a 14/2010. (V.11.) miniszteri rendelet alapján Örvényes 
külterületének nagy részét érinti Natura2000 terület.  

Örvényes közigazgatási területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi 
területén található különleges madárvédelmi területek – SPA (hrsz): 

 Balaton (HUBF30002) 
04/1, 09, 010, 011/1, 077 

Örvényes közigazgatási területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi 
területén található kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek – SCI (hrsz): 

 Balaton (HUBF30002) 
04/1, 09, 010, 011/1, 077 
A Balaton vízfelülete és közvetlen partvonala. 

 Öreg-hegyi riviéra (HUBF20016) 
032, 033, 034, 035/4, 036/1, 037, 038, 039, 040, 050, 051 
A Kopasz-hegy és a Séd menti, valamint a tőle nyugatra fekvő erdős területek. 

 Tihanyi félsziget (HUBF20006)  
072/1, 072/2, 074/2, 074/4, 075/1, 075/2, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/12, 
076/13, 076/14 
A Balaton part és a vasút közötti, az állomástól keletre eső, rétek és nádasok területe. 

Ramsari területek 

A Balaton a Ramsari területek közé tartozik. A tó különlegesen jó feltételeket biztosít a vándorló 
récék és ludak számára. Mivel a tó a nyári hónapokban nem elégítené ki a nemzetközi jelentőség 
kritériumát, emiatt nemzetközi jelentőségű helyzete szezonális, október 1-től április 30-ig tart. 

5.2.2. Országos jelentőségű táji és természeti értékek 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz területéhez tartoznak a település északi részén található 
erdőterületek, valamint a 71. sz. főút és a vízpart közötti területek: Kisudvari és Nagyudvari 
szántók, illetve Balatoni rétek a strand területéig. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 
szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet alapján az alábbi hrsz-ú ingatlanok tartoznak Nemzeti Parki 
védettség alá: 

03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 
013/2–5, 014/2, 015, 016, 017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 
037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3, 076/6–8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; 
E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár 
kiterjedésű területrész, 401/2–561 

Országos Ökológiai Hálózat övezetei –Magterület, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület 
övezete 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei a településrendezési eszközökben az illetékes Nemzeti Park 
Igazgatóság 282/2009. (XII.11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatása, illetve 2003. évi XXVI. 
törvény 12/A.§ (4) bekezdése alapján kerültek lehatárolásra.  

Magterület övezetébe tartozik a Balaton tómedre és a község északi részén fekvő erdőségek. 
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Ökológiai folyosó övezetébe tartozik az Örvényesről Balatonudvariba vezető árok és környezete. 

Pufferterület övezetébe tartozik a közigazgatási terület Pécsellyel határos északnyugati része egy kis 
szakaszon.  

Ex-lege védett értékek 

Az Örvényes területén található Pán forrás, a Falu kútja, illetve egyéb külterületi források kiemelt 
természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) 
bekezdése4 rendelkezik.  

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve – Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület 

A Btv. térségi jelentőségű tájképvédelmi területének övezete a település közigazgatási területének 
a belterülettől északkeletre és délnyugatra fekvő részei (Öreghegy, szőlők alja, Hosszúföldek, 
Kukoricás, Rövid dűlő és Sáros rét, Mezőföld, Kisudvari és Nagyudvari szántók). 

 

                                                 

 

4 (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, 
kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) 
bekezdés] minősülnek. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában: 
b) a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 
liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad; 
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

6.1. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELEM 
Országos védelem 

Az országos nyilvántartás szerint Örvényesen a következő országos védelem alá eső építészeti 
értékek (műemlék építmények) és ex-leges műemléki környezetek találhatók: 

Ssz. Név Cím Hrsz Törzsszám Azonosító 

1. Rk. templom Templom utca 227 5542 10125 

2. Felső malom 
Szent Imre 
herceg utca  

1 5537 10123 

3. Nepomuki Szent János szobor 
Szent Imre 
herceg utca 

224 5538 14049 

4. Híd 
Szent Imre 
herceg utca 

224 5538 14048 

5. Ház 
Szent Imre 
herceg utca 
36. 

18 5540 10124 

6. Templomrom 
Szent Imre 
herceg utca 

43 5541 10119 

7. 
Római kori villagazdaság 
épületei 

- 027/5 5539 10121 

8. 
Felső malom ex-lege 
műemléki környezete 

- 
22/1, 224, 260/1-2, 
293, 297, 293, 3 

5537 25374 

9. 
Rk. templom ex-lege 
műemléki környezete 

- 

215/8-9, 224, 225, 
226, 228/1, 229, 231, 
232/1, 3, 4, 5, 6/1, 
7/1, 8 

5542 24674 

10. 
Híd Nepomuki Szt. János 
szoborral ex-lege műemléki 
környezete 

- 
1, 22/1, 260/1, 298, 
3, 37, 39, 41, 45, 46, 
47 

5538 24672 

11. 
Ház ex-lege műemléki 
környezete 

- 

17/2, 189/1, 19, 190, 
191/1, 20/4, 22/1, 
223, 224, 225, 23, 
55/2, 63, 64/1, 67/1, 
68, 69, 70 

5540 24673 

12. 
Templomrom ex-lege 
műemléki környezete 

- 

040, 065/2, 1, 2, 
22/1, 224, 225, 
260/1-2, 298, 3, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 
54/2 

6811 10120 
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6.2. HELYI VÉDELEM 
A település múltjából fennmaradt több olyan épület, műtárgy, amelyet helyi szinten feltétlenül 
védeni szükséges. Az Ősközségben és az Öreghegyen több épület őrzi – a műemlékeken túl - a vidék 
népi építészetének jellemző vonásait. Ezek megőrzését biztosítani kell, illetve fontos, hogy a 
kialakult léptéktől, arányoktól eltérő épületek a jövőben se épüljenek. 

Helyi védelem alatt áll a 228/2 hrsz-ú helytörténeti gyűjteménynek otthont adó népi lakóház. A 
nádfedeles, macskalépcsős épületet, jellegzetes Balaton-felvidéki arányokkal és formával 
alakították is. Az épület védelmét önálló rendelet rögzíti (Örvényes Község Önkormányzata 
képviselő-testületének 5/2000.(X.1.) KT számú rendelete az örvényesi 228/2 hrsz-ú épület helyi 
védelembe vételéről).  

További védelemre javasolt építmények, melyek védelméről önálló helyi rendeletben kell 
gondoskodni: 

Sor-
szám 

Cím Hrsz Funkció 

1. Szent Imre herceg utca 39. 186/1 lakóház 

2. Szent Imre herceg utca 31. 190 lakóház 

3. Szent Imre herceg utca 29. 191/1 lakóház 

4. Szent Imre herceg utca 27. 192/1 lakóház 

5. Szent Imre herceg utca 25. 193 lakóház 

6. Szent Imre herceg utca 18. 9 lakóház 

7. Szent Imre herceg utca  222/2 polgármesteri hivatal 

8. Fenyves utca 3. 220 lakóház 

9. Templom utca 227 kereszt 

10. Öreghegy 504 présház 

11. Öreghegy 410/3 pince 

12. Öreghegy 421/2 pince 

13. Öreghegy 540 pince 

14. Öreghegy 418 présház 

15. Öreghegy 561 kereszt 

16. Öreghegy 409/1 pince 

17. Öreghegy 412 pince 

18. Öreghegy 414/2 pince 

19. Öreghegy 419/1 pince 

20. Öreghegy 515 pince 

21. Öreghegy 534 pince 

22. Öreghegy 536 pince 

23. Öreghegy 408 présház 

24. Öreghegy 503 présház 
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6.3 NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a szerkezeti tervlapon feltüntetésre kerültek.  

lelőhely 
azonosító 

egyéb 
azonosító 

helyszín, 
elnevezés 

jellege kora 
HRSZ (Forster központ 
nyilvántartott adatai) 

8832 MRT 2. 
kötet 35/1. 
lh. 

Örvényes település  Árpád-kor 
 középkor 
 kora újkor 

4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17/2, 20/4, 22/1, 22/2, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
45, 46, 47, 49, 50/1, 50/2, 
51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55/2, 
63, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 
65/8, 67/1 

8833 MRT 2. 
kötet 35/2. 
lh. 

Templomrom középkori templom 
és templom körüli 
temető 

 Árpád-kor,  
 középkor 
 kora újkor 

40, 298, 41, 43 

8834 MRT 2. 
kötet 35/3. 
lh. 

Kukoricaföld telep  újkőkor (középső 
újkőkor)  

 rézkor (késő rézkor: 
badeni kultúra- 
bolerázi csoport) 

 bronzkor (kora 
bronzkor: makói 
kultúra,kisapostagi 
kultúra)    

77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 
82, 83, 85, 068, 065/1, 
069/7, 86/1, 105, 104/2, 
104/1, 115, 113, 114, 117, 
84, 116, 135, 067, 063/2, 
066/4, 065/2 

8835 MRT 2. 
kötet 35/4. 
lh. 

Agyaggödör telep  bronzkor (kora 
bronzkor: kisapostagi 
kultúra) 

 vaskor (késő vaskor: 
kelta)  

02/1, 02/2, 148, 95/1, 95/2, 
95/5, 95/4, 95/3, 94/2, 
94/1, 97/7, 91/3 

8836 MRT 2. 
kötet 35/5. 
lh. 

Hosszú-rétek villagazdaság 
épületei 

 őskor (szórvány?) 
 római kor                        

031/11, 027/5, 05 

50497 MRT 2. 
kötet 35/5. 
lh. 

Hosszú-rétek halomsír  római kor 027/5 

51157   Mezőföldi- és 
Erdőaljai-dűlő 

telep ismeretlen 031/11, 031/13, 030 

51255   Mezőföldi- és 
Erdőaljai-dűlő 

telep ismeretlen 031/13, 031/8 

29836   Losta telep  bronzkor (középső 
bronzkor: dunántúli 
mészbetétes kerámia)  

 Árpád-kor                 

077 

37448   Bázsa II. sír (temető)  római kor 065/1, 066/4 

7084 MRT 2. 
kötet 2/4. 
lh. 

Bázsa település, épület, 
sír (temető) telep 

 római kor (késő római 
kor) 

 

065/1, 066/9, 066/10, 
066/11, 066/12, 066/13, 
066/14, 066/15, 066/16 
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7. KÖZLEKEDÉS 

7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

7.1.1.1. Országos főutak 

Meglévő, megmaradó: 

71. sz. (Lepsény – Fenékpuszta) másodrendű főút, útkategória: K.IV.B.  
védőtávolság: 50 m 

7.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

7.1.2.1. Főúthálózat 

Meglévő, megmaradó: 

71. sz. főút átkelési szakasza 

7.1.2.2. Belterületi gyűjtőutak (Útkategória: B.V.c.C.) 

Meglévő, megmaradó: 

- Szent Imre utca és Orgona utca 

- Útkategória: B.V.c.C.  

Belterületi közúti csomópontok 

A település fontosabb közúti csomópontjai: 
 
Meglévő: 

- 71. sz. főút és Szent Imre utca (észak) 

- 71. sz. főút és Szent Imre utca (dél) 

- 71. sz. főút – Vasút utca 

 

A Szent Imre utca déli csomópontjának kialakítása nem megfelelő, a szabályozás során javaslatot 

kell tenni a csomópont kedvezőbb kialakítására. 

7.2. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Örvényesen áthaladó vasútvonal: 
- 29 Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal - védőtávolság 50m 

 
Megállóhelyek: 

- Örvényes vasútállomás 

 

Meglévő és megmaradó közúti-vasúti átkelőhelyek: 
- Bíró László József út ( szintbeni, fénysorompóval szabályozott) 

- Szent Imre utca (szintbeni, fénysorompóval szabályozott) 

 

7.3. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
Meglévő, megmaradó nyomvonalak: 

- 71. sz. főút mellett haladó kerékpárút 

 
Tervezett nyomvonalak:  

- a 71. sz. főút mellett haladó kerékpárúttól induló, a Szent Imre utcán és a Templom utcán 

haladó, majd külterületi kerékpárútként Vászoly felé irányuló nyomvonal, 

- a 71. sz. főúttól délre induló, a Fürdőtelepet megkerülő nyomvonal. 
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7.4. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosforgalom számára megfelelő paraméterekkel kiépített felületek helye a szabályozási 
tervben biztosítanó. 

7.5. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A menetrendszerű autóbusz-közlekedés számára létesítmények, nagyobb felületek kialakítása nem 
tervezett. 
 

7.6. PARKOLÁS 

Meglévő, megmaradó közterületi parkolók: 
  
Vasút utcai ABC-nél       16 parkolóhely  
Új utca          8 parkolóhely  
Malom múzeum                   6 parkolóhely 
Strandnál              100 parkolóhely 
Összesen:                    130 parkolóhely 
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8. KÖZMŰELLÁTÁS 

A településfejlesztéshez szükséges javasolt területhasznosítási változtatások már a korábbi 
településrendezési eszközökben is, mint távlati fejlesztési lehetőségek, szándékok szerepeltek. 
Azok megvalósításának realitásához jelenleg is adottságként kell kezelni azokat a közműhálózatokat 
és létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek akár a ma már 
üzemen kívüli vízmű kutak, illetve azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló 
hely értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.  

Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként kell 
kezelni: 

Vízellátás területén:  

 a település fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területi fekvését, 

 a regionális ivóvízvezeték nyomvonalának Balatonudvari-Aszófő közötti Örvényes területén 
áthaladó szakaszát, 

 a település területén üzemelő és jelenleg nem üzemelő kutakat, 

 a vízellátást szolgáló létesítményeket (vízmű gépészeti létesítményeket). 

Szennyvízelvezetés területén: 

 a szennyvízátemelő műtárgy és annak védőtávolság igényét,  

 a regionális szerepet betöltő szennyvíznyomó csatorna nyomvonalának Balatonudvari-Aszófő 
közötti, Örvényes területén áthaladó szakaszát.  

Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:  

 a Balaton medrét és parti sávját 

 település területén a Balatonba torkolló Örvényesi Séd-patak és mellék vízfolyásainak 
területigényét, valamint azok parti sávját, karbantartási sávját, 

 A település jelentősebb árkait és azok karbantartási sávját. 

Villamosenergia ellátás vonatkozásában:  

 a 22 kV-os főelosztó hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalát és biztonsági övezetének 
helyigényét. 

Szénhidrogén ellátással kapcsolatosan:  

 a település közigazgatási területén haladó nagy-középnyomású földgázvezeték nyomvonalát, 
kapcsolódó létesítményeit és biztonsági övezeteinek helyigényét. 

Elektronikus hírközlés vonatkozásában:  

 a településen üzemelő vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást szolgáló antenna helyét. 

A fejlesztésre javasolt belterületi területek már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező 
területekhez kapcsolódó területen, vagy a teljes közműellátás lehetőségének kiépítését segítő 
hálózati csatlakozási lehetőségek környezetében fekszenek. A javasolt beépítésre szánt fejlesztési 
területekre a teljes közműellátás biztosítható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, 
közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is 
megoldható. 

A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor 
lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása biztosítható, úgy, hogy a 
szennyvízelvezetés, elhelyezés a legkisebb környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen 
megoldható, az erre vonatkozó helyi építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.  

A fejlesztési területek közműellátása mellett a már beépített területeken jelentkező 
igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. 

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés 
kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez 
igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan a közmű üzemeltetők az új igényeket a település jelenlegi már beépített területének 
közműellátását szolgáló hálózati rendszereiről közvetlenül, vagy az elosztóhálózatok 
továbbépítésével ki tudja elégíteni. A ténylegesen jelentkező építési, funkcióváltási igényhez 
igazodóan a továbbtervezés során kell a szükséges közműhálózat fejlesztést meghatározni. 
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8.1. VÍZELLÁTÁS 

Örvényes vízellátása jelenleg a településen áthaladó regionális vízhálózatról biztosított. A regionális 
vezeték Balatonudvari felől a 71-es út mentén érkezik Örvényes belterületére, majd a belterületen 
az Orgona utca-Bíró László József utca nyomvonalán halad keresztül a településen Aszófő irányába. 
A vezetékről a települést ellátó hálózat betáplálására a regionális vezetékről több leágazás épült ki. 
A település vízelosztó hálózatában a hálózati nyomást a Kiliántelepi 2x1500 m3-es tározó, 
ellennyomó tározóként biztosítja.  

Az ellátó hálózati rendszer alapvetően körvezetékes rendszerrel épült ki, de a külterületek felé 
kifutó utcáknál található néhány ágvezeték is, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, 
valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan maradhat vízellátás nélkül. A 
regionális vezeték dn 300-as ac anyagú, az elosztóhálózat mérete dn 100-as és dn NÁ 80-as. A 
régebbi építésű elosztóhálózat anyaga ac, az újabban építettek anyaga műanyag alapú. A hálózatra 
föld feletti tüzivíz csapok vannak felszerelve. A közüzemi vízellátás szolgáltatója a DRV Zrt. 

A településen jellemző a házi kutak használata is, melyet a nem ivóvíz minőségű vízellátásra, 
jellemzően locsolásra használnak. 

A településszerkezeti tervben foglalt fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távlatában kb. 
30 m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi meglevő vízhálózatról, 
annak továbbépítésével, illetve a regionális vezetékről kiépített új leágazás kiépítésével várhatóan 
ki lehet elégíteni. 

8.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

Örvényes kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik, közvetlen a 
Balaton mentén. Ezzel a felszíni és felszín alatti vizek minőségvédelme a településen a szennyvíz 
közcsatornás elvezetésének település szintű kiépítését indokolja, ami már majdnem megvalósult. 

A településen a kiépített elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna hálózattal 
összegyűjtött szennyvizeket a települési rendszer regionális végátemelőjébe szállítja, ahonnan a 
szennyvizeket regionális nyomóvezetéken szállítják tovább a befogadó Balatonfüredi regionális 
szennyvíztisztító telepre, ahonnan továbbnyomják a Balatonfűzfői regionális szennyvíztisztító 
telepre. A tisztított víz befogadója a Veszprémi Séd, amely a Sióba, majd végül a Dunába juttatja 
azokat. A szennyvízcsatorna hálózat a DRV Zrt. üzemelteti. A tervezés távlatáig prognosztizált 
fejlesztések megvalósítása esetén jelentkező 56 m3/nap többlet elszállítandó szennyvíz 
közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító telepen történő fogadását meg tudják 
oldani. 

A közcsatorna hálózattal nem rendelkező külterületen, beépítésre szánt, beépítésre nem szánt 
területhasznosítású területen keletkező szennyvizek elhelyezési lehetőségét, helyi közműpótló 
berendezés hasznosítási lehetőségét a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a helyi 
építési szabályzatban kell szabályozni. Helyi közműpótlóként zárt szennyvíztároló létesítése 
javasolható, annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen 
senki sem végeztetne el. Ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta szippantható 
mennyiséget meghaladja, egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása javasolható. A 
közműpótlók alkalmazhatósága korlátozott, ha a közműpótló használatának feltételei nem 
teljesíthetők, akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha az ellátandó 
létesítmény távolabb fekszik az üzemelő csatornahálózattól.  

8.3. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Örvényes a Balaton vízgyűjtő területén fekszik. A település topográfiai adottságai miatt a területére 
eső csapadékvizeket patakok, vízfolyások, árkok szállítják a Balatonba, ezek közül a legjelentősebb 
az Örvényesi Séd. Az Örvényesi Séd a település területén torkollik a Balatonba. 

A településen a csapadékvizek gyűjtése, elvezetése nyílt árkokkal történik, ezek medre füvesített, 
csak ritkán burkolt. Csak néhány nagyobb épület környezetében üzemel zárt, elválasztott rendszerű 
csapadékcsatorna, de annak is befogadója a nyílt árkos rendszer. Néhány keskeny szabályozási 
szélességű utcában a csapadékvíz elvezetés egyáltalán nincs megoldva. Egyes utcákban pedig a 
vízelvezetés a kiemelt szegélyek mentén kialakított folyókával megoldott  
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A belterületi határok mentén a külterületi domboldalakról lefutó vizek ellen az övárok rendszer csak 
részlegesen épült ki, hordalékfogó műtárgyak nincsenek, így a külterületről lemosott hordalékok a 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszert feliszapolják. 

A tervezett fejlesztések hatására nő a településen a burkolt felületek aránya és nő az elvezetendő 
csapadékvíz mennyisége is. Ha a várható többlet csapadékvizeket a már kialakított elvezető 
rendszer nem tudja befogadni és az azt befogadó vízfolyások fejlesztése nem megoldható, akkor a 
tervezett fejlesztés megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás megoldása. 

8.4. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település ellátása a szolgáltató 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszeréről történik, 
amelynek táppontja az Aszófői 132/22 kV-os alállomás. Az alállomásról induló 22 kV-os vezetékek 
fűzik fel a településen üzemelő fogyasztói transzformátor állomásokat. A településen két 
transzformátor állomás üzemel. Az északi oldalon üzemel Örvényes község 400 kVA-es, a déli részen 
a Diófa utcai 250 kVA-es kapacitású transzformátos állomása. Mindkét transzformátor állomás 
oszlopra van felszerelve. A transzformátoroktól indulnak ki a közvetlenül a fogyasztókat ellátó 
kisfeszültségű, szabadvezetékes kivitelű villamos hálózatok.  

A település közvilágítása a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel 
biztosított, amely ma már sem mennyiségében, sem minőségében nem felel meg az elvárásoknak.  

A tervezés távlatáig várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő 
hálózat igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a 
transzformátor állomások átépítésével, illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés területén 
(pl. golfpálya fejlesztési területén) új állomáshely létesítésével kell, az igény tényleges 
jelentkezése esetén a kapacitásnövelést megvalósítani. Előzetesen két új állomás telepítési igénye 
prognosztizálható, de a távlati elláthatóság érdekében további állomáshelyek számára is célszerű 
telepítési helyet biztosítani. 

8.5. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A település gázellátásának bázisa a Raposkai MOL átadó, onnan épült ki az ún. északi nagyközép-
nyomású gerinchálózat, amely táplálja Dörgicse külterületén elhelyezett gázfogadót. Ez a gázfogadó 
és nyomáscsökkentő állomás az Örvényest ellátó hálózat táppontja. A nyomáscsökkentőtől induló 
középnyomású (4 bar-os) vezeték Vászoly irányába halad tovább, majd erről csatlakozik le Örvényes 
irányába. Örvényesen belül a gázelosztás középnyomású hálózattal, a kisnyomású gáz előállítása 
telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik. 

A település már kiépült gázelosztó hálózata a belterület szinte valamennyi utcában kiépítésre 
került. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan 
ráköthető. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő épületek komfortnövekedésének hatására a 
tervezés távlatáig prognosztizált igénynövekedés 58 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt 
várhatóan a kiépített hálózatról ki lehet elégíteni. 

A településen áthaladó nagyközép-nyomású vezeték a település ellátásában közvetlenül nem vesz 
részt, csak áthalad a településen. Továbbtervezés során nyomvonalának és biztonsági övezetének 
védelmét biztosítani kell.  

8.6. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. A napenergia hasznosításának kiemelt szerepe van Örvényesen, ahol a 
vendégforgalom és ahhoz kapcsolódó energiafogyasztás időjárás függő és a napsütéses időszakban 
lényegesen nagyobb. Örvényes természeti adottsága, hogy 2000 körüli napos órák száma, ennek 
aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a 
napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el.  

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia 
felhasználás csökkenthető. 



ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 32 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

8.7. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A Székesfehérvári szekunder központhoz tartozó 51-es körzetszámú Tapolca primer központ 
Örvényes vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 87-es 
hívószámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. Örvényes területén 
keresztülhalad a 71-es út mentén kiépített Tapolca-Balatonfüred optikai kábel. Ebből látják el helyi 
hálózatot, amely légvezetékes kivitelezésű. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették.  

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet. 

8.8. VEZETÉK NÉLKÜI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi 
korlátja nincs. Örvényesen üzemelő és a tágabb térségében elhelyezett antennák segítségével, 
valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. Új antenna telepítési szándéka nem ismert. 
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9. KÖRNYEZETVÉDELEM 
A Településszerkezeti terv készítésekor elsődleges szempont Örvényes tájhasználatának és meglévő 
környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk 
javítása.  

9.1 A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Örvényes domborzatából adódóan a területről elfolyó csapadékvizek befogadója az Örvényesi-séd és 
mellékágai, illetve mint végső befogadó, a Balaton. 

Örvényesen a Pán forrás a településközpontban ered. A Pán forráson kívül több forrás is található, 
azonban azok vízhozama nem éri el az 5 l/min-es hozamot. 

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 jogszabályokkal összhangban 
tilos újabb szennyező funkciót a parti sávba telepíteni.  

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Kormányrendelet szerint Örvényes az érzékeny felszíni vizek 
vízgyűjtő területhez tartozik.  

Örvényest 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 219/2004. kormányrendelet szerint tilos a felszín alatti vizekbe bevezetni a 
rendelet szerinti kockázatos anyagokat, ill. az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása során ilyen 
anyag keletkezéséhez vezető közvetlen anyagot.) A felszín alatti vizek és a talaj szennyeződésének 
megakadályozása érdekében szükséges a településen a közműves szennyvíz-elvezetés teljes körű 
kiépítése, ennek megvalósulásáig a csatorna-hálózaton kívüli szennyvíztárolás felülvizsgálata, 
szükség esetén szankcionálása, és zárt rendszerű közműpótlók alkalmazása. A HÉSZ-ben elő kell írni 
a szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötést – összhangban a Btv. szigorú előírásaival. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) 
Korm. rendelet melléklete a települést nitrát-érzékeny területek közé sorolja. Az állattartás során 
keletkezett trágyát kizárólag 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján lehet elhelyezni, s törekedni 
kell a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására.  

A vízerózió hatásának mérséklése érdekében komplex módon kell védekezni. A vízelvezető árkok 
karbantartása mellett a racionális tájhasználat kialakítására, s ezzel együtt a megfelelő művelési 
módszerekre kell a hangsúlyt helyezni. A meredekebb morfológiájú területeken az erózió és a 
felszínmozgás elleni védekezés kiemelt feladat. A szabályozásnak ki kell terjedni a felszíni 
vízelvezetésre, a tereprendezésre és a szennyvíz kezelésére.  

A településen az eróziónak leginkább a volt zártkerti területek vannak kitéve. Ehhez járul hozzá, 
hogy a klímaváltozással összefüggésben megemelkedett a hirtelen fellépő, nagy intenzitású esők 
gyakorisága, ami a helytelen földhasználat miatt bekövetkező eróziót fokozza. A nagy lejtésű 
területekről lefolyó víz erősen megterheli a vízgyűjtőket. Az Öreghegyen szükséges a csapadékvíz 
elvezetés megoldása. 

Örvényes teljes területe a Btv. Sz-1 jelű Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozik. Az övezetben korlátozott vegyszer- és műtrágyahasználat, extenzív vagy 
környezetkímélő mezőgazdasági művelés folytatható, illetve új hulladéklerakó nem jelölhető ki, így 
az alapkőzet potenciálisan nem veszélyeztetett. 

A Btv. P-2 jelű Vízeróziónak kitett terület övezete kis foltban az Öreghegy lejtőin található. A 
vízeróziónak kitett területen helyenként 25%-os lejtésnél is meredekebb az eredeti terepfelszín, s 
jelentős tájalakítási, terepalakítási folyamatok zajlottak le. Az övezetben művelési ág tudatos 
megválasztásával, művelés és építkezés során helyesen megválasztott talajvédelmi beavatkozással, 
vízmosások rendezésével kell az eróziós folyamatok hatásait csökkenteni. 

A parti sáv a Btv. szerinti F-1 jelű Felszíni vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. Az 
övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; épületek építése és bővítése csak kivételes 
esetben engedélyezhető; a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú 
növényzet védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett 
kell megoldani. A Balaton a D-1 jelű Tómeder övezet része, amely: 
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 az érvényes partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon túlmenően nem 
csökkenthető;  

 területén az I–III. osztályú nádasban - a környezeti kárelhárítás vagy az élet- és 
balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás, valamint az engedély nélkül létrehozott 
feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekintve -, továbbá a védett természeti 
területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül tilos minden olyan mechanikai 
beavatkozás, amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas 
pusztulását eredményezheti. 

9.2 A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A település a vonatkozó jogszabály értelmében a 10. levegőminőségi kategóriába tartozik, nincsen 
jelentős ökológiai és népegészségügyi veszélyforrás. 

A településen a légszennyezőanyag-kibocsátást a lakossági és intézményi fűtés, a közlekedés 
határozza meg. Ipari jellegű tevékenység nincs Örvényesen. Örvényes levegőminőségi helyzete 
elsősorban a tranzitforgalom miatt nem mondható kiválónak, mindössze jónak. A levegősszennyező 
anyagok koncentrációja mindegyik paraméter esetében jelentősen határérték alatti. 

A közlekedésből származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a 
maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (július-augusztus) jelentkezik. (A lakossági 
fűtési időszak nem egy időben jelentkezik a közlekedési emissziós csúcsokkal.) A forgalom nyáron 
jelentős, azonban légszennyezési problémát nem okoz. Az ebből adódó terhelés főként a főút 
melletti beépített területeken jelentkezik. Az Ősközséget érintő forgalom közlekedéstechnikai 
eszközökkel, forgalomszervezéssel csökkenthető. A hasonló forgalmú utaknál végzett számítások 
szerint ebből a forgalomból származó levegőszennyezés a vonatkozó határértékeket nem lépi túl. 

Diffúz légszennyezést jelent továbbá a fűtésből eredő szennyezőanyag kibocsátás, amely a fűtési 
szezonra, a téli hónapokra összpontosul. A lakossági fűtés - az alkalmazott tüzelési módoknak, és a 
település szerkezetének köszönhetően - nem okoz jelentős légszennyezési problémát. A 
levegőtisztaság védelme érdekében ösztönözni kell a gázhálózatra való rácsatlakozásokat, illetve 
támogatni kell az alternatív fűtési módozatokat.  

A szabadföldi mezőgazdasági területek viszonylag kis kiterjedésben vannak jelen a településen, így 
a mezőgazdasági gépek által okozott porterhelés, illetve száraz időben a mezőgazdasági 
területekről származó por időnként lokálisan szennyezést okoz. A mezőgazdasági termelésből eredő 
porterhelés megakadályozására a dűlőutak mentén fasorok és erdősávok telepítésével, helyes 
mezőgazdasági gyakorlat folytatásával szükséges védekezni. 

Bűzproblémák nem jelentkeznek, ugyanis nem működik a községben kellemetlen szaghatással járó 
ipari vagy mezőgazdasági tevékenység. A szennyvízvezeték esetében sem érkezett lakossági 
bejelentés berothadás következtében jelentkező bűzhatásról.  

A káros pollenkoncentráció csökkentése érdekében szükséges legalább az utak és árkok szélének 
rendszeres kaszálása, gondozása, illetve az allergén növények irtása külterületen is. 

9.3. HULLADÉKKEZELÉS 

Örvényes területén kommunális hulladéklerakó nem működik, a kommunális hulladék elszállítása 
megoldott. A lakosság tájékoztatásával és bevonásával növelendő a szelektív hulladékgyűjtés 
hatékonysága, illetve a hulladékok mennyiségének csökkentése. Támogatandó, illetve 
népszerűsítendő a házi komposztálás.  

A trágya- és hulladékkezelést a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell megoldani. Meg kell 
oldani a veszélyes hulladékok elkülönítését, lakossági tájékoztatás és egyéb programok keretein 
belül csökkenteni kell ezek kommunális hulladékok közé kerülését.  

A település területén lévő hulladék-elhelyezéseket meg kell szüntetni, területüket rekultiválni kell, 
kialakulásukat meg kell előzni. 

Egykor működött dögkút, aminek a szakszerű rekultivációja nem történt meg.  
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9.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Örvényes területén a közúti forgalom a legjelentősebb zajforrás. A zaj- és rezgésterhelés a 
forgalomnövekedéssel arányosan alakul és az épületekben is jelentős károkat okozhat.  

A 71-es főút forgalma egész évben jelentős, a közlekedésből származó terhelés leginkább az 
üdülési szezonban magas. A 71-es főút elvágja az Ősközséget a Fürdőteleptől. A Balaton nyugati 
medencéjének északi partjára igyekvők nagy része áthalad a településen. A zajterhelés nem 
haladja meg az egészségügyi határértékeket, amely a téli időszakban sem csökken érdemben. A 
közlekedésből származó zajterhelés kivételesen, rövid időszakra meghaladhatja a megengedett 
határértéket, ami elsősorban a kis keresztszelvényű útszakaszokon, illetve a kanyarokban 
jelentkezhet. 

A vasúti zajhatás elmarad a közúti közlekedés zajhatásától.  

A közlekedésből származó zajterhelés – ahol erre hely biztosított - növényzet (erdősávok, fasorok, 
zöldsávok) telepítésével csökkenthető. Ahol erre nincs lehetőség, ott a burkolat korszerűsítésével, a 
forgalom esetleges korlátozásával, illetve alternatív elkerülő útvonal biztosításával csökkenthető a 
zajterhelés. A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében további sebességkorlátozással 
csökkenthető.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KöM–EüM 
együttes rendelete – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 3. számú 
melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Zajtól védendő 
terület 

Kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó zaj 

Az országos 
közúthálózatba 

tartozó 
mellékutaktól, a 

települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától 

Az országos 
közúthálózatba tartozó 
főutaktól, belterületi 
másodrendű főutaktól  

nappal 6-
22 óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-
22 óra 

éjjel 22-
6 óra 

nappal 6-
22 óra 

éjjel 22-6 
óra 

Üdülőterület 50 40 55 45 60 50 

Lakóterület 55 45 60 50 65 55 

Vegyes terület 60 50 65 55   

Örvényes település közigazgatási területén ipari terület nem található, így üzemi tevékenységből 
eredő zajemisszióval nem kell számolni, nincsen bejelentett zajforrás a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnél. 

Gondot okoz alkalmanként, egyes vendéglátó ipari egységek, szórakozó helyek, bizonyos 
rendezvények esetében az éjszaka megengedett zajszint betartása, ami részben az üdülőterületi 
lét velejárója. Ez elsősorban hatósági és csak másodsorban műszaki-technikai probléma. 

A 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 1. számú melléklete üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az 
alábbi zajterhelési határértékek érvényesek: 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

Üdülőterület 45 dB 35 dB 

Lakóterület 50 dB 40 dB 

Vegyes terület 55 dB 45 dB 
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10. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

10.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az út tengelyétől 
számított 50-50 m széles területen a 71. sz. Csopak-Veszprém másodrendű főút esetében és a 29 
Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasúti pálya mentén a közigazgatási terület 
egészén. 

10.2. KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 

Az alábbiakban a közmű infrastruktúra elemeiként kerülnek bemutatásra az azokhoz kapcsolódó 
védőterületek és védősávok. 

VÍZELLÁTÁS 

Korlátozó adottság a vízellátás gerincét jelentő regionális vízvezeték nyomvonala és műtárgyai. A 
kiemelten érzékeny vízbázis védelmi területként lehatárolt terület. 

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

A regionális szerepel betöltő szennyvíznyomó csatorna nyomvonala és a szennyvízátemelő 
műtárgyak, azok kijelölhető védőtávolság igényével (hatósági döntés alapján kerül meghatározásra 
a technológiától függően, ennek hiányában 20 m). 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A vízfolyások, patakok, tavak és a jelentősebb árkok, valamint azok part sávjai. 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

Örvényes területén keresztülhalad az üzemeltető 22 kV-os gerincvezetéke a vasúti pályatesttel 
párhuzamosan, annak északi oldalán, majd a patakkal való keresztezés után nyomvonala törik és a 
vezeték Balatonudvari északi területének irányába halad tovább.  

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A nagy-nyomású szállítóvezetékek és nagy-középnyomású gerincelosztó hálózat nyomvonala, 
biztonsági övezete (9-9 m) és létesítményei, a gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei, antennái. 

10.3. EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK  

Táji- és természeti védelem 

- Natura 2000 terület 
- Ramsari terület 
- Nemzeti Park terület  
- Országos Ökológiai Hálózat: 
o Magterület övezete,  
o Pufferterület övezete 
o Ökológiai folyosó övezete, 

- „Ex lege” védett értékek: 
o Forrás 

- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

Örökségvédelem 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Helyi védelemre javasolt és helyi védett épületek, műtárgyak 
- Helyi értékvédelmi terület 
- nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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Egyéb korlátozások, a Btv. 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; 
- A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok. 



ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 38 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

2. MELLÉKLET - VÁLTOZÁSOK 

A szerkezeti terv leírásának 2. és 3. – Igazgatási terület, belterülethatár módosítás, 
Területfelhasználás - fejezete mutatja be a településszerkezeti tervben történt változásokat. 

A településszerkezeti tervben jelentős változások nem történetek, azonban több esetben a 
megváltozott jogszabályi keretek, valamint a megváltozott fejlesztési igények miatt kisebb 
területfelhasználási módosításokat kellett elvégezni. 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás 

érték 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 Zöldterület 6 Hétvégiházas terület 3 0,10 -0,30 

Indoklás: Lakossági kérelem nyomán történt módosítás. A magán tulajdonban lévő, több mint 2000m2-es 86/6hrsz 
telek a korábbi településrendezési eszközökben zöldterületként szerepel. A telket a tulajdonos hétvégiházas 
üdülőterületként szeretné hasznosítani, ezért az Önkormányzattal 1000m2-nyi terület hétvégiházas üdülőterületbe 
való átsorolásáról egyeztek meg. 

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 
Településközpont 

terület 
0,5 Vízgazdálkodási terület 6 0,05 0,28 

Indoklás: A területen a település vízellátását szolgáló vízmű terület található, így a változás indoka a tényleges 
területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása.  

B2 
Különleges terület - 

temető területe 
3 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető területe 
6 0,5 1,50 

Indoklás: Jogszabályi környezet változása. A korábbi településrendezési eszközök készítése óta az OTÉK lehetőséget 
ad beépítésre nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B3 Falusias lakóterület 2,4 Erdőterület 9 0,52 3,43 

Indoklás: E lakóterületi fejlesztési terület 71. sz. főút menti oldalán a védelmi célú erdősáv puffer területként szolgál 
a lakóterület és a jelentős forgalmú út között, mérsékli az út káros környezeti hatásait a lakóterület irányába. Az 
átsorolás oka továbbá a magasabb rendű terveknek való megfelelés volt, mivel a kijelölt erdőterület a Btv. szerinti 
erdőgazdálkodási térségbe tartozik.  

B4 Falusias lakóterület 2,4 Zöldterület 6 0,37 1,33 

Indoklás: E lakóterületi fejlesztési terület 71. sz. főút menti oldalán a zöldterületi sáv puffer területként szolgál a 
lakóterület és a jelentős forgalmú út között, mérsékli az út káros környezeti hatásait a lakóterület irányába. 

Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 
Településközpont 

terület 
0,5 Falusias lakóterület 2,4 0,52 0,99 

Indoklás: A terület jelenleg beépítetlen, potenciális lakóterületi fejlesztési terület. A területen a jellemzően lakó 
rendeltetésű épületeken kívül egyéb, településközponti funkciót betöltő épületek létesítése nem támogatott, így a 
terület településközpont vegyes területből lakóterületbe kerül átsorolásra. 

C2 
Településközpont 

terület 
0,5 

Különleges terület – 
malom 

3 0,12 0,30 

Indoklás: Az érintett földrészleten áll Örvényes műemlék vízimalma, melynek megőrzése és hasznosítása kiemelt 
feladat. A javasolt különleges terület besorolás lehetővé teszi, hogy a területen kizárólag a malom megóvásához és 
megfelelő hasznosításához szükséges épületek létesülhessenek. 

C3 Falusias lakóterület 2,4 
Kereskedelmi 

szolgáltató terület 
0,4 2,3 -4,68 

Indoklás: A terület Örvényes egyik potenciális fejlesztési területén fekszik, amelyet a korábbi településrendezési 
eszközök falusias lakóterületbe soroltak. Tekintettel arra, hogy Örvényesen e terület nélkül is nagy kiterjedésű 
lakóterületi fejlesztési területek vannak, valamint hogy gazdasági fejlesztési területek viszont korábban nem kerültek 
kijelölésre, így a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak megfelelően gazdasági telephelyek megtelepedését 
biztosító fejlesztési terület került kijelölésre. 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása 
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D1 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
5 

Általános 
mezőgazdasági terület 

3,7 5,51 -7,16 

Indoklás: Az átsorolás oka a magasabb szintű terveknek való megfelelés volt. Mivel a területet a Btv. M-1 jelű 
Általános mezőgazdasági terület övezete érinti, a terület Általános mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe való átsorolása vált szükségessé annak érdekében, hogy a település területi mérlege megfeleljen a Btv. 
előírásainak. 

D2 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
5 Védelmi erdőterület 9 1,03 4,12 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D3 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Védelmi erdőterület 9 2,98 15,79 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Védelmi erdőterület 9 4,69 25,65 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D5 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

golfpálya 
6 25,56 58,44 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D6 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 
3,7 1,07 0,00 

Indoklás: A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D7 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

5 0,94 1,22 

Indoklás: A valamikori káposztás kertek területe kisparcellás földterület, ahol a telekstruktúrához és a 
telekhasználathoz jobban igazodik a kertes mezőgazdasági terület besorolás. 

D8 Közlekedési terület 0,6 Zöldterület 6 0,02 0,11 

Indoklás: A közlekedési területek szabályozási szélességének és vonalvezetésének felülvizsgálata során, a valós 
állapothoz igazodóan kijelölt zöldterület. 

D9 Közlekedési terület 0,6 Zöldterület 6 0,02 0,11 

Indoklás: A közlekedési területek szabályozási szélességének és vonalvezetésének felülvizsgálata során, a valós 
állapothoz igazodóan kijelölt zöldterület. 

D10 Közlekedési terület 0,6 Zöldterület 6 0,04 0,22 

Indoklás: A közlekedési területek szabályozási szélességének és vonalvezetésének felülvizsgálata során, a valós 
állapothoz igazodóan kijelölt zöldterület. 

D11 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 
3,7 2,86 0,00 

Indoklás: A terület ökológiai jelentősége miatt beépítetlen állapotának megőrzése a cél, amelyet e 
területfelhasználási egységbe való sorolás biztosít. 

D12 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 
3,7 24,42 0,00 

Indoklás: A terület ökológiai jelentősége miatt beépítetlen állapotának megőrzése a cél, amelyet e 
területfelhasználási egységbe való sorolás biztosít. 

D13 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 
3,7 8,45 0,00 

Indoklás: A terület ökológiai jelentősége miatt beépítetlen állapotának megőrzése a cél, amelyet e 
területfelhasználási egységbe való sorolás biztosít. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: 101,35 
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3. MELLÉKLET - TERÜLETI MÉRLEG 

TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási 
kategória 

ha 
Közigazgatási területe 445,42 ha 

Beépítésre szánt terület  
 
 

 

Falusias lakóterület Lf 24,51 

Településközpont 
terület Vt 1,73 

Kereskedelmi 
szolgáltató terület Gksz 2,16 

Hétvégiházas terület Üh 16,02 

Különleges terület - 
malom K-M 0,12 

Különleges terület - 
turisztikai terület K-Tur 6,65 

Különleges terület - 
strandterület K-Str 0,54 

Beépítésre nem szánt terület 

Zöldterület - közkert Zkk 5,97 

Védelmi erdőterület Ev 97,35 

Általános 
mezőgazdasági 
terület-árutermelő Má-á 70,42 

Általános 
mezőgazdasági 
terület - korlátozott Má-ko 37,22 

Kertes 
mezőgazdasági 
terület Mk 42,28 

Vízgazdálkodási 
terület - Tómeder Vtb 100,07 

Vízgazdálkodási 
terület - Tómedren 
kívüli terület V 8,09 

Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület - temető  Kb-T 0,5 

Különleges 
beépítésre nem szánt 
terület - golfpálya Kb-G 26,01 

Közlekedési terület - 
közúti Köu 2,7 

Közlekedési terület - 
kötöttpályás Kök 3,07 
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4. MELLÉKLET - TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV – TÉRSÉGI ÖVEZETI RENDSZER 

Örvényes területén a Btv. térségi szerkezeti terve erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági-, 
vízgazdálkodási-, települési- és egyedileg meghatározott térséget jelöl. 

Térségi övezet 
megnevezése 

Btv. 
(ha) 

Btv. által előírt 
min. megfelelés 

2016. évi TSZT 
felülvizsg. 

szerint 
felhasznált (ha) 

További 
fejlesztési 

lehetőség (ha) 
Megjegyzés 

Erdőgazdálkodási 
térség 

103,3
5 

98,18/87,85 ha 
(95/85%)* 

90,28 
(87,35%) 

2,43 Megfelel 
Az erdőterületként kijelölt terület az 
övezet területéhez viszonyítva. 
A Btv. 4/B. § a) pont ab) alpontja 
került figyelembe vételre, mivel a 
Btv. eltérő rendelkezése (7. § - a még 
meglévő beépítetlen tóparti 
területeket - legkevesebb 50 méter 
széles sávban - a településrendezési 
eszközökben vízgazdálkodási 
települési területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, és e 
területeken a helyi építési szabályzat 
előírásait az e törvény szerinti 
felszíni vízminőség-védelmi terület 
övezetre vonatkozó előírások szerint 
kell meghatározni.) miatt nem 
végrehajtható a Btv. 4/B. § a) pont 
aa) alpontja. Beépítésre szánt terület 
nem került kijelölésre a térség 
területén. 

Mezőgazdasági 
térség 

141,48 134,41 
(95%) 

138,27 
(97,73) 

-1,56 Megfelel 
A mezőgazdasági területként és 
vízgazdálkodási terület szárazulat 
részeként kijelölt terület a térség 
területéhez viszonyítva megfelel. A 
fennmaradó részen nem került 
kijelölésre nagyvárosias lakóterület. 
A Btv. mezőgazdasági térségbe 
sorolja a tómedret kísérő parti sávot 
is a külterületen (5,42 ha), melyet a 
vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 
vízgazdálkodási terület tómedren 
kívül területfelhasználási egységbe 
sorol. Magasabb rendű terveknek való 
megfelelés érdekében kerül sor a 
terület vízgazdálkodási területként 
történő szabályozására. 

Vízgazdálkodási 
térség 

97,72 92,83 
(95%) 

97,72 +4,89 Megfelel 
A vízgazdálkodási területként kijelölt 
terület a térség területéhez 
viszonyítva. 

Települési térség 63,16 - - - Megfelel 
Új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre a közigazgatási 
határtól számított 200 m-en belül. 

Egyedileg 
meghatározott 
térség 

40,05 - - - Megfelel 
A térségben erdőterület, 
nagykiterjedésű sportolási célú 
terület (különleges beépítésre nem 
szánt – golfpálya és különleges 
turisztikai terület) került kijelölésre. 

ORSZÁGOS ERDŐÁLLOMÁNY ADATTÁR 
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Az Országos Erdőállomány Adattár szerint Örvényes közigazgatási területén 89,62 ha erdőterület 
(79,44 ha védelmi és 10,18 ha egyéb rendeltetésű erdő) helyezkedik el. A településrendezési 
eszközökben ezen területek közül 89,62 ha erdőterület került kijelölésre, mely fenti terület 
100,00%-a.  

Fentiek alapján tehát a településrendezési eszközök az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 7.§ (1) bekezdésének megfelelnek. 

KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

A Btv. által meghatározott kiemelt térségi övezetek lehatárolását a törvény mellékletét képező 
tervlapok tartalmazzák. A Btv. által lehatárolt kiemelt térségi övezetek  Örvényest érintő területét 
az alábbi táblázat tartalmazza, továbbá lehatárolásuk a mellékelt térképeken található. 

Kiemelt térségi övezet 
megnevezése 

Btv. kijelölt 
terület 

(ha) 

Település-
rendezési 

eszközökben 
kijelölt terület 

(ha) 

Megfelelés 
(%) 

Megjegyzés 

Ö-1 Magterület 214,37 223,84 104,42 BTV és OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Ö-2 Ökológiai folyosó 5,23 5,21 99,61 BTV és OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Ö-3 Pufferterület 0,88 0,91 103,41 BTV és OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

T-1 Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

152,01 153,29 100,84 BTV és OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

T-2 Történeti települési térség 348,03 - - BTV előírásait kell alkalmazni 

P-2 Vízeróziónak kitett terület 17,83 18,42 103,31 BTV előírásait kell alkalmazni 

SZ-1 Felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny terület 
övezete 

445,75 445,75 100,00 
BTV előírásait kell alkalmazni 

F-1 Felszíni vízminőség-
védelmi terület övezete 

36,19 31,54 87,15 
BTV előírásait kell alkalmazni 

D-1 Tómeder övezete 97,72 97,72 100,00 BTV előírásait kell alkalmazni 

U-1 Települési terület övezete 63,3 61,81 97,65 BTV előírásait kell alkalmazni 

M-1 Általános mezőgazdasági 
terület övezete 

105,93 106,39 100,43 
BTV előírásait kell alkalmazni 

M-2 Kertgazdasági terület 
övezete 

35,55 37,24 104,75 
BTV előírásait kell alkalmazni 

E-1 Erdőterület övezete 88,56 88,95 100,44 BTV előírásait kell alkalmazni 

E-2 Erdőtelepítésre 
javasolt/alkalmas terület 

14,78 15,45 104,53 BTV és OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Ü-1 Turisztikai fejlesztési 
terület övezete  

40,11 38,71 96,51 
BTV előírásait kell alkalmazni 

C-1 Szőlő termőhelyi 
kataszteri terület övezete 

90,60 87,96 97,09 
BTV előírásait kell alkalmazni 

A kiemelt térségekre vonatkozó övezeti előírásokat a területfelhasználási rendszer kialakítása során 
figyelembe veszik a településrendezési eszközök. 

ERDŐTERÜLET MÓDOSÍTÁSA 

Erdőterület nem került megszűntetésre, módosításra. 
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5. MELLÉKLET - A BIOLÓGIAI AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. 

A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változás számítását lásd a Szerkezeti terv leírásának 2. mellékletében 
(Változások). 
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ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ……/2016 (……………) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 

 

 Örvényes község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
38.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály; Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság; Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Veszprém Megye Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala; Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatal; Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ; 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály; Veszprém Megyei Rendőr-
Főkapitányság; Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala; Aszófő Község 
Önkormányzata; Balatonudvari Község Önkormányzata; Tihany Község Önkormányzata; Pécsely 
Község Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak 
megfelelően a következőket rendeli el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1.§  (1) E rendelet hatálya Örvényes község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) Jelen helyi építési szabályzat mellékletei:  

1. melléklet: Szabályozási Terv és jelmagyarázata (SZT-1, SZT-2) 
2. melléklet: Sajátos jogintézmények 

(3) Jelen helyi építési szabályzat függelékei: 
1. függelék: Művi értékvédelem 
2. függelék: Régészeti területek 
3. függelék: Természetvédelem 
4. függelék: Javasolt növények listája 
5. függelék: Növénytelepítés ültetési távolságai 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2.§  E rendelet alkalmazásában: 
a) Antenna: olyan eszköz, berendezés, vagy tartozék, amely elektromágneses jelek vételére és 

sugárzására szolgál. 
b) Antennatartó szerkezet: hírközlési rendeltetésű műtárgy, vezeték nélküli sajátos építmény, 

amely antenna elhelyezésére szolgál. 
c) Épületpótló műtárgy: életvitelszerű tartózkodásra alkalmas, épületnek nem minősülő műtárgy 
d) Épület szélessége: Az épület rövidebbik homlokzatának szélessége. Az utcai homlokvonal 

szélességéhez hozzá kell számítani azokat az oldalirányú épületkiugrásokat is, amelyeket az 
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utcai homlokvonal oldalkert felé eső sarokpontján, annak síkjára állított 45 fokos egyenes 
érint.  

e) Földdel borított boltpince: a helyi építési hagyományoknak megfelelő oromfalas, boltozott és 
földdel borított terepszint alatti építmény, melynek kialakítása során a meglévő terep 
legfeljebb 1,5 méteres feltöltésére kerül sor. Az oromfal kizárólag a területre jellemző 
természetes - bazalt vagy bazalttufa - kőzetből készülhet.  

f) Kertépítészeti terv: jogosultsággal rendelkező kertépítész tervező által készítendő terv, 
amelynek munkarészei legalább: 

fa) földmérő által készített geodéziai helyszínrajz 
fb) tereprendezési terv – 1,0 m magasságot meghaladó tereprendezés esetén 
fc) kertépítészeti tervrajz, amelynek tartalma 

1. a kertkialakítás koncepciója 
2. megvédendő és új növényzet bemutatása 
3. a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti építmények – pergola, filagória 

(kerti pavilon), medence, kerti tó – tervezett helye, javasolt anyaga 
fd) favédelmi, fakivágási munkarész, amelynek tartalma 

1. a kivágandó fák: fás szárú növények darabszáma, faja, fa esetében annak 1 m 
magasságban mért törzsátmérője 

2. a kivágás oka 
3. a pótlás módja 

fe) műszaki leírás 
g) Kialakult beépítettség: A település már beépült építési telkén, telkén az ingatlan 

nyilvántartásban lejegyzett adatszolgáltatás alapján vagy jogosan szerzett építési joggal 
szerkezetkész épület nagyságából számított beépítettség. Új épület, épületrész építése csak 
a meglévő épület bontása esetén, legfeljebb azzal megegyező nagyságrendben történhet. 

h) Kialakult épületmagasság: az adott övezet által érintett egyes telkeken kialakult legnagyobb 
épületmagasság, melyet – az övezet előírásaival összhangban - az építmények átalakítása, 
bővítése, vagy új épület építése során túllépni nem lehet. 

i) Kialakult telekméret: Az ingatlan nyilvántartásban lejegyzett adatszolgáltatás alapján építési 
telkek vagy telkek, amelyek felosztása már megtörtént, tovább nem oszthatók, telekalakítás 
telekegyesítésen és telekhatár-rendezésen kívül nem végezhető. Telekhatárrendezés esetén 
az érintett telek területe maximum 10%-ban módosulhat. 

j) Meglévő épület: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, el nem bontott épület. 
k) Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését 

elősegítő, kiegészítő rendeltetésű épület. 
l) Tájba illeszkedő: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt építmény-

együtteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz funkcionális, 
ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely a környezettel való összhang megteremtését 
célozza. Az Épületek, építmények tájba illesztése védett természeti területeken című MSZ 
20376-1 szerinti szempontok figyelembe vételével tervezett. 

m) Telek be nem építhető része: a telek azon része ahol épület nem helyezhető el, nem építési 
hely. 

n) Telekszélesség: előkerti építési határvonalon mért telekszélesség 
o) Zárványtelek: Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy 

magánút kapcsolattal nem rendelkező telek. 

3. A SZABÁLYOZÁSI TERV TARTALMI ELEMEINEK ALKALMAZÁSA 

3.§ (1) Kötelező erejű szabályozási elemek: 
a) szabályozási vonal; 
b) belterület határ, mely egyben övezethatár is; 
c) építési övezet, övezet határa és jele; 
d) 4,0 méteres maximális utcai homlokzatmagasság; 
e) telek be nem építhető része; 
f) méretezés. 

(2) Más jogszabály követelményei szerint ábrázolt szabályozási elemek: 
a) közigazgatási határ; 
b) védőtávolságok; 
c) művi értékvédelem 

ca) műemlék; 
cb) műemlék épület és telke 
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cc) műemléki környezet határa; 
cd) nyilvántartott régészeti lelőhely határa; 
ce) helyi jelentőségű védett művi érték; 
cf) helyi értékvédelemre javasolt terület határa és területe; 

d) táj- és természetvédelem 
da) Országos ökológiai hálózat magterület határa; 
db) Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó határa;  
dc) Országos ökológiai hálózat pufferterület határa; 
dd) Nemzeti park határa; 
de) Natura2000 terület határa; 
df) ex lege védett természeti érték - forrás; 
dg) tájképvédelmi terület határa; 

e) vízpart-rehabilitációs terv 
ea) vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett terület határa; 
eb) megőrzendő természetes partvonal; 
ec) meglévő, a tervben legalizált feltöltés szárazulaton; 
ed) megszűnő, korábbi jogi partvonal; 
ee) tervezett új szabályozási partvonal; 
ef) engedély nélkül létesült, megszüntetendő feltöltés; 
eg) parti sétány kialakítására alkalmas nyomvonal; 
eh) beépítetlenül megőrzendő parti területsáv határa; 
ei) a hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz; 
ej) strandolásra alkalmas partszakasz; 
ek) elsődlegesen gyalogút kialakítására alkalmas nyomvonal; 
el) zöldterületen elhelyezhető építmények számára kijelölt terület; 
em) megszüntető jel a tómederben. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben fel nem sorolt, a Szabályozási Terven ábrázolt szabályozási elemek 
tájékoztató elemek. 

4.§ Sajátos jogintézmény a telekcsoport újraosztással érintett terület határa. 
 

4. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

5.§ (1) A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv tartalmazza. 
(2) A belterületbevonás ütemezetten is megvalósítható, miután a telekcsoport területén a helyi 

építési szabályzat előírásainak megfelelően megtörténik a telekcsoport újraosztása, az építési 
telkek kialakításra kerültek. A telekcsoport újraosztást követően a belterületbe vonás 
telektömbönként történhet. 

II. FEJEZET 
KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

6.§ Közterületalakítási terv készíthető a településszerkezetileg, településképileg vagy 
forgalomtechnikailag együtt kezelendő közterületekre. 

III. FEJEZET 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 

5. ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 

7.§ (1) Az országos művi értékvédelem alá eső építményeket és az egyes műemléki környezetek 
lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza. 

(2) Az országos védelem alatt álló művi értékek kezelése, megőrzése során a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell eljárni. 

(3) Műemléki környezet területén az építményeket (épületek, kerítések, utcabútorok) a jellegzetes 
településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító 
módon kell építeni, lehet átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni, illetve 
fenntartani. 
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(4) Műemléki környezet területén új épület építésekor vagy meglévő épület bővítésekor, 
átépítésekor biztosítani kell, hogy a területen található műemlék épület településképi 
megjelenése nem sérül.  

6. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

8.§ (1) A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek lehatárolását a Szabályozási terv 
tartalmazza.  

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.  

7. HELYI VÉDELEM 

9.§ (1) A helyi védelem alatt álló értékeket a Szabályozási terv tartalmazza. 
(2)  A helyi védelem alatt álló értékekre a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 
 

10.§ (1) Helyi értékvédelmi terület építési telkein az oldalhatáros épületelhelyezés telekszélességtől 
függetlenül kötelező, az épület oldalfalát a telek egyik oldalhatárán vagy az attól számított 
legfeljebb 1 méteres sávon belül kell elhelyezni. 

(2) Helyi értékvédelmi területen a keresztcsűrös beépítés megmaradt épületei felújíthatók, 
korszerűsíthetők, rendeltetésmódjuk megváltoztatható. 

(3) Helyi értékvédelmi területen az építési helyen kívül eső épület felújítható, átépíthető, tetőtere 
beépíthető, de bővíteni csak az építési helyen belül lehet.  

(4) Helyi értékvédelmi területen a homlokzat csak vakolt – festett felületű, a lábazat tégla- vagy 
kőburkolatú lehet. Az oromfal anyaga kizárólag falazott, a homlokzattal megegyező 
felületképzésű lehet. 

(5) Helyi értékvédelmi terület az egyes épületek közterületről látható jellemző homlokzati 
falfelületének színezésénél csak a fehér, szürkével tört fehér, világos okker árnyalatai, homok- 
és agyagszín alkalmazhatók. A tetőfedés anyaga csak vörös, illetve barna égetett agyagcserép 
vagy nádfedés lehet. 

(6) Helyi értékvédelmi területen kizárólag fa szerkezetű nyílászárók alkalmazhatók. A nyílászárók 
színe az (5) bekezdésben meghatározott színeken túl a helyi hagyományos színvilághoz 
alkalmazkodó barna, zöld és kék lehet. 

(7) Helyi értékvédelmi területen új épület csak a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok 
használatával építhető, a meglévő, hagyományos épületekhez igazodó tömeg- és téralakítással. 

(8) Helyi értékvédelmi területen új épületek építése, meglévő épületek felújítása és bővítése során 
a településképbe való illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező, a szomszédos 
épületeket is ábrázoló látványtervvel igazolandó. 

(9) Helyi értékvédelmi területen légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új építés, 
korszerűsítés, csere során csak földkábel helyezhető el. Új bekötés légvezeték esetén is csak 
földkábel lehet. 

8. REKLÁM, HIRDETŐTÁBLA 

11.§ (1) Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati 
felújításánál a cégérek, hirdetőtáblák elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani. 
Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve 
helyezhető el, a vonatkozó helyi rendelet figyelembevételével. 

(2) A település belterületén és az Öreghegy kertes mezőgazdasági területén az épületek tetőzetén 
hirdetési berendezések, fényreklámok nem helyezhetők el. 

IV. FEJEZET 
A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

9. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

12.§ (1) A természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell. 
(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek 

megóvását: 
a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 
b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a szabályozási terven jelölt erdősávok 

megtartandók, illetve telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő. 
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(3) 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. 

 
13.§ (1) A település területén az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, az országos 

jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek (továbbiakban: védett 
terület) lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, területükön a vonatkozó jogszabályok és a 
kezelési tervben meghatározottak szerint kell eljárni. 

(2) Védett területen 
a) extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 

alkalmazhatók; 
b) tájba illeszkedő épület helyezhető el; 
c) meglévő, településképileg előnytelen építmények takarásáról gondoskodni kell úgy, hogy azok 

a közterületekről ne legyenek láthatóak; 
d) szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el; 
e) új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező 

látványtervvel igazolandó. 

10. TÁJKÉP- ÉS LÁTVÁNYVÉDELEM 

14.§ (1) A tájképvédelmi terület lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, területén a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell eljárni. 

(2) Tájképvédelmi területen új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat 
részét képező látványtervvel igazolandó. 

(3) Csarnok jellegű épület csak tájba illesztve, a környezeti állapotadat részét képező 
látványtervvel igazoltan, illetve növényzettel takartan helyezhető el. 

11. NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

15.§  (1) Természeti területként kezelt gyepterületeken honos fafajokból, cserjékből álló ligetes 
fásítást lehet telepíteni. 

(2) A fasorokba, erdősávokba csak tájhonos, a területre jellemző, lombhullató fa fajok 
telepítendők, kivéve az oszlopos nyár, amely - kizárólag a 71-es számú utak mentén - ültethető. 

(3) Belterületek közterületén a fafajok közül a honos fafajok, azok faiskolai fajtái, változatai, 
gyümölcsfák és azok díszfa változatai ültethetők. 

(4) Belterületen új közterületek, utcák kialakításánál a fasorok telepítéséhez – az utca műszaki 
kialakítását figyelembe véve – honos fás növényzet alkalmazandó. A fasor létesítéséhez fánként 
legalább 4,0 m2-nyi burkolatlan felület vagy legalább 1,5 m széles, az útburkolattal párhuzamos 
zöldsávot kell kialakítani és fenntartani. 

(5) A gyorsan öregedő, könnyen törő, szemetelő, illetve allergiakeltő fafajok telepítése a település 
területén tilos. 

(6) Az építési telkek esetében a növénytelepítésnél a függelék szerinti ültetési távolságokat javasolt 
figyelembe venni. 

12. VÍZPART 

16.§  A természetes partszakaszokat meg kell őrizni. A nádasokban csak a jogszabályokban 
meghatározott tevékenység végezhető, a szabályozási terv által jelölt, a szabad vízjárást nem 
akadályozó, valamint lábakon álló vízi bejárók és csónakkikötők fenntarthatók. 
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V. FEJEZET 
KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

13. KÖRNYEZETVÉDELEM 

17.§ (1) Az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat: 
a) a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,  
b) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy 

legalább csökken. 
(2) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület 

védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük. 
(3) Állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos követelmények: 

a) Nagy és közepes haszonállattartó épületet és trágyatárolót lakó és üdülő funkciójú épülettől 
25 m-nél, kishaszonállat esetében 10 m-nél távolabb kell elhelyezni. 

b) Haszonállattartó építmény és trágyatároló, az élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó 
létesítményektől, továbbá óvoda, iskola, egészségügyi intézmények és gyógyszertár 
telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető. 

c) Állattartó épület a felszíni vizek partélétől számított 50 méteren belül nem létesíthető.  
d) Külterületen állattartó épület, mezőgazdasági telephely a felszíni vizek partélétől számított 

100 méteren belül nem létesíthető.  
 

14. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

18.§ (1) A település a felszín alatti vízminőségvédelmi előírások alapján a „kiemelten érzékeny” 
kategóriába tartozik. 

(2) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a külön jogszabályban meghatározott parti sáv 
nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, 
gyepek) fennmaradását biztosítani kell.  

15. A LEVEGŐ VÉDELME 

19.§ (1) A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, illetve olyan építési 
tevékenység, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint 
tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése. 

(2) A település területén telken kívüli védelmet igénylő tevékenység csak a Szabályozási terven 
védőtávolsággal rendelkező területek esetén folytatható. 

16. A TERMŐFÖLD VÉDELME 

20.§ (1) A település területén csak olyan építési tevékenység végezhető, melynek hatására a 
talajerózió veszélye nem növekszik. 

(2) Talajmozgatással járó építési tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a 
termőréteg védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról az építtetőnek gondoskodni kell. 

(3) Új épület elhelyezése, meglévő épület átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása a fennálló 
talajszennyezettség megszüntetését követően történhet. 

(4) Építési terület kialakítása, építési tevékenység során feltárt környezetet károsító anyagokat a 
terület-előkészítés során el kell távolítani. A település területén feltöltéshez, tereprendezéshez 
környezetkárosító anyag nem használható. 

(5) A település területén csak olyan rendeltetés alakítható ki és csak olyan építési tevékenység 
folytatható, amely nem okoz talajszennyezést.  

17. HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS 

21.§ (1) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező építési tevékenység csak úgy 
folytatható, ha az építés során a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró módon kerül 
elhelyezésre. 

(2) Szelektív hulladékgyűjtő sziget, helyi értékvédelmi terület és a műemléki környezet kivételével, 
közterületen elhelyezhető. 

(3) Hulladéklerakó telep, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely a település 
közigazgatási területén nem létesíthető. 
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18. A ZAJ ELLENI VÉDELEM 

22.§ (1) A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy 
az adott területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. 

(2) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak 
oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne 
haladja meg. 

VI. FEJEZET 
VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, 

KATASZTRÓFAVÉDELEM 

19. VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLETEK 

23.§ (1) A vízeróziónak kitett területeken biztosítani kell a talajfelszín legalább 80%-os 
növényborítottságát. 

(2) A 12%-nál meredekebb területeken minden mezőgazdasági tevékenységet a lejtőre merőleges 
irányban, a szintvonalakkal párhuzamosan kell végezni. 

(3) A lehullott csapadékot sáncok, vízelvezetők létesítésével kell a földterületen tartani. 
(4) A meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azok fenntartása a tulajdonos feladata. 

20. FELSZÍNI SZENNYEZÉSRE FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY TERÜLET 

24.§  (1) A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület a település teljes közigazgatási területe. 
(2) A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területen a vonatkozó jogszabályok szerint kell 

eljárni. 

21. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK 

25.§ (1) A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve 
védőterületet igénylő létesítményeket jelöli:  
a) közlekedési területek,  
b) közművek, közműlétesítmények, 
c) szennyvízátemelő, 
d) természetközeli folyó és állóvizek. 

(2) Az egyes védőterületeken a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartandók. 
(3) A szennyvízátemelő védőtávolságával kapcsolatban a 29.§ előírásai az irányadók. 
(4) A Szabályozási terven feltüntetett, a természetközeli vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 

számított védőtávolságon belül új építmények elhelyezése tilos, kivéve 
a) a jogszerűen beépített területek esetében, 
b) vízjogi engedéllyel rendelkező építmények esetében. 
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VII. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ SAJÁTOS 

JOGINTÉZMÉNYEK 

22. TELEKALAKÍTÁS 

26.§ (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló építési telek, telek alakja egyszerű, az 
építési övezetnek, övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza. 

(2) Nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelek feltárására alakítható ki. 
(3) Közműterület és magánút céljára az építési övezet, övezet előírásainál kisebb telek is 

kialakítható. 
(4) Amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú megosztására vonatkozik, a 

telekosztás akkor is végrehajtható, ha a kialakuló telek szélessége nem éri el az övezetben 
kialakítható minimális telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 70%-a. 

(5) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a 
visszamaradó építési telek, telek akkor is kialakítható, ha a kialakuló építési telek - minimális 
telekméretre, maximális beépítettségre és minimális zöldfelületre vonatkozó - paraméterei az 
építési övezet előírásaitól eltérnek. 

(6) Újonnan kialakításra kerülő közforgalom elől elzárt magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 
6,0 m-nél. 

(7) Telekcsoport újraosztás a szabályozási terven T jellel jelölt telektömbre egyidejűleg történhet. 

VIII. FEJEZET 
KÖZMŰELLÁTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS 

23. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

27.§ (1) A meglévő és a tervezett közcélú: 
a) vízellátás, 
b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),  
c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás) és 
d) elektronikus hírközlés  
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti védőtávolságai, biztonsági 
övezetei számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben 
a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell 
fenntartani. 

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel 
és mérési helyekkel csatlakozni. 

(3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni 
a) településképi megjelenésre, 
b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), és 
c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre. 

(4) Új út nyitása, építése, út rekonstrukciója esetén (közforgalmú és magánút esetén egyaránt) 
a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, 
b) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 
c) a csapadékvizek elvezetéséről, 
d) belterületen a közvilágítás, külterületi beépítésre szánt területen a térvilágítás megépítéséről 

gondoskodni kell. 
(5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor 

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani, 
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását 

szakszerűen kell megoldani, 
c) új közműrendszer szakaszos kiépítése esetén a meglévő és új rendszer kapcsolatát az átépítés 

ideje alatt biztosítani kell. 
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(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 
érdekében 
a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell 

helyet biztosítani, és 
b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy  

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,  
bb) 12 m szabályozási szélességű vagy azt meghaladó szélességű utcákban kétoldali 

fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

24. VÍZELLÁTÁS 

28.§ (1) Közterületen, új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál: 
a) dn 100-as átmérőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad, 
b) azbesztcement anyagú csővezetéket építeni nem szabad, 
c) a tűzcsapok felszerelését úgy kell megoldani, hogy a tűzoltó jármű felállása esetén is 

legalább egy forgalmi sáv maradjon. 
(2) Belterületen új vízhálózat 

a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető, 
b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózat üzembe 

helyezését megelőzően. 

25. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

29.§ (1) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni. 
(2) A település hidrogeológiai adottsága és az országos vízminőség védelmi területi fekvése miatt, a 

talaj, talajvíz, vízbázis védelem és a felszíni vizek védelme érdekében a szennyvíz: 
a) közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, 
b) nyílt árokba, időszakos, vagy állandó vízfolyású mederbe vezetése tilos. 

(3) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha: 
a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre álló 

közcsatorna hálózat még nem került kiépítésre, a település közcsatornázásának kiépítését 
követően pedig nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül, 

aa) a szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt 
medencébe kell összegyűjteni, 

 az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni, 

 a közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó 
megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati 
útkapcsolat biztosított. 

ab) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is 
alkalmazható: 

 ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadás megoldható, 

 ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 
hozzájárulnak, 

 ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken, 

 ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a 
befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz. 

b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, és a közcsatorna hálózat még 
nem került kiépítésre, vagy a közcsatorna hálózat kiépítését követően az nem közelíti meg a 
területet 200 m távolságon belül: 

ba) a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító 
kisberendezés is alkalmazható: 

 ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadó rendelkezésre áll, 

 ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 
hozzájárulnak, 

 ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken, 

 ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a 
befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz. 

bb) ha kisberendezés telepítésének bármelyik feltétele nem biztosítható építeni csak 
közcsatorna csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet. 

(4) Új szennyvízátemelő műtárgyat csak védőtávolság igénye nélkül, bűzzáróan és zajvédelem 
kiépítésével lehet létesíteni. 
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(5) Meglevő szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igényét  
a) vagy egyedileg kell meghatározni, 
b) vagy az egyedileg meghatározott védőtávolság igény hiányában legalább 20 m-es védőtávolság 

biztosítása szükséges. 
A védőtávolságon belül élelmiszer, gyógyszer előállítása, tárolása és forgalmazása nem 
létesíthető. 

26. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

30.§ (1) A felszíni vizek, vízfolyások, állandó és időszakos hasznosítású árkok mederkarbantartó parti 
sávját közterületként kell szabadon hagyni. Amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem 
lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani. 

(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni, a csapadékvíz a 
szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető. 

(3) A csapadékvíz (nyílt árokrendszerrel, illetve zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) élővízbe 
történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy (szénhidrogén szennyezési veszély esetén 
olajfogó műtárgy) elhelyezése kötelező. 

(4) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 
ellenőrizni kell  
a) minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás esetén, 
b) új telekosztású terület esetén. 

(5) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz 
megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 

(6) Ha a csapadékvíz szállító hálózat, vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem tudja, akkor 
telken belül kell a többlet csapadékvizek visszatartását megoldani. 

(7) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem 
korlátozhatják, ezért az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy  
a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, 
b)  a vízszállítás akadálymentes legyen, 
c) szélessége ne lépje túl a 3,5 m-t, 
d) szegélye 10 cm-nél magasabb ne legyen, 
e) saroktelek kivételével minden telekre csak egy kocsi behajtó létesíthető. 

27. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

31.§ (1) Beépítésre szánt területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az 
egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is 
a) műemléki környezetben, 
b) helyi értékvédelemre javasolt területen és 
c) tájképvédelmi területen 

a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. 
(2) Külterületen – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia 

szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a 
felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők. 

(3) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(4) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha 
föld feletti hálózat kiépítése miatt erdőirtás válna szükségessé, akkor a hálózatot fakivágás 
nélkül, úthálózat mentén, földalatti telepítéssel lehet építeni. 

(5) Új villamosenergia ingatlan-bekötést a beépítésre szánt területeken és beépítésre nem szánt 
területek villamosenergia ellátást igénylő telkeinél is földalatti csatlakozással kell kiépíteni 
akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad, amennyiben ez nem jár közterületi útburkolat 
bontással. Ha a közterületi útburkolat bontására lenne szükség, akkor a föld feletti csatlakozás 
kiépíthető, de egyidejűleg a telken belül a föld alatti csatlakozás lehetőségét a mérőórától a 
telekhatárig ki kell építeni. 

28. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

32.§ Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 
(2) Házi gáznyomásszabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés a 

telek előkertjébe, vagy az épület alárendeltebb homlokfalára szerelhető. 
(3) Égéstermék elvezető szerelt kémény utcai homlokzatra nem szerelhető. 
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29. MEGÚJULÓ ENERGIATERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK 

33.§ (1) Megújuló energiahordozót hasznosító energiatermelő berendezés: 
a) háztartási méretű napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) a tetőszerkezetre, 

a tetősíkba, lapos tető esetén max 45o-ban telepíthető. 
b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele: 

aa) hogy a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített építmény magasságot 
max 3 m-en túl nem haladhatja meg, 

ab) hogy a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen 
ac) az előző két bekezdés teljesítésével sem telepíthető 

 műemléki környezetben, 

 helyi védelemre javasolt területen,  

 egyéb védelem alatt álló területeken, 

 tájképvédelmi területen, 

 ahol magasabb rendű területrendezési terv azt tiltja. 
 

30. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

34.§ (1) A belterületen, ahol a villamosenergia ellátásra vonatkozóan a hálózatok földalatti 
elhelyezése javasolt, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell 
építeni.  

(2) Ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési 
hálózatokat ott is csak földalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni. 

(3) Külterületi beépítésre nem szánt területen új elektronikus hírközlési hálózatok föld feletti 
fektetéssel is kivitelezhetők. Amennyiben egyéb föld feletti hálózat nincs kiépítve, akkor önálló 
oszlopsor létesíthető. 

31. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

35.§ Vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei belterületen, beépítésre szánt területen: 
a) a gazdasági területek kivételével, antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet az, csak 

meglevő építményre telepíthető, 
b) silók, tornyok, templomok harangtornyában takarásban elhelyezhető antenna. 

(2) Új antenna telepítésénél 300 m-es körzetben már meglevő antenna előfordulása esetén, azzal 
közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni. 
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IX. FEJEZET 
ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

32. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

36.§ (1) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész kubatúrán belül felújítható, 
korszerűsíthető, átalakítható, de csak építési helyen belül bővíthető, ha megfelel az egyéb 
övezeti előírásoknak. 

(2) Két építési övezetbe, övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett 
építési övezet, övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek adott 
övezetbe eső területrészének arányában. 

(3) Beépítésre nem szánt terület övezeteiben meglévő épület az övezeti előírásoktól függetlenül 
felújítható, korszerűsíthető, átalakítható. 

 
37.§ (1) Elektronikus hírközlési magasépítmény, adótorony, 6 m magasságot meghaladó antennatartó 

szerkezet, illetve antennával szerelt antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
a) belterületen, illetve a belterületi határtól számított 200 méteres távolságon belül, valamint 

védett természeti területen nem helyezhető el, 
b) egyéb területeken a (2) bekezdés figyelembe vételével helyezhető el, a tájba illeszkedés a 

környezeti állapotadat részét képező látványtervvel igazolandó.  
(2) 10 méternél magasabb hírközlési magasépítmény, adótorony, antennatartó szerkezet, illetve 

antennával szerelt antennatartó szerkezet nem helyezhető el. 
c) Kilátó bármely beépítésre nem szánt területen létesíthető, a tájba illeszkedés a környezeti 

állapotadat részét képező látványtervvel igazolandó.  
 

33. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

38.§ (1) Lakóépület és közterületről látható melléképület esetén 
a) műanyag hullámlemez; 
b) fémlemez fedés, kivéve a korcolt, vagy lécezett fémlemez fedés vörösréz, horganylemez, 

vagy antracit színű nemes fémlemez anyag használatával, amennyiben az övezeti előírások 
nem tiltják; 

c) egyéb fémlemez fedés bármilyen ipari jellegű, előregyártott fémlemezfedő rendszerből;  
d) alumínium trapézlemez (gazdasági területeken kívül); 
e) bitumenes zsindely 

tetőhéjalásként, épület burkolataként nem alkalmazható. 
(2) Az épületek vakolt, színezett homlokzati falfelületének színezésénél a környezethez való 

illeszkedés érdekében csak a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, okker árnyalatai, 
homok- és agyagszín, tégla- és terrakotta vörös színek illetve természetes építőanyagok esetén 
azok természetes színei alkalmazhatók. Faburkolat, faszerkezetek esetén a fenti színek mellett 
barna, kék és zöld szín is alkalmazható. 

(3) A homlokzatfelújításnak, homlokzatszínezésnek a közterületről látható épülethomlokzat 
egészére ki kell terjednie. 

(4) Az építési övezetekben terepszint alatti beépítés csak építési helyen belül történhet. 
(5) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül 

a) parapet-konvektort kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetőt, parabolaantennát, 
légkondicionáló berendezés kültéri egységét és kivezetését (kifolyó), valamint egyéb 
technikai berendezést – a riasztó kültéri egységét kivéve – elhelyezni az épületek közterület 
felőli homlokzatán (beleértve a homlokzati tetőfelületet is) nem lehet, 

b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy  
ba) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot 

max. 3 m-rel haladhatja meg, 
bb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen. 

c) napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) – tetőfelületre történő 
telepítésnél– magastető esetén a tetősíktól legfeljebb 10°-kal emelkedhet ki. 

(6) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak  
a) a telkek előkertjében, 
b) a telkek udvarán, 
c) az épület egyéb homlokzatán helyezhető el. 
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(7) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 

34. TEREPRENDEZÉS, RÉZSŰ, TÁMFAL, KERÍTÉS 

39.§ (1) Amennyiben a tereprendezésre épületelhelyezés érdekében kerül sor, úgy - a meglévő 
terepszinthez viszonyított – feltöltés, vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1 m-t, de 
együttesen legfeljebb a 1,5 m-t. 

(2) Tereprendezés során egy adott pontban a terep természetes terepszintje az oldal- és 
hátsókertben – igazodva a szomszédos telek terepszintjéhez - legfeljebb 0,5 méterrel 
változtatható meg. 

(3) Támfal kialakítása során a természetes terepszint 
a) felfelé legfeljebb 1,0 méterrel, 
b) lefelé legfeljebb 1,0 méterrel, 

de együttesen legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg, kivéve ha az övezeti előírások 
másként rendelkeznek. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag pinceszinti gépkocsitároló megközelítését 
szolgáló lehajtót kísérő támfal alakítható ki. 

 
40.§ (1) Beépítésre szánt területeken – falusias lakóterület kivételével - a kerítések felületének 

járdaszinttől mért 0,8 m és 2,0 m magasság közötti sávja – a kerítés síkjára merőleges irányban 
nézve - legalább 25 %-ban áttört és átlátható felületként alakítandó ki. Falusias lakóterületen 
tömör kerítés is építhető. 

(2) Beépítésre nem szánt területen kizárólag drótfonatos kerítés, vadvédelmi háló építhető, ha az 
övezeti előírás másként nem rendelkezik. 

(3) Zöldterületen épített kerítés legalább 90 %-ban áttört szerkezetű lehet, legfeljebb 1,0 méteres 
magassággal. Zöldterületen kialakított sportpályát körülvevő védőkerítés, illetve sportpályát 
körülvevő legalább 90 %-ban áttört szerkezetű, magassága legfeljebb 6,0 m lehet. 

(4) A kerítések színe a természetes színekhez alkalmazkodó legyen, az anyaguknak megfelelően, ha 
erről az övezeti előírások külön nem rendelkeznek. 

35. BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY 

41.§ (1) Újonnan beépítésre kerülő, vagy jelentősen átépítésre kerülő területen oldalhatáron álló 
beépítés esetén az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.  

(2) Beépített telektömbben oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala a 
kialakult beépítési módhoz igazodó telekhatár, melynek következtében a két szomszédos épület 
oldalfala közös telekhatárra kerülhet. Amennyiben a tömbre jellemző oldalhatár nem állapítható 
meg, az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár, amennyiben 
az a szomszédos telek építési jogát nem korlátozza. 

(3) Saroktelek esetében az előkerti építési vonalat - az utcakép egységessége és a településkép 
megőrzése érdekében - úgy kell megválasztani, hogy a csatlakozó utcák telkeinek építési 
vonalához igazodjon. 

(4) Új épület előkerti építési vonalának a kialakult állapothoz kell igazodnia. Amennyiben az 
utcában jellemző előkertméret nem állapítható meg, úgy az előkert mélysége 5 m. 

(5) Újonnan beépítésre kerülő telektömbök építési övezeteiben az előkerti építési határvonal: 
a) lakóövezetek esetében: 5 m, mely egyben kötelező építési vonal is; 
b) gazdasági övezetek esetében: 10 m; 
c) egyéb övezet esetében: 5 m. 

(6) Fekvő telek esetében, ha az a szomszédos telek beépítését nem korlátozza, az előkert 3,0 
méter, a hátsókert 0 méter. 

(7) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje az övezetben szabályozott 
épületmagasság. 12 m szélességet el nem érő telkek esetében a telek oldalkertje 3,0 méter. 

(8) Szabadon álló beépítés esetében az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele. 
(9) Beépítésre nem szánt területek esetében az OTÉK beépítésre szánt területekre vonatkozó 

fogalmait és szabályait kell figyelembe venni. 
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36. MELLÉKÉPÜLETEK ÉS EGYES MELLÉKÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE 

42.§ (1) Lakóterületen állattartó építmény kizárólag főépület megléte esetén, vagy azzal egyidejűleg 
építve melléképületként helyezhető el. Az állattartó épület csak a megengedett beépítési 
mérték 30 %-át meg nem haladó, de legfeljebb a lakóépülettel megegyező bruttó alapterületű 
lehet – amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(2) Lakókocsi, lakókonténer, egyéb épületpótló műtárgy a település egész területén – amennyiben 
az építési övezeti, övezeti előírások másként nem rendelkeznek - kizárólag ideiglenes jelleggel 
helyezhető el legfeljebb 180 napig, illetve – felvonulási épületként – az építés ideje alatt 
legfeljebb a használatbavételi engedélyig. 
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MÁSODIK RÉSZ 

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

X. FEJEZET 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

37. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

43.§ A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési 
övezetekbe tartoznak: 
a) Falusias lakóterület (Lf) 
b) Településközpont terület (Vt) 
c) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 
d) Hétvégiházas terület (Üh) 
e) Különleges területek 

strand (K-Str) 
malom terület (K-M) 

 

38. FALUSIAS LAKÓTERÜLET  

44.§ (1) Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel jelölt építési övezet, mely lakóépületek, 
mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) lakó; 
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági; 
c) kereskedelmi, szolgáltató; 
d) szálláshely jellegű; 
e) igazgatási, iroda; 
f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
g) kulturális, közösségi szórakoztató; 
h) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre 

állása esetén építhetők be. 
(4) Falusias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően 

utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető. 
(5) Falusias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság az 

igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű épületek esetében 3 
méterrel túlléphető. 

(6) Falusias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság földszintes 
gazdasági rendeltetésű épületek esetében 3,0 m-rel túlléphető, amennyiben az a közterület 
irányából takart és nem rontja a településképet. 

(7) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein – igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek kivételével – kizárólag magastetős épület építhető 37-42° 
közötti tetőhajlásszöggel. Nád fedés esetén a 42-45o-os tetőhajlás is megengedett. 

(8) Falusias lakóterület építési övezeteiben az épület alapterületének 30%-át meg nem haladó 
részén 37°-nál kisebb tetőhajlásszög is kialakítható. 

(9) Falusias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül nem helyezhető el siló, 
ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

(10) Falusias lakóterület építési övezeteiben elő- és oldalkert legkisebb méretén belül nem 
helyezhetők el: 
a) állatól; 
b) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop; 
c) kerti építmények közül a gépkocsi tárolásra szolgáló műtárgyak. 

(11) Az építési övezet építési telkein legfeljebb két épület helyezhető el. 
(12) Az építési övezet építési telkén elhelyezett épület maximum két önálló rendeltetési egységet 

tartalmazhat.  
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(13) Új gépjárműtároló telken belüli elhelyezése 
a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 
b) önálló épületben, kizárólag jelen szabályzat hatályba lépését megelőzően épített főépület 

esetén; 
történhet. 

(14) Az építési övezet építési telkein állattartó építmény csak a megengedett beépítési mérték 20%-
át meg nem haladó, de legfeljebb 100 m2 bruttó alapterületű lehet. 

(15) A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Lf1 SZ 900 16 30 30 4,5 55 

Lf2 O 900 16 30 30 4,5 55 

Lf3 SZ 700 16 30 30 4,5 55 

Lf4 O 550 12 30 30 4,5 55 

O - oldalhatáron álló beépítés  
SZ - szabadonálló beépítés 

 

(16) Lf2 építési övezetben, amennyiben egy építési telek kialakult beépítettségének mértéke 
meghaladja a 30%-ot, úgy a meglévő épület felújítható, átépíthető, tetőtere beépíthető, 
lebontása esetén saját helyén újjáépíthető, de az építési telek beépítettsége tovább nem 
növelhető.5 

(17) Lf2 építési övezetben, a Szabályozási terven jelölt területen, az utcai homlokzat magassága 
nem haladhatja meg a 4,0 m-t. 

(18) Lf4* építési övezetben a hátsókert mérete 3,0 m. 

39. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET  

45.§ (1) A településközpont terület a Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet, mely több 
önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést 
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

(2) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) lakó; 
b) igazgatási, iroda; 
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás; 
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
e) kulturális, közösségi szórakoztató; 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein több épület helyezhető el, 

amennyiben legalább az egyik egyéb nem lakó rendeltetést is tartalmaz. 
(5) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 

helyezhetők el: 
a) állatól, állatkifutó; 
b) trágyatároló, komposztáló; 
c) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

                                                 

 

5 Az előírás az OTÉK–ban megfogalmazottaknál megengedőbb, ezért alkalmazásához az OTÉK 111.§ 
(2) és a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 28.§ (4) alapján az állami főépítészi hatáskörben eljáró 
kormányhivatal hozzájárulása szükséges. 
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(6) Településközpont terület építési övezeteiben elő- és oldalkert legkisebb méretén belül nem 
helyezhetők el a kerti építmények közül a tárolásra szolgáló műtárgyak. 

(7) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein templom, sportcsarnok építése 
esetén az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető. 

(8) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein a megengedett legnagyobb 
épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 
méterrel túlléphető. 

(9) Új gépjárműtároló telken belüli elhelyezése: 
a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 
b) önálló épületben, kizárólag jelen szabályzat hatályba lépését megelőzően épített főépület 

esetén; 
történhet. 

(10) A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Vt1 O 550 12 60 60 4,5 20 

Vt2 SZ 550 12 30 30 4,5 40 

Vt3 O 900 16 40 40 4,5 30 

Vt4 SZ 900 16 40 40 4,5 30 

Vt5 SZ 5000 30 20 20 4,0 50 

O - oldalhatáron álló beépítés  
SZ - szabadonálló beépítés 
K-  - kialakult 

 

(11) Vt1 építési övezetben, a Szabályozási terven jelölt területen, az utcai homlokzat magassága 
nem haladhatja meg a 4,0 m-t. 

 

40. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET  

46.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, mely 
elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú; 
b) kereskedelmi, szolgáltató; 
c) igazgatási, iroda; 
d) szállás jellegű; 
e) lakó; 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhat 
(3) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 

rendelkezésre állása esetén építhetők be. 
(4) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető. 
(5) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein – ha az alkalmazott 

technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb 
épületmagasság 3 méterrel túlléphető. 

(6) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein önálló lakó rendeltetésű 
épület nem helyezhető el. 

(7) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein elhelyezett épület 
maximum két önálló rendeltetési egységet tartalmazhat.  

(8) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein az eltérő övezeti besorolású 
szomszédos telek felé eső telekhatár mentén épület csak a telekhatártól 10 m-re helyezhető el. 
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(9) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg: 

Építési 
övezet 

 jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Gksz1 SZ 1500 30 30 30 4,5 50 

SZ - szabadonálló beépítés 
 

41. HÉTVÉGIHÁZAS TERÜLET  

47.§ (1) Hétvégiházas terület a Szabályozási terveken Üh jellel jelölt építési övezet, mely legfeljebb 
két üdülőegységet magában foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Hétvégiházas terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) üdülő; 
b) kereskedelmi, szolgáltató; 
c) szállás jellegű; 
d) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(3) Hétvégiházas terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre 

állása esetén építhetők be. 
(4) Hétvégi házas terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 

helyezhetők el: 
a) kirakatszekrény; 
b) állatól, állatkifutó; 
c) trágyatároló, komposztáló; 
d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

(5) Hétvégi házas terület építési övezeteiben elő- és oldalkert legkisebb méretén belül nem 
helyezhetők el akerti építmények közül tárolásra szolgáló műtárgyak. 

(6) Hétvégiházas terület építési övezeteinek építési telkein legfeljebb egy, a (2) bekezdés 
rendeltetése szerinti épület, és további egy melléképület helyezhető el. 

(7) Új gépjárműtároló telken belüli elhelyezése: 
c) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 
d) önálló épületben, kizárólag jelen szabályzat hatályba lépését megelőzően épített főépület 

esetén; 
történhet. 

(8) A hétvégiházas terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 

legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengdetett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Üh1 SZ 700 14 15 15 3,5 60 

Üh2 SZ 550 12 15 15 3,5 60 

SZ - szabadonálló beépítés 
 

42. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK  

48.§ (1) Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a 
környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a 
következők: 
a) strand (K-Str) 
b) malom (K-M) 

(2) A különleges terület építési övezeteiben önálló gépjárműtároló épület elhelyezése nem 
megengedett. 
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43. KÜLÖNLEGES TERÜLET – STRAND 

49.§ 61.§ (1) Különleges terület – strandterület a Szabályozási terven K-Str jellel jelölt építési övezet, 
mely elsősorban strand kialakítására és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges terület – strandterület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) strand kiszolgáló, 
b) szabadtéri sport, 
c) a strand rendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, 
d) a strand rendeltetéshez kapcsolódó vendéglátó és 
e) egyéb közösségi szórakoztató; 

rendeltetést tartalmazhat. 

(3) Különleges terület - strand építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén építhetők be. 

(4) Különleges terület - strand építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 
helyezhetők el: 

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
b) állatól, állatkifutó, 
c) trágyatároló, 
d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló és 
e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet. 

(5) Különleges terület - strand építési övezet építési telkein több fő rendeltetésű épület is 
elhelyezhető. 

(6) Különleges terület - strand építési övezet építési telkein a zöldfelületeinek kialakítása csak 
kertépítészeti terv alapján történhet. 

(7) Különleges terület - strand építési övezet építési telkein új gépjármű-tároló önálló épületben 
nem helyezhető el. 

(8) A különleges terület - strand építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

K-Str1 SZ 3000 30 10 10 4,5 70 

SZ - szabadonálló beépítés 
 

44. KÜLÖNLEGES TERÜLET – MALOM TERÜLET 

50.§ (1) Különleges terület - malom terület a Szabályozási terven K-M jellel jelölt építési övezet, mely 
a műemlék malom bemutatását szolgáló, valamint egyéb turisztikai és szociális kiszolgáló 
építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges terület – malom terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) oktatási, nevelési; 
b) közösségi szórakoztató, kulturális; 
c) szállás jellegű; 
d) kereskedelmi, szolgáltató; 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(3) Különleges terület - malom építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén építhetők be. 

(4) Különleges terület - malom építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 
helyezhetők el: 

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
b) állatól, állatkifutó, 
c) kirakatszekrény, 
d) trágyatároló, 
e) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló és 
f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet. 
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(4) Különleges terület - malom építési övezet építési telkein több fő rendeltetésű épület is 
elhelyezhető. 

(5) Különleges terület - malom építési övezet építési telkein a zöldfelületeinek kialakítása csak 
kertépítészeti terv alapján történhet. 

(6) Különleges terület - malom építési övezet építési telkein új gépjármű-tároló önálló épületben 
nem helyezhető el. 

(7) A különleges terület – malom terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Terepszint alatti 
beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%)  

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

K-M1 SZ 900 16 15 15 4,5 75 

SZ - szabadonálló beépítés 
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XI. FEJEZET 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

45. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

51.§ A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő 
övezetek közé sorolandók: 
a) Zöldterület 

aa) Közpark (Zkp) 
ab) Közkert (Zkk) 

b) Erdőterületek 
ba) Védelmi (Ev) 

c) Mezőgazdasági területek 
ca) Általános mezőgazdasági terület 

1. árutermelő (Má-á) 
2. korlátozott (Má-ko) 

cb) Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
d) Vízgazdálkodási terület: 

da) Tómeder (Vtb) 
db) Tómedren kívül 

1. Vízfelszín (V) 
2. Vízbázis (Vb) 
3. Szárazulat (Vsz) 

e) Különleges beépítésre nem szánt terület 
ea) Temető (Kb-T) 
eb) Golfpálya (Kb-G) 

f) Közlekedési és közműterület 
fa) Közúti (KÖu) 
fb) Kötöttpályás (KÖk) 

46. ZÖLDTERÜLET 

52.§ (1) Zöldterület övezet állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló 
közterület. A zöldterületek nagyságuk, az ott elhelyezhető rendeltetések alapján: 
a) Közpark (Zkp) 
b) Közkert (Zkk) 

(2) Zöldterület övezetbe tartozó közparkok, közkertek létesítése, rekonstrukciója kertépítészeti 
terv alapján történhet.  

(3) Zöldterület telkein a zöldterület legalább 80%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 
fenntartani, melynek legalább 1/3-át háromszintű növényzetnek kell takarnia.  

(4) Zöldterületen csak a Balaton-felvidéken honos fák és azok faiskolai változatai ültethetők. 
(5) Vízpart-rehabilitációs terv hatálya alá tartozó zöldterületeken épület csak a kijelölt helyen 

helyezhető el. 
(6) Zöldterület övezet telkein közlekedési, föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, műtárgyak – 

gyalogos és kerékpárutak illetve közvilágítás kivételével – nem helyezhetők el. 
(7) Zöldterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) kerti építmény, 
e) komposztáló, 
f) zászlótartó oszlop. 
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47. ZÖLDTERÜLET ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 

53.§ (1) Zkp övezetben elhelyezhető 
a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
b) a területfenntartásához szükséges építmény, 
c) vendéglátó épület. 

(2) Zkp1 övezet telkein az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 
a) Beépítési mód SZ 
b) Beépítettség legnagyobb mértéke 3% 
c)Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 3% 
d) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m 
e) legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása - amennyiben a szennyvíz tisztítása és 

elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. 
(3) Zkp1 övezetben a Balaton törvény erdőtelepítésre alkalmas terület övezet előírásait figyelembe 

kell venni. 
(4) Zöldterület közkert övezeteiben elhelyezhető 

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
b) a területfenntartásához szükséges építmény. 

(5) Zkk1 és Zkk2 övezet telkein az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 
a) Beépítési mód SZ 
b) Beépítettség legnagyobb mértéke Kialakult/3% 
c)Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 3% 
d) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke Kialakult/4,5 m 
e) Legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása - amennyiben a szennyvíz tisztítása 

és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. 
(6) Zkk2 övezetben a Balaton törvény magterület, felszíni vízminőség-védelmi terület övezetek 

előírásait figyelembe kell venni. 
(7) Zkk3 övezetben épület nem helyezhető el. 

48. VÉDELMI ERDŐTERÜLET 

54.§ (1) A védelmi erdőterület a Szabályozási terven Ev jellel jelölt terület, mely elsősorban a 
természeti környezet, és a különböző környezeti elemek valamint a település és egyéb 
létesítmények védelmére szolgál.  

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet, terepszint alatti beépítés nem megengedett. 
(3) Az övezetben a legkisebb kialakítható telek 2 ha. 
(4) Ev jelű övezetekben nem helyezhető el: 

a) megújuló energiaforrás műtárgya, 
b) melléképítmény. 

(5) Ev1 jelű övezet a beállt védett és védelmi célú erdőterületek. 
(6) Ev2 jelű övezet a golfpálya területén fekvő kiváló termőhelyi adottságú erdőterület. 
(7) Ev2 jelű övezet területén a Balaton törvény kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet 

előírásait kell figyelembe venni. 
(8) Ev2 jelű övezet északi határán álló drótfonatos kerítés megtartható. A kerítés magassága nem 

haladhatja meg az 1,8 métert. Kerítés mellett növénytakarással kell biztosítani a tájba 
illesztést. 

(9) Ev3 jelű övezetbe tartoznak azon erdőtelepítésre alkalmas területek, melyek felszíni 
erdőborítottsággal rendelkeznek. Az övezet területén a Balaton törvény erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezetre vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.  

49. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

55.§  (1) A mezőgazdasági területet a szabályozási terv – a termőtalaj és a termőföld megőrzése, a 
tájkarakter, a termelési kultúra megőrzése és fejlesztése érdekében az alábbi övezetekre osztja:  
a) általános mezőgazdasági terület: 

aa) általános mezőgazdasági terület – árutermelő  (Má-á); 
ab) általános mezőgazdasági terület – korlátozott  (Má-ko); 

b) kertes mezőgazdasági terület            (Mk). 
(2) A mezőgazdasági terület övezeteiben:  

a) csak a tájba illeszkedő épületek építhetők; 
b) új külszíni művelésű bánya nem létesíthető; 



ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 67 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

c) közmű és hírközlési vezeték csak a természeti értékek megőrzésének biztosításával 
létesíthető. 

(3) A mezőgazdasági terület övezeteiben - amennyiben az övezeti előírások másként nem 
rendelkeznek - nem helyezhető el: 
a) lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy; 
b) a kutatást és ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak; 
c) kerti tó, dísztó, medence, nyílt tüzivíz tározó; 
d) fóliasátor és üvegház  
e) melléképítmények az alábbiak kivételével: 

ea) a közmű becsatlakozási műtárgyak 
eb) közműpótló műtárgyak 
ec) komposztáló 

50. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET  

56.§ (1) A Szabályozási terven Má jellel jelölt övezet elsősorban a növénytermesztés, és az 
állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület. 

(2) Általános mezőgazdasági terület – árutermelő övezetben elhelyezhető építmények: 
a) növénytermesztéshez kapcsolódó; 
b) állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó; 
c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei; 
d) lakó. 

(3) Általános mezőgazdasági terület – árutermelő övezetekben épületet létesíteni csak legalább 80%-
ban művelt telken lehet – a Balaton törvény vonatkozó előírásai figyelembe vételével. 

(4) Általános mezőgazdasági terület – árutermelő övezetekben építmény a telek határártól legalább 
10 m-re építhető. 

(5) Általános mezőgazdasági terület – árutermelő övezetekben az épületmagasság megengedett 
legnagyobb mértéke földszintes gazdasági rendeltetésű épületek esetében – ha az alkalmazott 
technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – 3,0 m-rel túlléphető. 

(6) Általános mezőgazdasági terület – árutermelő övezetekben a tájba illeszkedés a környezeti 
állapotadat részét képező látványtervvel igazolandó, amennyiben az új építmény bruttó 
alapterülete meghaladja a 250 m2-t.  

51. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 

57.§ (1) Má-á1 övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők a művelési ág függvényében: 
 A B C D E 

1  Szántó Gyep(rét, 
legelő) 

Gyümölcs Szőlő 

2 Beépítési mód SZ SZ SZ SZ 

3 Beépíthető telek legkisebb területe (ha) 20 5 5 5 

4 Beépíthető telek legkisebb szélessége (m) 50 50 50 50 

5 Beépítettség legnagyobb megengedett 
mértéke (%) 

0,3 0,5 0,5 0,5 

6 Terepszint alatti beépítettség 
megengedett legnagyobb mértéke (%)  

0,3 0,5 0,5 0,5 

7 Épületmagasság megengedett legnagyobb 
mértéke (m) 

4,5 4,5 4,5 4,5 

8 Beépíthető bruttó alapterület legnagyobb 
mértéke (m2) 

500 500 500 500 

 
SZ - szabadonálló 
 

(2) Má-á1 övezetben birtokközpont alakítható ki abban az esetben, ha a mezőgazdasági birtoktest 
legalább 50 ha (500.000 m2) összterületű– a Balaton törvény vonatkozó előírásai figyelembe 
vételével. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 2 ha (20.000 m2). A 
birtokközpont telkén a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 25%.  
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(3) Má-á2 övezetbe tartoznak a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területek. Az övezetben a 
Balaton törvény vonatkozó előírásait figyelembe kell venni. 

(4) Má-á2 jelű övezetben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 
a) Beépítési mód SZ 
b) Beépíthető telek legkisebb területe 2 ha 
c) Beépíthető telek legkisebb szélessége 30 m 
d) Beépítettség legnagyobb mértéke 1% 
e) Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 1% 
f) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m 
g) Beépíthető bruttó alapterület legnagyobb mértéke 500 m2 

(5) Má-á2 övezetben birtokközpont alakítható ki abban az esetben, ha a mezőgazdasági birtoktest 
legalább 5 ha (50.000 m2) összterületű– a Balaton törvény vonatkozó előírásai figyelembe 
vételével. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 2 ha (20.000 m2). A 
birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 25%.  

(6) Má-á3 jelű övezet a Balaton törvény erdőtelepítésre alkalmas terület kiemelt térségi övezetébe 
tarozik, területén az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet előírásait figyelembe kell venni. 

(7) Má-á3 jelű övezetben épület nem létesíthető, birtokközpont nem alakítható ki. 
(8) Általános mezőgazdasági terület – korlátozott övezet telkein kerítés nem létesíthető. A 

telekhatáron tájhonos növényzet, cserjesáv telepíthető. 
(9) Általános mezőgazdasági terület – korlátozott övezetei gyep művelésű területek, melyek 

védelmének fenntartása elsődleges.  

(10) Má-ko1 jelű övezet új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint 

szakrális építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el. 
(11) Má-ko1 jelű övezetben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 

a) Beépítési mód SZ 
b) Beépíthető telek legkisebb területe 5 ha 
c) Beépíthető telek legkisebb szélessége 30 m 
d) Beépítettség legnagyobb mértéke 0,5% 
e) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m 
f) Beépíthető bruttó alapterület legnagyobb mértéke 500 m2 

(12) Má-ko2 jelű övezet a Balaton törvény turisztikai fejlesztési terület övezetébe tartozik, épület 
nem helyezhető el, terepszint alatti beépítés nem létesíthető. 

(13) Má-ko2 jelű övezetben a telek kialakítható legkisebb területe 5 ha. 

52. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET  

58.§ (1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt, a kisüzemi jellegű 
termelést illetve saját ellátást biztosító, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület. 

(2) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben kertészeti termelést, szőlőművelést-, feldolgozást-, 
tárolást-, borturizmust szolgáló épületek, illetve présház vagy földdel borított boltpince 
helyezhető el. 

(3) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben az épület-elhelyezésnél a Balaton törvény 
kertgazdasági területre vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 

(4) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben, szakrális építményeket kivéve, épület csak 
szőlőművelési ágban nyilvántartott és a hegyközség által kiadott hiteles igazolással bizonyítottan 
legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken helyezhető el.  

(5) Kertes mezőgazdasági terület övezeteinek telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, 
egyéb épületpótló műtárgy, továbbá medence, nyílt tüzivíztározó nem helyezhető el. 

53. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 

59.§ (1) Mk1, Mk2 és Mk3 jelű övezetekben csak drótfonatos kerítés, vagy áttört léckerítés építhető. 
Az övezetben tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem létesíthető. A kerítés magassága nem 
haladhatja meg a 1,5 métert. Kerítés helyett sövény létesíthető. 

(2) Mk1 és Mk2 jelű övezetekben 80 cm-nél magasabb támfal nem építhető, továbbá tilos a 
természetes talajszint 1,0 m-nél nagyobb mértékű megváltoztatása. Támfal csak kő, rézsűelem, 
vagy faanyagú lehet. 

(3) Mk1 és Mk2 jelű övezetek telkein föld feletti PB-gáz tartály nyitott színben helyezhető el, 
közterület felől növényzettel takarva. 

(4) Mk1 és Mk2 jelű övezetekben gazdasági épülettől különállóan épített, vagy a gazdasági 
épülethez csatlakozó pince kizárólag földdel borított boltpince lehet. 
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(5) Mk1 és Mk2 jelű övezetekben földdel borított boltpince kizárólag a hagyományos helyi építészeti 
jellemző módon alakítható ki. A földdel borított boltpince 
a) legnagyobb szélessége 5,0 m 
b) oromfal legnagyobb magassága 2,2 m 
c) kiemelkedése legfeljebb az eredeti terepszint fölé 1,0 m 

(6) Mk1 jelű övezetben kizárólag a hagyományos helyi építészeti jellemzőket magán viselő, vagy 
azzal harmonizáló épületek helyezhetők el. Az épület: 
a) feltöltésben nem helyezhető el; 
b) esésvonalra merőlegesen kialakított oromfallal alakítható ki; 
c) homlokzata nyers kőfelület vagy vakolt lehet, a falfelületének színezésénél - a környezethez 

való illeszkedés érdekében - csak a fehér, szürkével tört fehér és árnyalatai lehetnek; 
d) homlokzatán 7,2 m2-nél nagyobb összefüggő nyílásfelület nem létesíthető; 
e) nyeregtetővel alakítható ki 37–42 o-os tetőhajlással, nád fedés esetén a 42-45o-os tetőhajlás is 

megengedett; 
f) zöldtetővel is kialakítható, mely esetben a tetőhajlás kisebb lehet, mint 37o. 
g) tetőhéjalása természetes anyagú és színű égetett cserép- vagy nád fedés lehet; 
h) nyílászárói fa szerkezetűek lehetnek, sötét színűre pácolt, fehér és natúr fa színekben; 
i) erkéllyel, tetőtéri terasszal nem építhető; 
j) építése során tilos a műanyag, alumínium és szürke eternit lemezek, hullámlemezek 

alkalmazása; 
k) utcai homlokzatán garázs vagy különálló garázsépület nem létesíthető. 

(7) Mk1 jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei a következők: 
a) Beépítési mód SZ 
b) Beépíthető telek legkisebb területe 3000 m2 
c) Beépíthető telek legkisebb szélessége 12 m 
d) Beépítettség legnagyobb mértéke 3% 
e) Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 3% 
f) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 4,0 m 
g) Építmény legmagasabb pontja 6,0 m 
h) Beépíthető bruttó alapterület legnagyobb mértéke 80 m2 

(8) Mk1 jelű övezet telkein lakóépület nem építhető. 
(9) Mk1 jelű övezetben ivóvízhálózatra történő rákötés csak a szennyvízkezelés egyidejű – a 

környezetet nem terhelő – megoldása esetén létesíthető.  
(10) Mk1 jelű övezet telkein az épületeket legalább 5,0 m-es előkerttel és 3,0 m-es oldalkerttel kell 

elhelyezni.  
(11) Mk1 jelű övezet telkein egy főépület és legfeljebb egy különálló földdel borított boltpince 

létesíthető. Földdel borított boltpince présházzal egybeépítve is elhelyezhető. 
(12) Mk1 jelű övezet telkein különálló űrgödrös árnyékszék csak akkor építhető, ha más épület nem 

épül. 
(13) Mk2 jelű övezete a Balaton törvény erdőtelepítésre alkalmas terület kiemelt térségi övezetébe 

tarozik, területükön az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet előírásait figyelembe kell venni. 
(14) Mk2 jelű övezetben, földdel borított boltpince kivételével, új épület nem helyezhető el. 
(15) Mk2 jelű övezet telkein különálló űrgödrös árnyékszék nem létesíthető. 
(16) Mk2 jelű övezet területén jogszerűen megépített épület, műtárgy megtartható, kubatúrán belül 

felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, azonban nem bővíthető. 
(17) Mk3 jelű övezetben épület nem helyezhető el. 
(18) Mk3 jelű övezet telkein különálló űrgödrös árnyékszék nem létesíthető. 
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54. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET  

60.§ (1) Vízgazdálkodási területek a következők: 
a) Tómeder (Vtb) 
b) Tómedren kívül 

ba) Vízfelszín (V) 
bb) Vízbázis (Vb) 
bc) Szárazulat (Vsz) 

(2) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos 
létesítmények helyezhetők el legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel – a vonatkozó jogszabályok 
szerint. 

(3) A vízfolyások, állóvizek mellett a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv 
biztosítandó a Szabályozási terven jelöltek szerint.  

(4) A Vtb jelű övezet a vízgazdálkodási terület tómedren belüli területe, ami a Balaton vízmeder 
területe. 

(5) A Vtb jelű övezetben a hatályos vízügyi jogszabályok, a Balaton törvény vonatkozó előírások 
mellett a következő előírásokat kell alkalmazni: 
a) Balaton területén kikötők kizárólag a szabályozási terven jelölt területeken üzemeltethetők; 
b) a vízmeder területe feltöltéssel nem csökkenthető; 
c) a parti nádasok védelméről, fenntartásáról a vízfelület kezelője köteles gondoskodni. A 

tómeder nádasaiban tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, vízállás-, 
csónakút, horgászhely létesítés) amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetve 
a nádas pusztulását eredményezhetné. 

d) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó vízfelületen halászat nem 
engedélyezhető; 

e) a Balaton törvény magterület övezet és a tómeder terület övezet előírásait kell figyelembe 
venni. 

(6)  A V jelű övezet az álló- és folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető csatornák medre.  
(7) A Vb jelű övezet a vízbeszerezési területek, vízkivételi helyek területe, amely területbe a 

települési vízműkutak, víztározók, és egyéb vízművek területe tartozik. 
(8) Vsz jelű övezet a vízgazdálkodási terület tómedren kívüli területe, ahol a hatályos vízügyi 

jogszabályok és a Balaton törvény vonatkozó előírásai az irányadók. 

55. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET  

61.§ Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei a használatuk és rajtuk elhelyezhető 
építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel 
szembeni védelmi igényük miatt a következők: 
a) temető (Kb-T) 
b) golfpálya (Kb-G) 

56. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – TEMETŐ  

62.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület - temető a Szabályozási terven Kb-T jellel jelölt 

övezet, mely kizárólag a temetkezés, a temetkezés kegyeleti építményei, s az azt kiszolgáló 
épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezetben az építmény-elhelyezés és 
telekalakítás feltételei a következők: 
a) Beépítési mód SZ 
b) Kialakítható telek legkisebb területe Kialakult 
c) Kialakítható telek legkisebb szélessége Kialakult 
d) Beépítettség legnagyobb mértéke 5% 
e) Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5% 
f) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,0 m 
g) Zöldfelület legkisebb mértéke 50% 

(3) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezet telkei legalább részleges 
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be. 

(4) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezet telkein több épület is elhelyezhető. 
(5) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezetben harangtorony, illetve harangláb 

építése esetén az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető. 
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(6) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezetben a temető telekhatára mentén, 
telkén belül – amennyiben fizikailag lehetséges, illetve településképi szempontból indokolt - 
legalább 10 m széles háromszintű növénytakarás biztosítandó. 

(7) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezetben új parcellák kijelölése vagy 
felújítása, fasorok telepítése vagy a temető fogadóterületének kialakítása csak kertépítészeti 
terv alapján történhet. 

(8) Különleges beépítésre nem szánt terület – temető övezet építési telkeinek minden teljes 400 m2-
e után legalább 1 db nagy lombkoronájú, honos fát kell telepíteni. 

57. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – GOLFPÁLYA  

63.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület - golfpálya a Szabályozási terven Kb-G jellel jelölt 
övezet, mely elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezetben elhelyezhető építmények: 
a) sportépítmények; 
b) sportépítmények kiszolgáló létesítményei; 
c) szálláshely szolgáltató épületek a beépíthető szintterület legfeljebb 20%-án; 
d) a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények a 

beépíthető szintterület legfeljebb 20%-án. 
(3) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezetének telkein több épület is 

elhelyezhető. 
(4) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezetben csak drótfonatos kerítés építhető. 

Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezetben tömör, vagy tömör lábazatú 
kerítés nem létesíthető. A kerítés magassága nem haladhatja meg a 1,5 métert. A kerítés mellett 
növénytakarással kell biztosítani a tájba illesztést. 

(5) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezet telkeinek kialakítása, üzemeltetési 
rendjének megállapítása és a növényfajok telepítése kérdésében a természetvédelmi kezelőt be 
kell vonni. 

(6) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezetben az építmény-elhelyezés és 
telekalakítás feltételei a következők: 
a) Beépítési mód SZ 
b) Beépíthető telek legkisebb területe 5 ha 
c) Kialakítható telek legkisebb szélessége 200 m 
d) Beépítettség legnagyobb mértéke 0,5% 
e) Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 0,5% 
f) Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 4,5 m 
g) Zöldfelület legkisebb mértéke 95% 

(7) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezet telkei részleges közművesítettség 
rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése 
közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. 

(8) Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya övezet telkein csak tájba illeszkedő 
építmény helyezhető el. 

58. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

64.§ (1) Közlekedési terület a Szabályozási terven a KÖu (közúti) és KÖk (kötöttpályás) jellel jelölt 
övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület. 

(2) Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a tömegközlekedést 
kiszolgáló létesítmények, a közmű és hírközlés létesítményeinek, valamint utcabútorok, 
helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető.  
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(3) A közlekedési területek és azok szabályozási szélességeit a Szabályozási Terv ábrázolja: 

 Út kategória 
Közlekedési 

terület 
szélessége 

Védőtávolság 

belterület külterület 

1. 71. sz. főút Országos főút Meglévő - 50m-50m 

2. 71.sz. főút belterületi 
szakasza 

Települési 
gyűjtőút 

Meglévő - - 

3. Szent Imre utca 

Orgona utca 

Települési 
gyűjtőút 

Meglévő - - 

4. Minden egyéb út melyről 
ingatlanok nyílnak  

Meglévő 

(3-12 m) 
- - 

5. 29  Székesfehérvár - 
Tapolca vasútvonal 

- - 50m-50m 50m-50m 

 
(4) Új közforgalom elől el nem zárt magánút 6,0 m szélesség alatt nem alakítható ki. 
(5) 8 méternél keskenyebb út csak vegyes használatú útként építhető ki. 
(6) Az építési övezetekben az OTÉK által előírt várakozóhelyeket telken belül kell biztosítani. 

Kivételt jelent ez alól a Vt1, Vt3, K-Str1 és K-M1 építési övezet, ahol az OTÉK által előírt 
várakozóhelyek 80%-a közterületen vagy parkolás megváltással is biztosítható. 

(7) Korlátozott mezőgazdasági út kialakítása a természetvédelmi hatóság és a természetvédelmi 
kezelő egyetértésével történhet - az érintett térség kiemelt természeti, ökológiai és tájképi 
értékeinek megőrzése és ezek védelmét biztosító jogszabályok teljesítése céljából. 
 
 

HARMADIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

65.§  (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Örvényes község helyi építési szabályzatáról 

szóló 5/2003. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Örvényes, 2016.  

 

 

   

 Polgármester Jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Örvényes, 2016.  

 

 

  

 Jegyző 
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MELLÉKLETEK 

 

1. MELLÉKLET  

Szabályozási terv 
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2. MELLÉKLET  

Sajátos jogintézmények 

2.1. Telekcsoport újraosztással érintett területek 

 025/17, 025/34-47; 

 180/9, 189/6, 189/8, 189/10, 191/3, 191/7, 191/9, 191/11, 191/13, 192/3, 192/6, 193, 
194/2, 195, 196, 197/2, 198, 199/2; 
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FÜGGELÉKEK 

1. FÜGGELÉK 

Művi értékvédelem 

1.1. Országos védelem 

Ssz. Név Cím Hrsz Törzsszám Azonosító 

1. Rk. templom Templom utca 227 5542 10125 

2. Felső malom 
Szent Imre herceg 
utca  

1 5537 10123 

3. 
Nepomuki Szent János 
szobor 

Szent Imre herceg 
utca 

224 5538 14049 

4. Híd 
Szent Imre herceg 
utca 

224 5538 14048 

5. Ház 
Szent Imre herceg 
utca 36. 

18 5540 10124 

6. Templomrom 
Szent Imre herceg 
utca 

43 5541 10119 

7. 
Római kori villagazdaság 
épületei 

- 027/5 5539 10121 

8. 
Felső malom ex-lege 
műemléki környezete 

- 
22/1, 224, 
260/1-2, 293, 
297, 293, 3 

5537 25374 

9. 
Rk. templom ex-lege 
műemléki környezete 

- 

215/8-9, 224, 
225, 226, 228/1, 
229, 231, 232/1, 
3, 4, 5, 6/1, 7/1, 
8 

5542 24674 

10. 
Híd Nepomuki Szt. János 
szoborral ex-lege műemléki 
környezete 

- 
1, 22/1, 260/1, 
298, 3, 37, 39, 
41, 45, 46, 47 

5538 24672 

11. 
Ház ex-lege műemléki 
környezete 

- 

17/2, 189/1, 19, 
190, 191/1, 
20/4, 22/1, 223, 
224, 225, 23, 
55/2, 63, 64/1, 
67/1, 68, 69, 70 

5540 24673 

12. 
Templomrom ex-lege 
műemléki környezete 

- 

040, 065/2, 1, 2, 
22/1, 224, 225, 
260/1-2, 298, 3, 
37, 39, 40, 41, 
42, 43, 54/2 

6811 10120 

 

1.2. Helyi védelem 

1.2.1. Helyi egyedi védelem 

Ssz. Cím Hrsz Funkció 

1. Szent Imre utca 228/2 
népi lakóház, helytörténeti 

gyűjtemény 
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2. FÜGGELÉK 

Régészeti területek 

lelőhely 
azonosító 

egyéb 
azonosító 

helyszín, 
elnevezés 

jellege kora 
HRSZ (Forster központ 
nyilvántartott adatai) 

8832 MRT 2. 
kötet 35/1. 
lh. 

Örvényes település  Árpád-kor 
 középkor 
 kora újkor 

4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17/2, 20/4, 22/1, 22/2, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
45, 46, 47, 49, 50/1, 50/2, 
51, 52, 53, 54/1, 54/2, 
55/2, 63, 68, 69, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
71, 65/8, 67/1 

8833 MRT 2. 
kötet 35/2. 
lh. 

Templomrom középkori 
templom és 
templom körüli 
temető 

 Árpád-kor,  
 középkor 
 kora újkor 

40, 298, 41, 43 

8834 MRT 2. 
kötet 35/3. 
lh. 

Kukoricaföld telep  újkőkor (középső 
újkőkor)  

 rézkor (késő rézkor: 
badeni kultúra- 
bolerázi csoport) 

 bronzkor (kora 
bronzkor: makói 
kultúra,kisapostagi 
kultúra)    

77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 
82, 83, 85, 068, 065/1, 
069/7, 86/1, 105, 104/2, 
104/1, 115, 113, 114, 117, 
84, 116, 135, 067, 063/2, 
066/4, 065/2 

8835 MRT 2. 
kötet 35/4. 
lh. 

Agyaggödör telep  bronzkor (kora 
bronzkor: kisapostagi 
kultúra) 

 vaskor (késő vaskor: 
kelta)  

02/1, 02/2, 148, 95/1, 95/2, 
95/5, 95/4, 95/3, 94/2, 
94/1, 97/7, 91/3 

8836 MRT 2. 
kötet 35/5. 
lh. 

Hosszú-rétek villagazdaság 
épületei 

 őskor (szórvány?) 
 római kor                        

031/11, 027/5, 05 

50497 MRT 2. 
kötet 35/5. 
lh. 

Hosszú-rétek halomsír  római kor 027/5 

51157   Mezőföldi- és 
Erdőaljai-dűlő 

telep ismeretlen 031/11, 031/13, 030 

51255   Mezőföldi- és 
Erdőaljai-dűlő 

telep ismeretlen 031/13, 031/8 

29836   Losta telep  bronzkor (középső 
bronzkor: dunántúli 
mészbetétes kerámia)  

 Árpád-kor                 

077 

37448   Bázsa II. sír (temető)  római kor 065/1, 066/4 

7084 MRT 2. 
kötet 2/4. 
lh. 

Bázsa település, épület, 
sír (temető) telep 

 római kor (késő római 
kor) 

 

065/1, 066/9, 066/10, 
066/11, 066/12, 066/13, 
066/14, 066/15, 066/16 
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3. FÜGGELÉK 

Természetvédelem 

3.1. Védett természeti területek 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park - A korábban védetté nyilvánított területek 

03/2-4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2-3, 08/5, 08/7-8, 09, 010, 011/1-2, 012/2-3, 012/5-6, 013/2-5, 
014/2, 015, 016, 017/3-5, 019, 021/2-3, 022, 023/1, 032-034, 035/2, 036/a-b, 036/d, 037-042, 050-
058, 070-073, 074/1-2, 075/3, 076/6-8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár kiterjedésű területrész, 
401/2-561 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park - A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek 

075/3, 076/7, 077-ből az E557053, N174798; E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt 
vonaltól ÉK-re elhelyezkedő 12,86 hektár kiterjedésű területrész 

3.2. Ex lege védett területek 

Források 

226, 027/5, 066/21, 066/22 

3.3. Natura 2000 területek 

Balaton (HUBF30002) 

04/1, 09, 010, 011/1, 077 

Balaton (HUBF30002) 

04/1, 09, 010, 011/1, 077 

Öreg-hegyi riviéra (HUBF20016) 

032, 033, 034, 035/4, 036/1, 037, 038, 039, 040, 050, 051 

Tihanyi félsziget (HUBF20006)  

072/1, 072/2, 074/2, 074/4, 075/1, 075/2, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/12, 076/13, 
076/14 
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4. FÜGGELÉK  

Javasolt növények listája6 

A Balaton-felvidéken általában javasolt, honos növényzet 

Az alábbi jegyzek ajánlás, a felsoroltakon kívül számos további honos növényfaj megtalálható, 
alkalmazható. 

A lakóterület kertje: 

Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek számos 
vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthető a klimatikus 
adottságoknak megfelelő, honos növényzet. 

 gyepterületek: 

Kialakításánál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a területen 
előforduló több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával virágos gyep 
létesítése javasolt. Kialakítása természetes úton, vagy fűmag keverék vetésével történhet. (Pl. 
Sport keverékkel megerősödő gyepre Margitsziget keverékkel es apró díszítő lágyszárúakkal faj 
gazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott 
foltokban a környék szép vadvirágai ültethetők. 

Többféle fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása. 

Javasolt alkotók: 

francia perje (Arrhenatherum elatius), karcsú fényperje (Koeleria cristata), prémes 
gyöngyperje (Melica ciliate), sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), kései perje 
(Cleistogenes serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca) 

 A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl.  

százszorszép (Bellis perennis), vajszínű ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfű (Thymus 
sp), veronika fajok (Veronica sp), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here 
(Trifolium repens) 

- A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai telepíthetők, 
pl. hóvirág (Galanthus nivalis), széles levelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos 
ibolya (Viola odorata), gyöngyvirág (Convallaria majalis), télizöld meténg (Vinca minor) 

A kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos növények. Kedvező 
a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak felületét díszcserjék sora 
élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges a kőbástyára, kerítésre felkúszó, 
vagy lecsüngő növényzet telepítése. 

 Alacsony növésű szegélyvirágok: 

pocsinrózsa (Portulaca grandiflora), petúnia (Petunia hybrida) árvácska (Viola wittrockiana), 
körömvirág (Calendula oficinalis) jácintok (Hyacinthus sp), lila sáfrány (Crocus vernus), fehér 
nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus aureus), csupros nárcisz (N. 
pseudonarcissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz (N. tazetta), pompás nárcisz 
(N. incomparabilis), törökszegfű (Dianthus barbatus). törpe bársonyvirág (Tagetes patula), 
kerti szegfű (Dianthus caryophyllus), búzavirág (Centaurea cyanus), lenvirágú habszekfű (D. 
plutnaris), szikla-bőrlevél (Bergenia crassifolia) 

 Magasabb kerti virágok: 

nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis), őszirózsa fajok 
(Aster sp), ezüstös pipitér (Anthemis biebersteiniaia), kerti margaréta (Chrysanthhemum 
maximum), estike (Hesperis matronalis), mezei margaréta (C. leucantheum), erdei szellőrózsa 
(Anemone sylvestris), kerti szarkaláb (Consolida ajacis), fehér liliom (Lilium candidum), japán 
árnyliliom (Hosta 1ancifolia), tűzliliom (Lilium bulbiferum), pálma liliom (Yucca filamentosa), 

                                                 

 

6 forrás : a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapja. http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/novenyjegyzek 
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tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (Phlox paniculata), oroszlánszáj (Antirrhinum majus), 
kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans), bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus) 

 kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: üröm fajok 

(Artemisia sp.), izsóp (Hypossus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring 
(Rosmarinus officinalis), kerti ruta (Ruta graveolens), orvosi zsálya (Salvia officinalis), 
kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. sp.), bazsalikom (Ocymum basalicum) 

 kerítést kísérő díszcserjék 

kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tűztövis (Pyracantha coccinea), egybibés galagonya 
(Craetegus monogyna), szederfajták (Rubus sp.), nyári orgona (Buddleia davidii), közönséges 
orgona (Syringa vulgaris), mályva (Hibiscus siriacus) 

 felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, kőfal elé)  

trombita folyondár (Campsis radicans), sarkantyúka (Tropaeolum majus), tatár lonc (Lonicera 
tatarica), magyar lonc (Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék hajnalka 
(lpomoea tricolor), ligeti szőlő (Vitis silvestris), bíboros hajnalka (I. purpurea) 

 kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva)  

sziklai ternye (Alyssum saxatile), fehér varjúháj (Sedum album), rózsás kövirózsa 
(Sempervivum marmoreum),borsos varjúháj (Sedum acre) 

 A lakótelkek fái: 

A régi falusi kertekben jellemzőek a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést igénylő 
gyümölcsfák. Más fákat csak megtűrtek nem vágtak ki -, ha kivételesen szép volt. pl. kislevelű 
hárs (Tilia cordata), berkenye (Sorbus sp.), vadkörte (Pyrus pyraster), tölgy (Quercus sp.) 

 Javasolt gyümölcsfák és cserjék 

dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca), őszibarack (Prunus persica), mandula 
(Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica), meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Cerasus sp.), 
alma (Malus domestica), körte (Pyrus communis), eperfa (Morus alba), szőlő (Vitis vinifera), 
füge (Ficus carica) málna (Rubus ideaus), piros ribizli (Ribes spicatum), egres (Ribes uva-
crispa), mogyoró (Corylus avellana) 

Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab (Phaseolus sp.), 
napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása. 

A lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos gyep, 
néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő magasabb 
virágok vagy cserjesor, a nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derítő kúszónövények, 
sziklai növényzet. A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísznövények 
gazdagíthatják, legjellemzőbb a muskátli (Pelargonium zonale). 

Közterületek, parkok növényzete: 

Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák es cserjék használatával kerüljenek 
kialakításra. Nagyszámú fa, bokor alkalmazása esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok 
jellegét kevésbé határozzák meg, a növények nemesítésével távoli területeken honos virágok 
mindennapi alkalmazása elterjedt. A díszparkokban a honos fajok alkalmazása mellett 
lágyszárúak esetében kisebb mértékben elfogadott a zöldfelületek karakteréhez igazodó 
nemesített más fajok ültetése is. 

 Fák a településközpontban, a templom körül es a jelentősebb középületeknél 

kislevelű hárs (Tilia cordata), vadgesztenye vagy bokrétafa (A.esculus hippocastarium), molyhos 
tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy (Quercus oetrae) 

 További honos fafajok 

mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magas kőris (Fraxinus exceksior), 
virágos v. mannakőris (Fraxinus omus), madárberkenye (Sorbus aucuparia) Színezheti az 
összetételt egy-egy rezgő nyár (Populus tremula), nyír (Betula pendula), eperfa (Morus alba). 

http://volt.pl/
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 Cserjék 

madárbirs (Cotoneaster sp.), cserszömörce (Cotinus coggygria), egybibes galagonya (Crataegus 
rnonogyna), kecskerágó (Euonymus sp.), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), kökény (Prunus 
spionosa) 

 Díszcserjék 

közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), mogyoró (Corylus avellana), orgona (Syringa vulgaris), A 
lakókerteknél felsorolt gyümölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók a hely 
függvényében. 

Külterületeken ajánlott növényzet: 

Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis 
gyepterület. Az épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince 
árnyékolását is szolgálják. Esetleg telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és 
cserjék. A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképp kerülni kell. 

A települések további külterületén megtalálhatók a természeti értéket hordozó rétek, gyepek, 
nádasok, mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes 
növényzet. E területek természetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhelyi feltételek 
fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot, sok állatfaj számára 
menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út menti fasorok, sövények.  

A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen a külterületen kerülni kell 
a tájidegen növényfajok használatát. Az arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével 
a Balaton-felvidéki táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága adja. 
Ezért a tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyők (Picea sp)) csak igen kis mértékben, inkább csak 
egy-két jelentős épülethez kapcsolva jelenjenek meg a településeken. A lakó- es üdülőtelkek, de 
különösen a külterületek, szőlőhegyek területén, a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják 
(Thuja occidentalis)) ültetése feltétlenül kerülendő. 

A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út, közművezetékek) különösen fontos a 
bolygatott területek helyreállítása, a telepítésre kerülő növényzetnek a honos állományból  
történő megválasztása, a terület élőhelyi adottságainak függvényében.  

Az adventív fajok betelepedését minden áron meg kell akadályozni!  

Az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű szaporodásukkal a növényzet összetételében, a 
települési és természetes zöldfelületekben óriási károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem 
állítható. Ide sorolható pl. a bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), 
akác (Robinia pseudo-acacia), aranyvessző (Solidago canadensis, S. gigantea). 
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5. FÜGGELÉK  

Növénytelepítés ültetési távolságai 

fafajta növési 
magasság 

ültetési távolság 

kerítéstől, 
jogi határtól 

szomszédos 
épülettől 

lombos cserjék és 
oszlopos növekedésű 
örökzöld cserjék 

< 2,0 m 0,5 m 1,0 m 

lombos cserjék > 2,0 m 1,5 m 2,0 m 

fatermetű fenyőfélék 2,0 m 2,5 m  

gyümölcs és egyéb fák < 3,0 m 1,5 m 2,0 m 

lombos fa > 3,0 m 3,0 m 3,0 m 
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VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Örvényes Veszprém megye déli részén, a Balaton északi partján, közvetlenül a Tihanyi-félsziget 
mellett délnyugatra, a Balatonalmádi-Keszthely tengelyen helyezkedik el, a Pécsely patak 
torkolatvidékén. Két szomszédos Balaton parti települése Aszófő – északról és Balatonudvari – 
délről. Északnyugat felé haladva Pécsely és Vászoly határolja, melyek már a Déli-Bakony részét 
képezik. A legközelebbi város Balatonfüred 9 km-re, majd Veszprém 25 km-re található a községtől, 
melyek főúton megközelíthetők. 

Közlekedése, megközelíthetősége Balaton parti fekvésének köszönhetően jó: áthalad rajta a 71. sz. 
főút és a Székesfehérvár-Tapolca útvonalon haladó vasúti forgalom. A szomszédos Tihanyból 
komppal megközelíthető a déli part (Szántód).  

A település társadalma 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Örvényes állandó népessége 2011-ben 170 fő volt. 
Népsűrűsége 35,9 fő/km2, ami harmada az ország népsűrűségének. A település lakossága öregedő, 
ahol az üdülőszezon idején megtöbbszöröződik a népességszám. A KSH adatai alapján a legutóbb 
vizsgált 10 évben az Örvényesen letelepedők száma jóval meghaladta a megelőző évtized negatív 
vándorlási egyenlegét. Az odavándorlás miatt növekedett a lakosságszám 59 fővel. A természetes 
szaporulat eredményével összevetve – amely -14 fő fogyást mutatott ugyanebben az évtizedben - az 
odavándorlás nagyobb mértéke miatt a lakosság növekedéséről beszélhetünk.  

A település gazdasága 

Örvényes gazdasági szempontból hátrányos helyzetű település. A kis lakosságú faluban a Balaton, 
mint turisztikai célpont tekinthető az egyik potenciális gazdaságfejlesztési tényezőnek, illetve 
meghatározó súlya van még a mezőgazdálkodásnak. A településen nincs olyan vállalkozás, ahol a 
lakosok helyben tudnának munkát vállalni. A településen a legfőbb foglalkoztató az Önkormányzat. 
Ezért a lakosság ingázásra kényszerül a környező településekre, leginkább Balatonfüredre. A 
Balatonfüredi kistérségre jellemző az üdülőszezonban az idényjellegű munka. A nyári szezonban 3-6 
hónapra könnyebb munkát találni, míg a téli időszakban jelentősen megnő a munkanélküliek száma. 

Településüzemeltetés 

Örvényesen az anyagi jellegű közszolgáltatások az önkormányzat által biztosítottak és megfelelően 
működnek. A kommunális hulladék elszállítása megoldott. 

Természeti adottságok 

Örvényes a Dunántúli-dombság nagytáj, Balaton-medence középtáj, Balatoni-riviéra kistáj középső 
részén, egy igen változatos domborzatú kistájon helyezkedik el. A terület éghajlatában jelentős 
szerephez jutnak a dél-európai vonások, melyeket kiegészít a Balaton víztömegének szélsőségeket 
csökkentő, kiegyenlítő hatása. A település mérsékelten meleg-mérsékelten száraz éghajlattal 
rendelkezik. A kistáj a Bakony csapadékárnyékában fekszik, ezért mérsékelten vízhiányos területnek 
számít. Örvényesen torkollik a Balatonba az Örvényesi-séd, ami egy gyér vizű vízfolyás. 

Tájszerkezet, tájhasználat 

Örvényes tájszerkezetének, illetve településszerkezetének kialakulásában a domborzati, vízrajzi és 
egyéb természeti adottságokhoz alkalmazkodó területhasználati foltok, több évezredes kultúra, 
beépített területek, valamint az azokat összekötő, elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek 
határozták meg.  

A terület hullámzásának megfelelően a magasabb fekvésű, illetve meredekebb lejtésű területeken 
erdők, rétek, legelők, szőlők, míg az alacsonyabb, sík részeken a szántók és gyepek dominálnak. 
Mesterséges vonalas szerkezeti elemek a tájban az utak, a távvezetékek. A területhasználatok 
főként a domborzati, vízföldrajzi tulajdonságoktól, és az ezekből adódó talaj minőségétől függnek. 
A települést változatos dombvidék adottságai miatt a peremvidékeken kiterjedt, összefüggő 
erdőterületek jellemzik.  
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Táji és természeti értékek 

Örvényesen nemzetközi és hazai jogszabályi védelem alatt álló területek is megtalálhatók: Natura 
2000, Balaton-felvidéki Nemzeti Park területek, Ökológiai Hálózat elemei, ex lege védett értékek, 
egyedi tájértékek. 

Környezeti állapot 

Örvényes a téli időszakban önálló életet élő község, márciustól októberig tartó időszakban – 
különösen a nyári hónapok során – azonban üdülőtelepüléssé válik, s megnövekszik a népesség 
száma, növekszik a tranzitforgalomból származó és az üdüléssel járó környezeti terhelés. Az 
üdülőterületek miatt a településre szigorúbb környezetvédelmi előírások vonatkoznak. A balatoni 
üdülőkörzetben – vízre alapozott üdülés – elsődleges fontosságú a tó vízminőség-védelme, ezért a 
parthasználat szabályozása a „szárazföldről” érkező káros hatások csökkentése szó szerint 
„létkérdés”. Örvényesen megtaláljuk azokat a környezeti gondokat, amelyek több hasonló Balaton-
parti településre is jellemzők. Ezek a közlekedésből eredő (zaj- és levegőszennyezés, 
veszélyhelyzet), az illegális szemétlerakás környezetszennyezése, a vízbázis veszélyeztetése.  

Településszerkezet 

A falu szerkezetét alapvetően a domborzati viszonyok és a természeti adottságok határozzák meg, 
azonban a település kialakulásában nagy szerepet játszottak a közlekedési infrastruktúra elemek – 
főutak, vasút -, melyek Örvényes területi fejlődésének térbeli kereteit jelentik.  

Örvényes két egymástól markánsan elkülönülő településrészből – az Ősközségből és a Fürdőtelepből 
- áll, melyeket a 71-es főút és a vasút választ el egymástól. Az Ősközség és környezete egyutcás 
nőtt jellegű, míg a délen elhelyezkedő Fürdőtelep tervezett településrész képét mutatja. 

Belterületi területhasználat 

Az Ősközség és környezete településrészen helyezkednek el Örvényes lakó- és intézményterületei. A 
településrész zöldfelületi ellátottsága megfelelő, annak ellenére hogy közösségi használatban levő 
zöldterülete nincs. Ezen településrészben található az építészeti örökség értékes elemeinek 
többsége – beleértve az ősi településmagot is. 

A Fürdőtelep a vasút és a vízpart között elhelyezkedő településrész. A terület teljes egészében 
üdülőterület, jelentős méretű beépítetlen területekkel. A területen intézmény nem helyezkedik el, 
a Balaton parton szabad strand, kemping és csónakkikötők találhatók. A településrész közösségi 
zöldterülettel nem rendelkezik, azonban a vízparti különleges területek révén a zöldfelületi 
ellátottság kielégítő. 

Épületállomány 

Örvényes két településrészének beépítési mértéke és módja jelentősen eltér egymástól.  

Az Ősközségben – azon belül főleg a Szent Imre utcában – számos helyen megtalálhatók a Balaton-
felvidék építészeti jellemzői – a fésűs beépítések és a melléképületek keresztcsűrős kialakítása. 
Ezen épületek egy része még ma is eredeti formájában fellelhető. A régi épületek mellett 
találhatunk újabb, a Balaton-felvidék építészeti formavilágát alkalmazó épületeket is, azonban a 
település-központtól távolodva nagy számban jelennek meg az ettől eltérő tömegű, 
anyaghasználatú, forma- és színvilágú házak. A nagyobb alapterületű, földszintes, szabadon álló 
intézményi és vendéglátó funkciójú épületek nem térnek el jelentősen a környező lakóépületektől. 

A Fürdőtelep épületállománya meglehetősen vegyes, a hétvégiházas területeken a nyaralóépületek 
minden típusa megtalálható. 

Épített értékek 

Örvényes területén az 4 műemlék található. A település helyi építészeti örökségének védelméről 
szóló rendeletében 1 épületet, a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó népi lakóházat 
nyilvánította védelemre érdemesnek. A településen több lakóház és présház is hordozza még a 
Balaton-felvidéki népi építészet jellegzetes jegyeit, melyek helyi védelme indokolt lenne. 
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Közlekedés 

Örvényes elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai kedvezőek. A településen keresztülhalad a 
Balaton északi partján haladó 71. sz. másodrendű főút, mely közvetlen kapcsolatban áll az M7 
autópályával. A főút forgalmi terhelése jelentős, különösképpen a nyári időszakban. A 71.sz. főút és 
a vasút elválasztja a falut a Balaton-parttól és az üdülőterületektől. 

A település közúthálózatának nagy része burkolt, az utak állapota megfelelő. A település lakóutcáit 
sok esetben a szűk közterületi szélesség, így a zöldsávok, gyalogjárdák és a parkolási lehetőségek 
hiánya jellemzi. A településen a parkolási igények a strand közelében nem kielégítettek. 

A település közösségi közlekedése megfelelő. A helyközi autóbuszjáratok mellett a települést érinti 
a Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal. Örvényesen egy vasútállomás és 2 vasúti átkelőhely 
található. 

A 71. sz. főút mentén halad a Balatoni Bringakörút. A gyalogos közlekedés lehetősége, annak 
minősége sok helyen nem megfelelő, járdák csak a településközpontban találhatók. 
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

 
Örvényes térségi elhelyezkedése 

Forrás: www.terkepcentrum.hu 

 

Örvényes Veszprém megye déli részén, a Balaton északi partján, közvetlenül a Tihanyi-félsziget 
mellett délnyugatra, a Balatonalmádi-Keszthely tengelyen helyezkedik el, a Pécsely patak 
torkolatvidékén. Két szomszédos balatonparti települése Aszófő – északról és Balatonudvari – délről. 
Északnyugat felé haladva Pécsely és Vászoly határolja, melyek már a Déli-Bakony részét képezik. A 
legközelebbi város Balatonfüred 9 km-re, majd Veszprém 25 km-re található a községtől, melyek 
főúton megközelíthetők. 

2013. január 1-én Tihany, Örvényes, Aszófő, Balatonudvari és Balatonakali Közös Önkormányzati 
Hivatalt alakítottak, melynek székhelye Tihanyban van. A településen állandó jelleggel kirendeltség 
működik a települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése 
céljából. Szintén 2013. január 1. óta Örvényes a Balatonfüredi járáshoz tartozik, ahol a speciális 
járási közigazgatási feladatok ellátása történik. A közigazgatási feladatok mellett a térség 
rendvédelmi feladatait a Balatonfüredi Rendőrőrs látja el. 

Alapfokú oktatásra kötelező felvételt biztosít a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, de 
más tihanyi és balatonfüredi iskolába is járnak a gyerekek. Középfokú oktatási intézmények, 
egészségügyi szakrendelések is Balatonfüreden, illetve Veszprémben érhetők el. Egészségügyi 
alapellátás helyben, a 2010-ben elkészült orvosi rendelőben van.  

Örvényes törpefaluként a térségben nem lát el központi feladatot. Gazdaságát a mezőgazdaság és 
az idegenforgalom jelenti, mint a Balaton felvidéki települések jó részén.  

Közlekedése, megközelíthetősége Balaton parti fekvésének köszönhetően jó: áthalad rajta a 71. sz. 
főút és a Székesfehérvár-Tapolca útvonalon haladó vasúti forgalom. Tihanyból komppal 
megközelíthető a déli part (Szántód).  

A település térségi szerepkörének változása a közeljövőben nem várható, a településrendezési 
eszközök e tekintetben nem fogalmaznak meg változtatási javaslatot. 
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1.2. TELEPÜLÉS SZERKEZETE 

Örvényes Veszprém megyében a Balaton-felvidék déli részén fekvő falu, mely a Balaton-riviéra 
jegyeit is magán viseli. Az Ősközségtől délkeletre halad a 71. sz. főút, ami a település egyik 
legmeghatározóbb szerkezeti eleme. A 71. sz. főút biztosítja a kapcsolatot a település számára a 
szomszédos településekkel. A másodrendű főút elválasztja az Ősközséget az Fürdőteleptől. A 71. sz. 
főúttól délkeletre, azzal párhuzamosan halad a 29. sz. Székesfehérvár – Tapolca országos 
törzshálózati vasútvonal. A települési földutak jól feltárják a külterületet. A két legjelentősebb 
külterületi út a Templom utca folytatásában, a golfpálya mellett, a Pécselyen át balatonakali és 
vászolyi szőlőhegyre vezető út, illetve a temető mellől induló, az örvényesi szőlőhegyhez vezető 
földút. 

A természetes, vonalas tájformáló elemek közül kiemelkedik az Örvényesi-séd és az azt kísérő 
völgy, ami a település északkeleti részén fut északnyugat-délkeleti irányba a műemlék malomig, 
illetve a település központjáig. Az Ősközséget elhagyva, a Fürdőteleptől délre torkollik a Balatonba. 
A településen az Örvényesi-séden kívül több, kisebb vízfolyás is található. 

A település jellegzetes Veszprém megyei község, mely a többi környező Balaton-felvidéki faluhoz 
hasonlóan a táji adottságokhoz alkalmazkodva alakult ki. Az Ősközség az Örvényesi-séd folyásával 
párhuzamosan, egy déli kitettségű dombhátra települt. Örvényes ősközsége településszerkezeti 
alakulása szerint egy egyutcás úti falu egy leágazással. Ez az egy utca a falu főutcája, a Szent Imre 
utca. A Szent Imre utcából nyílóan később további kis utcák jöttek létre a templom (Templom utca) 
és a Község háza (Fenyves utca) mellett, majd még később az 1946-49 években nyitották meg a fő 
utcával párhuzamosan elhelyezkedő Malom utcát, illetve az ősi településmagtól teljesen elkülönülő 
egyenes vonalvezetésű és szabályos telekosztású Új utcát. A 2003-ban hatályba lépett 
településszerkezeti tervben egy nagyobb, összefüggő új lakóterület került kijelölésre az ősközségtől 
délnyugatra, de a terület beépülése még nem kezdődött meg. E terület jelenleg is Örvényes egyik 
legnagyobb potenciális lakóterület fejlesztési területe. A településmag mára meghatározó 
szerkezeti elemévé vált a 71-es számú főút, mely gátat vet a település déli irányban való 
terjeszkedésének, illetve új szervező elemként jelenik meg, hiszen a település kereskedelmi és 
vendéglátó egységei a nagy forgalmat bonyolító útra szerveződnek. A 71-es számú főút és a 
település másik meghatározó művi vonalas eleme, a vasút közötti területen is megjelentek 
lakóépületek, de a terület nagyobb arányú beépülése nem történt meg. A terület a település másik 
fontos távlati lakóterületi és gazdasági fejlesztési területe, mely már a korábbi településrendezési 
eszközökben is beépítésre szánt területként került kijelölésre. 

Az Ősközségen kívül még két beépített településrész található. A vasúttól délre található a 
Fürdőtelep, mely a Szent Imre utca déli részéhez kapcsolódik. Az üdülőterületen szinte csak 
nyaralók állnak és itt található Örvényes szabadstrandja is. Az Fürdőtelep utcahálózata még nem 
teljes, de már nagy arányban kialakult. Itt a keskeny utak vonalvezetése egyenes, hálózatuk 
egymásra merőleges elemekből áll. A településrész fő utcája a strandra vezető Fürdő utca. A 
Fürdőtelephez kapcsolódik Örvényes rendkívüli turisztikai potenciállal rendelkező, jelenleg 
beépítetlen különleges turisztikai területbe sorolt távlati fejlesztési területe. E terület 
hasznosításának módja meghatározó lehet a település egészére nézve.  

A másik beépített településrész a településtől északra lévő szőlőhegy. Itt álltak korábban a 
falubeliek présházai, pincéi, melyek közül sok ma már főleg nyaralóépületként funkcionál.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- 71. sz. főút; 
- a 29. sz. Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal; 
- a Pécselyre vezető külterületi földút; 
- a szőlőhegyre vezető külterületi földút; 
- az Örvényesi-séd. 

Szerkezeti jelentőségű meglévő területfelhasználási egységek: 

- az ősközség lakóterületei; 
- az Udvari dűlőn kijelölt még beépítetlen falusias lakóterületek; 
- falusias lakóterület a 71. sz. főút és a vasútvonal közötti területen; 
- a Fürdőtelep hétvégiházas üdülőterületei; 
- az Öreghegy kertes mezőgazdasági területei; 
- erdőterületek az északi településrészen; 
- általános mezőgazdasági területek a 71. sz. főút menti beépítetlen területek. 
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Új vonalas szerkezeti elemeket a településszerkezeti terv nem tartalmaz. 

Új szerkezeti jelentőségű területfelhasználási egységek: 

- falusias lakóterület az ősközség északi részén; 
- kereskedelmi szolgáltató terület a 71. sz. főút és a vasútvonal közötti területen; 
- korlátozott mezőgazdasági területek a Balaton-parti területeken; 
- korlátozott mezőgazdasági területek a golfpályától északra; 
- erdőterület a volt bánya területén; 
- a golfpálya különleges beépítésre nem szánt területe. 

 
1.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

1.3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Örvényes hatályos településrendezési eszközeinek jóváhagyása óta az építésügyi és 
településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között 
módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv.), az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), az Országos 
Területrendezési Tervet (OTrT), továbbá hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet. A 
megváltozott jogszabályi környezet és az önkormányzati változtatási igények alapján a helyi építési 
szabályzat számos előírását módosítani kellett. 

1.3.1.1 . Falusias lakóterület (Lf) 

Örvényes lakóterületeinek mindegyike -  a korábbi településrendezési eszközökkel összhangban - 
falusias lakóterület építési övezetbe tartozik. Új falusias lakóterület egyedül az Ősközségtől északra 
fekvő beépítetlen, korábban településközpont vegyes területként szabályozott területen került 
kijelölésre. Örvényesen a korábbi településrendezési eszközök nagy arányú lakóterületi fejlesztési 
területeket jelöltek ki az Ősközségtől délnyugatra, valamint a 71. sz. főút és a vasút közötti 
területeken is. A település önkormányzata e területek fejlesztési területként való fenntartását 
továbbra is indokoltnak tartja, ezért a felülvizsgálat során kiterjedésük nem csökkent. A korábban 
lakóterületi fejlesztési területek esetében jelentős változás, hogy jelen javaslat egy 15 m-es 
zöldsávot jelöl ki a 71. sz. főút mentén, mely pufferterületként a később létrejövő lakótelkek 
védelmét célozza. Változás továbbá, hogy a vasút és a 71. sz. főút közötti terület egy részét 
gazdasági területbe került átsorolásra. Annak érdekében, hogy a lakóterületeken kialakuló 
településkép Örvényes Ősközségéhez méltó legyen – igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek kivételével – kizárólag magastetős épület építhető 37-42° közötti 
tetőhajlásszöggel. Nád fedés esetén a 42-45o-os tetőhajlás is megengedett. A falu hagyományos 
oromfalas építészetét megőrzendő a megengedett legnagyobb épületmagasság - 37-45o-os 
tetőhajlásszögű, jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 
méterrel túlléphető. (Erre azért volt szükség, mert a 2013. január elsején hatályba lépett OTÉK 
módosítások bevezették az épületmagasság fogalmát, melynek számítása során a magasságba az 
egyes épületek homlokzatainak összfelülete számít bele, így az adott párkánymagasságú oromfalas 
épület magasabb épületmagassággal rendelkezik, mint az azonos párkánymagasságú sátortetős vagy 
„mediterrán” épület.)  

Falusias lakóterületen telkenként legfeljebb két épület létesíthető, s az épületek legfeljebb két 
önálló rendeltetési egységet tartalmazhatnak. Falusias lakóterületen belül 4 különböző építési 
övezet került kialakításra. 

 Lf1 építési övezetbe jellemzően a még beépítetlen fejlesztési területek kerültek. Lf1 építési 
övezetben a szabadonálló beépítési mód, legfeljebb 30%-os beépítettség és legfeljebb 4,5 m 
épületmagasság a megengedett, a kialakítható telek legkisebb mérete 900m2. 

 Lf2 építési övezetbe az Ősközség helyi értékvédelmi területbe tartozó lakóterületei kerültek. 
Lf2 építési övezetben a telkek kialakult beépítettsége helyenként meghaladja már a 30%-ot. 
Mivel a területen újabb telkek létrejötte és a beépítés intenzitásának nagyarányú növelése nem 
kívánatos, azonban a meglévő értékes épületállomány fenntartása és - amennyiben a telek 
mérete lehetővé teszi - bővítése is támogatott ezért a HÉSZ az alábbiakról rendelkezik: 
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„Lf2 építési övezetben, amennyiben egy építési telek kialakult beépítettségének mértéke 
meghaladja a 30%-ot, úgy a meglévő épület felújítható, átépíthető, tetőtere beépíthető, 
lebontása esetén saját helyén újjáépíthető, de az építési telek beépítettsége tovább nem 
növelhető." 

Fenti előírás az OTÉK-ban megfogalmazottaknál megengedőbb, ezért alkalmazásához az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró kormányhivatal hozzájárulása szükséges. 

Lf2 építési övezetben, a Szent Imre utcában kialakult utcakép védelme érdekében további 
előírás, hogy a Szabályozási terven jelölt szakaszon az utcai homlokzat magassága nem 
haladhatja meg a 4,0 m-t. 

Lf3 és Lf4 építési övezetbe az Ősközség egyéb kialakult lakóterületi tömbjei kerültek, a 
szabályozási paraméterek a kialakult beépítésekhez igazodnak. 

1.3.1.2 . Településközpont terület (Vt) 

A településközpont területbe sorolt területek a korábbi településrendezési eszközökkel összhangban 
kerültek kijelölésre. E területfelhasználási egységbe a település intézményei és vendéglátó egységei 
kerültek. A településközpont területek közül fejlesztési területként a golfpályához kapcsolódóan 
kijelölt területtel lehet számolni, ahol a tulajdonos hosszú távon a golfpályát kiszolgáló, kiegészítő 
funkciójú épületek építését tervezi. Településközpont területen 5 különböző építési övezetet 
határoz meg a HÉSZ,figyelembe véve a kialakult telekstruktúrát és beépítéseket. A szabályozási 
paraméterek a beépült telkek esetében biztosítják a bővítés lehetőségét, a beépítetlen Lf5 építési 
övezetbe tartozó területen pedig megakadályozzák a terület felaprózódását. 

1.3.1.3 . Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a 71. sz. főút és a vasút között került kijelölésre, a 
területet a korábbi településrendezési eszközök falusias lakóterületbe sorolták. A 
településfejlesztési koncepció új gazdasági terület kijelölését tűzte ki célul, ahol munkahely 
teremtő vállalkozások megtelepedését kívánja segíteni az önkormányzat. Mivel a korábbi 
településrendezési eszközök nagy arányban jelöltek ki lakóterületi fejlesztési területek, melyek 
beépülése még nem kezdődött meg, ezért jelen javaslat a beállt lakó- és üdülőterületektől 
legtávolabb fekvő tömböt gazdasági terület sorolja át. Így a lakóterületektől elválasztott 
rendszerben is feltárható gazdasági fejlesztési terület jöhet létre, ahol a településfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott cél megvalósítható. A megfogalmazott szabályozási paraméterek 
kisvállalkozások számára is kedvező:  szabadonálló beépítési mód mellet, legfeljebb 30%-os 
beépítettség és legfeljebb 4,5 m épületmagasság a megengedett, a kialakítható telek legkisebb 
mérete 1500m2. A szomszédos lakóterületek védelme érdekében a HÉSZ előírja, hogy az eltérő 
övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár mentén épület csak a telekhatártól 10 m-re 
helyezhető el. 

1.3.1.4 . Hétvégiházas üdülőterület (Üh) 

Hétvégiházas területbe a Fürdőtelep telektömbjei kerültek. A Fürdőtelep alapvetően két részre 
osztható. Az Orgona utcától északra fekvő jellemzően beállt tömbök, ahol a kialakult telkek mérete 
nagyobb, a feltáró utak szélessége megfelelő. A kialakult telkek további felaprózódásának 
elkerülése érdekében e területeken a kialakítható telek legkisebb mérete 700m2. Az Orgona utcátl 
délre fekvő telektömbök korábbi osztatlan közös földrészletekből jöttek létre. Itt a telekstruktúra 
meglehetősen elaprózott, a kialakított közterületek rendkívül keskenyek, a nyugati részen a 
tulajdonviszonyok rendezése és a közterületek kialakítása még nem történt meg. Jelen javaslat a 
korábbi településrendezési eszközökben javasolt közterületi rendszert változatlanul tartalmazza. E 
területrészen a kialakítható telek legkisebb mérete 550m2. A hétvégiházas üdülőterület építési 
övezeteiben a szabadonálló beépítési mód, legfeljebb 15%-os beépítettség és legfeljebb 3,5 m 
épületmagasság a megengedett. 

1.3.1.5 . Különleges terület - strand (K-Str) 

Különleges terület - strand építési övezetbe a Balaton parti szabadstrand területe került. A 
területen a szabályozási paramétereket a vízpartrehabilitációs-tanulmánytervben foglaltakkal 
összhangban kell megállapítani. Az építési övezetben a szabadonálló beépítési mód, legfeljebb 10%-
os beépítettség és legfeljebb 3,5 m épületmagasság a megengedett. Így a területen tervezett 
fejlesztések végrehajthatók, azonban a part menti 30m-es területsáv beépítetlenül őrzendő  meg. 
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1.3.1.6. Különleges terület - turisztikai terület (K-Tur) 

A településszerkezeti tervben különleges terület - turisztikai terület területfelhasználási egységbe 
tartozik a belterülettől nyugatra fekvő, vízparti 8,6 ha-os terület. A terület Örvényes egyik 
legfontosabb potenciális távlati fejlesztési területe. Tekintettel arra, hogy a terület végleges 
hasznosítása még nem eldöntött, a terület a Szabályozási terven általános mezőgazdasági 
területként szabályozott, hogy a terület jövőbeni hasznosítása és beépítése csak az 
Önkormányzattal egyeztetett módon és feltételekkel valósulhasson meg. A HÉSZ előírásai szerint a 
terület tehát nem beépíthető, fejlesztése csak a HÉSZ módosításával indulhat meg. Tekintettel 
arra, hogy a terület Örvényes legnagyobb fejlesztési területe, amelyen bármilyen funkció 
megjelenése várhatóan jelentősen meghatározza majd a település képét és karakterét, ezért 
különösen nagy hangsúly kell arra fektetni, hogy a település hosszú távú célkitűzéseivel 
összeegyeztethető fejlesztések valósuljanak meg. Erre biztosítékot adhat, ha a Szabályozási terv 
kidolgozása előtt telepítési tanulmánytervben mutatja be a konkrét beruházási szándékot a 
potenciális beruházó és az Önkormányzat településrendezési szerződés keretein belül tisztázza a 
Szabályozási terv módosításának feltételeit. 

 

1.3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A beépítésre nem szánt területek bemutatását lásd a 3.2 fejezetben. 
(Tájhasználat) 

1.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Örvényes több évszázados múltra visszatekintő település, azonban a település német gyökereiből 
adódó építészeti elemek arányaiban csak kevés épületen maradtak fenn. A hagyományos építészeti 
jellemzők közül így csak az egykori településmag szerkezete, valamint a Szent Imre utca egy-egy 
szakaszának egységes utcaképe maradt fenn változatlan formában. Emellett egyes épületek őrzik 
még a térségre jellemző, hagyományos építészeti vonásokat. 

1.4.1. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Az országos nyilvántartás szerint Örvényesen a következő országos védelem alá eső építészeti 
értékek (műemlék építmények) és ex-lege műemléki környezetek találhatók: 
Ssz. Név Cím Hrsz Törzsszám Azonosító 

1. Rk. templom Templom utca 227 5542 10125 

2. Felső malom 
Szent Imre 
herceg utca  

1 5537 10123 

3. 
Nepomuki Szent János 
szobor 

Szent Imre 
herceg utca 

224 5538 14049 

4. Híd 
Szent Imre 
herceg utca 

224 5538 14048 

5. Ház 
Szent Imre 
herceg utca 
36. 

18 5540 10124 

6. Templomrom 
Szent Imre 
herceg utca 

43 5541 10119 

7. 
Római kori villagazdaság 
épületei 

- 027/5 5539 10121 

8. 
Felső malom ex-lege 
műemléki környezete 

- 
22/1, 224, 260/1-2, 293, 
297, 293, 3 

5537 25374 

9. 
Rk. templom ex-lege 
műemléki környezete 

- 
215/8-9, 224, 225, 226, 
228/1, 229, 231, 232/1, 3, 
4, 5, 6/1, 7/1, 8 

5542 24674 

10. 
Híd Nepomuki Szt. János 
szoborral ex-lege 
műemléki környezete 

- 
1, 22/1, 260/1, 298, 3, 37, 
39, 41, 45, 46, 47 

5538 24672 

11. 
Ház ex-lege műemléki 
környezete 

- 

17/2, 189/1, 19, 190, 
191/1, 20/4, 22/1, 223, 
224, 225, 23, 55/2, 63, 
64/1, 67/1, 68, 69, 70 

5540 24673 

12. 
Templomrom ex-lege 
műemléki környezete 

- 
040, 065/2, 1, 2, 22/1, 224, 
225, 260/1-2, 298, 3, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 54/2 

6811 10120 
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Az egyes műemlékek és műemléki környezetek a szabályozási terven feltüntetésre kerültek. A 
műemlékek védelme érdekében a Helyi Építési Szabályzat a műemléki környezetek területére 
vonatkozóan az alábbi előírásokat fogalmazza meg: 

"Műemléki környezet területén az építményeket (épületek, kerítések, utcabútorok) a 
jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését 
biztosító módon kell építeni, lehet átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni, 
illetve fenntartani. 

Műemléki környezet területén új épület építésekor vagy meglévő épület bővítésekor, 
átépítésekor biztosítani kell, hogy a területen található műemlék épület településképi 
megjelenése nem sérül." 

1.4.2. HELYI VÉDELEM 

Az Ősközségben találhatók Örvényes legértékesebb épületei, ezt jelzi az is, hogy minden helyi 
védelem alatt álló és helyi védelemre javasolt épület ezen a településrészen található. A kialakult 
beépítés és a meglévő épületállomány helyenként őrzi még a 19. században létrejött 
településképet, épülettömegeket és építészeti részleteket.  

Örvényes Fő utcájában a telkek elrendezése soros udvaros fésűs beépítéssel, amelyekhez csűrök 
tartoznak vagy tartoztak. A csűrök az épületekre merőlegesen állnak keresztirányban lezárva a 
telkeket. 1920-ban a faluban hatalmas tűzvész pusztította el az akkor még egyetlen fő utca páros 
oldalát. Leégett sok pajta is, melyeket már nem egymáshoz kapcsolódva építettek újra, így a 
keresztcsűrös beépítés az utca ezen szakaszán megszűnt.  

Tekintettel arra, hogy a Balaton északi oldala a kőépítkezés hazája, az örvényesi hagyományos 
épületeket is kőből emelték. A lakóházak udvari homlokzata mögött jellemzően tornácok húzódtak. 
A tornácok megközelítése csak a hosszanti falszakasznál volt lehetséges, tehát az udvar felől. Az 
oromzat melletti tornácbejárat teljesen hiányzott.  Ugyanakkor egy olyan folyamat is 
megfigyelhető, ami az egész Balaton-felvidéket jellemzi, amelynek során a keskeny telkek által 
korlátozott, a lakóház bővítésére szolgáló lehetőségeket igyekeztek megteremteni a tornác 
elfalazásával. Először csak egy-egy ívet vettek el. Később a tornácot úgy lezárták, hogy csak 
egyetlen íve maradt szabadon, amellyel elől-hátul egy-egy kisebb helyiséget alakítottak ki, a 
tornácból lopott tornácot létrehozva. Egy harmadik változat pedig, amikor a ház tornáccal már 
egyáltalán nem rendelkezik, azt teljesen lezárták, korábban pitvart, később folyosót, előszobát 
létrehozva. Az udvarról egyetlen ajtó vezetett a lakótérbe, amelynek oldalán egy-egy ablak volt. 
Mindezek mellett létezett egy olyan megoldás is, amikor a bejárati ajtó védelmére a tetősík 
meghosszabbítására egy kis védőtetőt helyeztek el, majd egy fejlettebb változat szerint szélfogó 
építettek a bejárat elé, melyből létrejött a veranda, módosabb házak esetében pedig a két kő 
oszlopos timpanonos előtér. 

A lakóházakon a tornácos típusok esetében az utcafrontra két ablak, az udvarra pedig egy ablak 
nézett. A tornác nélküli épületekben a két utcai és egy udvari ablak mellett, a bejárattól hátra, az 
udvarra még két ablakot vágtak. Ugyanakkor előfordult ezek között a házak között az utcára néző 
három ablak is. Örvényesen a tornácos házak még minden átalakított változata megtalálható. 

A lakóházak külső falfelületeit vakolással és meszeléssel alakították ki. Az ablakokat, ajtókat finom 
vakolatkeretezéssel díszítették. Az oromfal a tetősíkot eltakarta, lezárására a Balaton-mellékén 
általánosan kedvelt téglalépcsőt vagy macskalépcsőt alkalmazták. 

Örvényesen zsúpfedést egyáltalán nem alkalmaztak, csak nád héjazatot. A XIX. század végén 
megjelent a cserépfedés, az 1920-ban történt tűzvész után pedig a palafedés is. A hornyolt 
betoncserép fedés az I. világháborút követően jelent meg a településen. 

A falubeli épületeket egészítették ki a szőlőben levő présházak és pincék. A hagyományos építészeti 
jellemzőket ma már csak 17 épület őrzi. A legrégebbi az 1760-ban épített Kugler-pince. Az épületek 
jellemzően nádfedésűek voltak, de a pinceajtók elé is szívesen raktak nádkévéket, amelyek kiváló 
szigetelést jelentettek. Előfordulnak a szőlőhegyen átalakított présházak, amelyek inkább 
hasonlítanak nyaralóra, mint gazdasági épületre, de még ezek is megőriztek valamit régi 
formájukból. Az örvényesi szőlősgazdák pincéi jellemzően présházzal együtt épültek. Közöttük, bár 
nem általánosan, de létezett a pihenőszobával ellátott szőlőhegyi épület is. Az 1750 körül 
kibontakozó nagyarányú szőlőtelepítések a pince és présház építészetben is fellendülést 
jelentettek, melyek a szőlőbirtokon épültek fel. Változás a tsz szervezés után következett be, 
amikor az épületeket elszakították a birtoktól, így váltak nyaralóvá. 
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A HÉSZ javaslat 10-11.§-ai tartalmazzák a helyi épített értékek védelmét szolgáló rendelkezéseket. 
A 11. § a helyi értékvédelemre javasolt területre vonatkozó előírásokat tartalmazza, mely előírások 
a kialakult egységes utcaképek, beépítések és épülettömegek védelmét szolgálják. A HÉSZ helyi 
értékvédelemre javasolt területre vonatkozó előírásai: 

 az oldalhatáros épületelhelyezés telekszélességtől függetlenül kötelező, az épület oldalfalát 
a telek egyik oldalhatárán vagy az attól számított legfeljebb 1 méteres sávon belül kell 
elhelyezni; 

 a keresztcsűrös beépítés megmaradt épületei felújíthatók, korszerűsíthetők, 
rendeltetésmódjuk megváltoztatható; 

 az építési helyen kívül eső épület felújítható, átépíthető, tetőtere beépíthető, de bővíteni 
csak az építési helyen belül lehet; 

 a homlokzat csak vakolt – festett felületű, a lábazat tégla- vagy kőburkolatú lehet. Az 
oromfal anyaga kizárólag falazott, a homlokzattal megegyező felületképzésű lehet; 

 az egyes épületek közterületről látható jellemző homlokzati falfelületének színezésénél 
csak a fehér, szürkével tört fehér, világos okker árnyalatai, homok- és agyagszín 
alkalmazhatók. A tetőfedés anyaga csak vörös, illetve barna égetett agyagcserép vagy 
nádfedés lehet; 

 kizárólag fa szerkezetű nyílászárók alkalmazhatók. A nyílászárók színe a fent meghatározott 
színeken túl a helyi hagyományos színvilághoz alkalmazkodó barna, zöld és kék lehet; 

 új épület csak a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával építhető, a 
meglévő, hagyományos épületekhez igazodó tömeg- és téralakítással; 

 új épületek építése, meglévő épületek felújítása és bővítése során a településképbe való 
illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező, a szomszédos épületeket is ábrázoló 
látványtervvel igazolandó; 

 légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új építés, korszerűsítés, csere során csak 
földkábel helyezhető el. Új bekötés légvezeték esetén is csak földkábel lehet; 

 

Helyi védelem alatt áll a 228/2 hrsz-ú helytörténeti gyűjteménynek otthont adó népi lakóház. A 
nádfedeles, macskalépcsős épületet, jellegzetes Balaton-felvidéki arányokkal és formával 
alakították is. Az épület védelmét önálló rendelet rögzíti (Örvényes Község Önkormányzata 
képviselő-testületének 5/2000.(X.1.) KT számú rendelete az örvényesi 228/2 hrsz-ú épület helyi 
védelembe vételéről). A településen ezen felül több lakóház is magán hordozza még a Balaton-
felvidék jellemző népi építészeti motívumait és megoldásait, ezek mindenképpen helyi védelemre 
érdemes épületek. A település további értékes épületei a szőlőhegy megmaradt présházai, pincéi. A 
településrendezési eszközök jelölik a további, védelemre javasolt épületeket, azonban előírásokat 
ezen épületekkel kapcsolat a HÉSZ nem fogalmaz meg. A helyi védelem alatt álló épületek esetében 
elsősorban a helyi értékvédelmi rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

Helyi védelemre javasolt építmények 

Sor-
szám 

Cím Hrsz Funkció 

1. Szent Imre herceg utca 39. 186/1 lakóház 

2. Szent Imre herceg utca 31. 190 lakóház 

3. Szent Imre herceg utca 29. 191/1 lakóház 

4. Szent Imre herceg utca 27. 192/1 lakóház 

5. Szent Imre herceg utca 25. 193 lakóház 

6. Szent Imre herceg utca 18. 9 lakóház 

7. Szent Imre herceg utca  222/2 polgármesteri hivatal 

8. Fenyves utca 3. 220 lakóház 

9. Templom utca 227 kereszt 

10. Öreghegy 504 présház 

11. Öreghegy 410/3 pince 

12. Öreghegy 421/2 pince 

13. Öreghegy 540 pince 

14. Öreghegy 418 présház 

15. Öreghegy 561 kereszt 

16. Öreghegy 409/1 pince 

17. Öreghegy 412 pince 

18. Öreghegy 414/2 pince 
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Helyi védelemre javasolt építmények 

Sor-
szám 

Cím Hrsz Funkció 

19. Öreghegy 419/1 pince 

20. Öreghegy 515 pince 

21. Öreghegy 534 pince 

22. Öreghegy 536 pince 

23. Öreghegy 408 présház 

24. Öreghegy 503 présház 

 

1.4.3. RÉGÉSZET 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását a településfejlesztési 
koncepcióhoz 2015-ben készített örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza. A nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek a településrendezési eszközök tervlapjain feltüntetésre kerültek. 

lelőhely 
azonosító 

egyéb 
azonosító 

helyszín, 
elnevezés 

jellege kora 
HRSZ (Forster központ 
nyilvántartott adatai) 

8832 MRT 2. 
kötet 35/1. 
lh. 

Örvényes település  Árpád-kor 
 középkor 
 kora újkor 

4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17/2, 20/4, 22/1, 22/2, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 
45, 46, 47, 49, 50/1, 50/2, 
51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55/2, 
63, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 
65/8, 67/1 

8833 MRT 2. 
kötet 35/2. 
lh. 

Templomrom középkori templom 
és templom körüli 
temető 

 Árpád-kor,  
 középkor 
 kora újkor 

40, 298, 41, 43 

8834 MRT 2. 
kötet 35/3. 
lh. 

Kukoricaföld telep  újkőkor (középső 
újkőkor)  

 rézkor (késő rézkor: 
badeni kultúra- 
bolerázi csoport) 

 bronzkor (kora 
bronzkor: makói 
kultúra,kisapostagi 
kultúra)    

77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 
82, 83, 85, 068, 065/1, 
069/7, 86/1, 105, 104/2, 
104/1, 115, 113, 114, 117, 
84, 116, 135, 067, 063/2, 
066/4, 065/2 

8835 MRT 2. 
kötet 35/4. 
lh. 

Agyaggödör telep  bronzkor (kora 
bronzkor: kisapostagi 
kultúra) 

 vaskor (késő vaskor: 
kelta)  

02/1, 02/2, 148, 95/1, 95/2, 
95/5, 95/4, 95/3, 94/2, 
94/1, 97/7, 91/3 

8836 MRT 2. 
kötet 35/5. 
lh. 

Hosszú-rétek villagazdaság 
épületei 

 őskor (szórvány?) 
 római kor                        

031/11, 027/5, 05 

50497 MRT 2. 
kötet 35/5. 
lh. 

Hosszú-rétek halomsír  római kor 027/5 

51157   Mezőföldi- és 
Erdőaljai-dűlő 

telep ismeretlen 031/11, 031/13, 030 

51255   Mezőföldi- és 
Erdőaljai-dűlő 

telep ismeretlen 031/13, 031/8 

29836   Losta telep  bronzkor (középső 
bronzkor: dunántúli 
mészbetétes kerámia)  

 Árpád-kor                 

077 
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lelőhely 
azonosító 

egyéb 
azonosító 

helyszín, 
elnevezés 

jellege kora 
HRSZ (Forster központ 
nyilvántartott adatai) 

37448   Bázsa II. sír (temető)  római kor 065/1, 066/4 

7084 MRT 2. 
kötet 2/4. 
lh. 

Bázsa település, épület, 
sír (temető) telep 

 római kor (késő római 
kor) 

 

065/1, 066/9, 066/10, 
066/11, 066/12, 066/13, 
066/14, 066/15, 066/16 

 
 
1.5. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.5.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az út tengelyétől 
számított 50-50 m széles területen a 71. sz. Csopak-Veszprém másodrendű főút esetében és a 29 
Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasúti pálya mentén a közigazgatási terület 
egészén. 

1.5.2. KÖZMŰTERÜLETEK 

VÍZELLÁTÁS 

Korlátozó adottság a vízellátás gerincét jelentő regionális vízvezeték nyomvonala és műtárgyai. A 
kiemelten érzékeny vízbázis védelmi területként lehatárolt terület. 

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

A regionális szerepel betöltő szennyvíznyomó csatorna nyomvonala és a szennyvízátemelő 
műtárgyak, azok kijelölhető védőtávolság igényével (hatósági döntés alapján kerül meghatározásra 
a technológiától függően, ennek hiányában 20 m). 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A vízfolyások, patakok, tavak és a jelentősebb árkok, valamint azok part sávjai. 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

Örvényes területén keresztülhalad az üzemeltető 22 kV-os gerincvezetéke a vasúti pályatesttel 
párhuzamosan, annak északi oldalán, majd a patakkal való keresztezés után nyomvonala törik és a 
vezeték Balatonudvari északi területének irányába halad tovább.  

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A nagy-nyomású szállítóvezetékek és nagy-középnyomású gerincelosztó hálózat nyomvonala, 
biztonsági övezete (9-9 m) és létesítményei, a gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei, antennái. 

1.5.3. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK  

Az alábbiakban táji és természetvédelmi, örökségvédelmi jogszabályokból és egyéb magasabb rendű 
tervekből eredeztethető korlátozások kerültek összegyűjtésre.  

Táji- és természeti védelem 

- Natura 2000 terület 
- Nemzeti Park terület 
- Tájképvédelmi terület 
- Országos Ökológiai Hálózat: 
o Magterület övezete,  
o Ökológiai folyosó övezete, 
o Pufferterület övezete 

-  „Ex lege” védett értékek: 
o Források 
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Örökségvédelem 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Helyi védelemre javasolt és helyi védett épületek, műtárgyak 
- Helyi értékvédelmi terület 
- nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Egyéb korlátozások 

Balaton törvény (Btv.) 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; 
- A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok. 

Vízpart-rehabilitációs terv: A Örvényes vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel 
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 
28/2005. (III.16.) TNM rendelet rendelkezései. 
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2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

2.1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

Az OTrT legutóbb 2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, amelynek során a törvény jelentősen 
módosult. A Btv. OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni. A következőkben a területrendezési 
tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint 
az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok Örvényesre vonatkozó előírásait 
ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve. 

2.1.1. 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 Btv. térségi szerkezeti tervében megállapított térségi területfelhasználási kategóriák a következő, 
legalább 5 ha kiterjedésű területi egységek: 

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) települési térség, 
d) vízgazdálkodási térség, 
e) egyedileg meghatározott térség, 
f) építmények által igénybe vett térség. 

 

A Btv. 4/B.§ rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról. A Btv. térségi szerkezeti tervlapja a 
település területén az alábbi területfelhasználási kategóriákat jelöli: 
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-  erdőgazdálkodási térség 

az erdőgazdálkodási térséget: 

aa) legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
vagy 

ab) legalább 85%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni 
és a fennmaradó terület beépítésre szánt területbe nem sorolható, amennyiben 
az aa) pontban foglalt követelmény törvény eltérő rendelkezése miatt nem 
végrehajtható. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során az ab) alpontban foglaltak teljesültek, 
mivel a Btv. eltérő rendelkezése (7.§ - a még meglévő beépítetlen tóparti területeket - 
legkevesebb 50 méter széles sávban - a településrendezési eszközökben vízgazdálkodási 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, és e területeken a helyi építési 
szabályzat előírásait az e törvény szerinti felszíni vízminőség-védelmi terület övezetre 
vonatkozó előírások szerint kell meghatározni.) miatt nem végrehajtható az aa) alpont.  

A településrendezési eszközök a Nagyudvari szántóktól és a vasúttól keletre fekvő, a Btv. 
szerkezeti tervlapján erdőgazdálkodási térségbe, a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben 
viszont vízgazdálkodási területbe sorolt terület miatt felelnek meg csak az ab) alpontnak és 
az aa)-nak nem. 

Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
sorolják a településrendezési eszközök, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a 
területén. 

-  mezőgazdasági térség 

a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem 
jelölhető ki; 

A mezőgazdasági területként és vízgazdálkodási terület szárazulat részeként kijelölt terület 
a térség területéhez viszonyítva megfelel, a fennmaradó részen nem került kijelölésre 
nagyvárosias lakóterület. A Btv. mezőgazdasági térségbe sorolja a tómedret kísérő parti 
sávot is a külterületen (5,42 ha), amelyet a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 
vízgazdálkodási terület tómedren kívül területfelhasználási egységbe sorol. A 
vízpartrehabilitációs tanulmánytervnek való megfelelés érdekében kerül sor a vízparti 50m-
es területsáv vízgazdálkodási területként történő szabályozására. 

-  települési térség 

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; 

Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határától 200 m-re nem került 
kijelölésre. 

-  vízgazdálkodási térség 

A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki; 

A vízgazdálkodási térség a településrendezési eszközökben 100%-ban vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe került besorolásra. 

A Btv. térségi területfelhasználási kategóriái Örvényest érintő területe és azok számítással igazolt 
megfelelése a Btv.-ben kijelölt területnek a Településszerkezeti terv 4. mellékletében 
(Területrendezési tervvel való összhang igazolása) található. 
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2.1.2. ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Országos övezetek Lehatárolás 

Országos ökológiai hálózat OTrT előírásait kell alkalmazni - 

Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 

OTrT előírásait kell alkalmazni Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Veszprém Megyei Erdészeti 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 

Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 

Országos vízminőség-
védelmi terület 

OTrT előírásait kell alkalmazni Országos Vízügyi Főigazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Országos ökológiai hálózat övezete 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területét a Btv. Magterület, Ökológiai folyosó és Pufferterület övezetre 
differenciálta. A településrendezési eszközök ezen övezeteknek való megfelelést az 
Alátámasztó munkarészek 2.1.3. Kiemelt térségi övezetek ismertetés c. fejezete 
tartalmazza. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területén új beépítésre szánt területet nem jelölnek ki a településrendezési 
eszközök.  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezet lehatárolását a 
településszerkezeti terv pontosította, amely megegyezik a Btv. térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetének pontosított lehatárolásával.  

 Ennek megfelelően a HÉSZ tájképvédelemre vonatkozó előírásokat a térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetének területére, továbbá a község teljes közigazgatási 
területére is megfogalmaz, amelyeknek bemutatását lásd az Alátámasztó munkarészek 
2.1.3. Kiemelt térségi övezetek ismertetés c. fejezet Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezetének leírásánál. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 
A HÉSZ a vízminőség védelme érdekében megfogalmaz általános előírásokat, továbbá a Btv. felszíni 
szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetére vonatkozóan is szabályokat állít fel. Az általános 
előírások az alábbiakban kerülnek bemutatásra, a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területre 
vonatkozók pedig az Alátámasztó munkarészek 2.1.3. Kiemelt térségi övezetek ismertetés c. fejezet 
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetének leírásánál. 

 A település a felszín alatti vízminőségvédelmi előírások alapján a „kiemelten érzékeny” 
kategóriába tartozik, ezért a település teljes területén be kell tartani a vonatkozó 
jogszabályban előírtakat. 

 A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a külön jogszabályban meghatározott parti 
sáv nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás 
társulások, gyepek) fennmaradását biztosítani kell.  
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2.1.3. KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Kiemelt térségi és megyei övezetek Lehatárolás 

Ö-1 Magterület 
BTV és OTrT előírásait együtt kell 
alkalmazni 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
adatszolgáltatása alapján 

Ö-2 Ökológiai folyosó 
BTV és OTrT előírásait együtt kell 
alkalmazni 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
adatszolgáltatása alapján 

Ö-3 Pufferterület 
BTV és OTrT előírásait együtt kell 
alkalmazni 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
adatszolgáltatása alapján 

T-1 Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

T-2 Történeti települési 
térség 

BTV előírásait kell alkalmazni 
Egyedi lehatárolás, a helyi 
értékvédelemre javasolt területtel 
megegyező kiterjedésben 

P-2 Vízeróziónak kitett 
terület 

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

SZ-1 Felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny 
terület övezete 

BTV előírásait kell alkalmazni 
Környezetvédelmi és természetvédelmi 
Felügyelőség adatszolgáltatása alapján 

F-1 Felszíni vízminőség-
védelmi terület övezete 

BTV előírásait kell alkalmazni 
Környezetvédelmi és természetvédelmi 
Felügyelőség adatszolgáltatása alapján 

D-1 Tómeder övezete BTV előírásait kell alkalmazni 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

U-1 Települési terület 
övezete 

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

M-1 Általános 
mezőgazdasági terület 
övezete 

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

M-2 Kertgazdasági terület 
övezete 

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

E-1 Erdőterület övezete BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

E-2 Erdőtelepítésre 
javasolt/alkalmas terület 

BTV és OTrT előírásait együtt kell 
alkalmazni 

Földmérési és Távértékelési Intézet 
adatszolgáltatása alapján 

Ü-1 Turisztikai fejlesztési 
terület övezete  

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

C-1 Szőlő termőhelyi 
kataszteri terület övezete 

BTV előírásait kell alkalmazni BTV vonatkozó övezeti tervlapja alapján 

A Btv. által lehatárolt kiemelt térségi övezetek a településrendezési eszközök felülvizsgálata 
során pontosításra kerültek az OTrT 12/A. § (4) bekezdése értelmében, területüket és 
pontosításuk mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Kiemelt térségi övezet megnevezése 
Btv. kijelölt 

terület 
(ha) 

Településrendezési 
eszközökben 

kijelölt terület (ha) 
Megfelelés (%) 

Ö-1 Magterület 214,37 223,84 104,42 

Ö-2 Ökológiai folyosó 5,23 5,21 99,61 

Ö-3 Pufferterület 0,88 0,91 103,41 

T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 152,01 153,29 100,84 

T-2 Történeti települési térség 348,03 -  - 

P-2 Vízeróziónak kitett terület 17,83 18,42 103,31 

SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan 
érzékeny terület övezete 

445,75 445,75 100,00 

F-1 Felszíni vízminőség-védelmi terület 
övezete 

36,19 31,54 87,15 

D-1 Tómeder övezete 97,72 97,72 100,00 

U-1 Települési terület övezete 63,3 61,81 97,65 

M-1 Általános mezőgazdasági terület övezete 105,93 106,39 100,43 

M-2 Kertgazdasági terület övezete 35,55 37,24 104,75 

E-1 Erdőterület övezete 88,56 88,95 100,44 

E-2 Erdőtelepítésre javasolt/alkalmas terület 14,78 15,45 104,53 

Ü-1 Turisztikai fejlesztési terület övezete  40,11 38,71 96,51 

C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri terület 90,60 87,96 97,09 
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övezete 

Az OTrT és Btv. kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásainak való megfelelést az alábbiakban 
mutatják be az Alátámasztó munkarészek, az övezetek pontosított lehatárolását a 
településszerkezeti terv 4. melléklete: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
tartalmazza. 

Magterület övezete (Ö-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területén új beépítésre szánt területet nem jelölnek ki a településrendezési 
eszközök. 

 Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, bányaterületet nem jelölnek ki a 
településrendezési eszközök. 

 A helyi építési szabályzat új épület elhelyezését a külterületen látványterv készítéséhez 
köti. 

 A magterület övezetére eső övezetekben a helyi építési szabályzat legfeljebb 4,5 m-es 
épületmagasság esetén engedélyez épület-elhelyezést. 

 A helyi építési szabályzat előírja, hogy  
o védett területen 

 extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási 
módszerek alkalmazhatók; 

 tájba illeszkedő épület helyezhető el; 
 meglévő kedvezőtlen látványt nyújtó építmények takarásáról gondoskodni kell 

úgy, hogy azok a főbb megközelítési irányok felől, közterületekről ne legyenek 
láthatóak; 

 szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el; 
 új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét 

képező látványtervvel igazolandó. 

Az övezet területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került 
lehatárolásra a településrendezési eszközökben, az adatszolgáltatást nem pontosították a 
településrendezési eszközök. 

Ökológiai folyosó övezete (Ö-2) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területén új beépítésre szánt területet nem jelölnek ki a településrendezési 
eszközök. 

 A ökológiai folyosó övezetére eső övezetekben a helyi építési szabályzat legfeljebb 4,5 m-
es épületmagasság esetén engedélyez épület-elhelyezést. 

 A helyi építési szabályzat előírja, hogy  
o védett területen 

 extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási 
módszerek alkalmazhatók; 

 tájba illeszkedő épület helyezhető el; 
 meglévő kedvezőtlen látványt nyújtó építmények takarásáról gondoskodni kell 

úgy, hogy azok a főbb megközelítési irányok felől, közterületekről ne legyenek 
láthatóak; 

 szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el; 
 új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét 

képező látványtervvel igazolandó. 

Az övezet területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került 
lehatárolásra a településrendezési eszközökben, az adatszolgáltatást nem pontosították a 
településrendezési eszközök. 

Pufferterület övezete (Ö-3) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 A helyi építési szabályzat előírja, hogy  
o védett területen 

 extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási 
módszerek alkalmazhatók; 
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 tájba illeszkedő épület helyezhető el; 
 meglévő kedvezőtlen látványt nyújtó építmények takarásáról gondoskodni kell 

úgy, hogy azok a főbb megközelítési irányok felől, közterületekről ne legyenek 
láthatóak; 

 szélerőmű park, szélerőmű torony nem helyezhető el; 
 új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét 

képező látványtervvel igazolandó. 

Az övezet területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került 
lehatárolásra a településrendezési eszközökben, az adatszolgáltatást nem pontosították a 
településrendezési eszközök. 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre; 

 a tájképi egység megőrzése, a tájképi értékek védelme érdekében az épület-elhelyezésre 
vonatkozóan az alábbi előírásokat fogalmazza meg a helyi építési szabályzat: 

o Tájképvédelmi területen új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti 
állapotadat részét képező látványtervvel igazolandó. 

o Csarnok jellegű épület csak tájba illesztve (a környezeti állapotadat részét képező 
látványtervvel igazoltan) illetve növényzettel takartan helyezhető el. 

 a mezőgazdasági terület övezeteiben, valamint a különleges beépítésre nem szánt terület 
golfpálya övezetében csak tájba illeszkedő építmény helyezhető el. 

Az övezet területének a Btv.-ben kijelölt területhez képest történt pontosítása során az alábbi 
hrsz-ú ingatlanok kerültek kivonásra annak területéből: 

025/47, 032, 039, 051, 068/2-11 

Történeti települési terület övezete (T-2) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 
Örvényesen az Ősközség településmagja helyi értékvédelmi területként szabályozott, mely 
területen érvényesülnek a történeti települési terület előírásai. A Helyi Építési Szabályzat a 
településkép védelme érdekében szigorú előírásokat fogalmaz meg mind az értékvédelmi 
területre vonatkozóan (HÉSZ 11.§), mind az Lf2 építési övezetre vonatkozóan (HÉSZ 46.§), mely 
építési övezetbe kizárólag a helyi értékvédelmi terület tömbjei kerültek. A helyi értékvédelmi 
területre vonatkozó előírások a jövőben a helyi értékvédelmi rendeletben kiegészíthetők, a HÉSZ-
ben ugyanis kizárólag építés jogi előírások érvényesíthetők. 

 
Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területe a szerkezeti tervlapon és a szabályozási tervlapokon feltüntetésre 
került, területére az alábbi - a Btv. övezeti előírásaival összhangban lévő - előírásokat 
fogalmazza meg a helyi építési szabályzat: 

o A vízeróziónak kitett területeken biztosítani kell a talajfelszín legalább 80%-os 
növényborítottságát. 

o A 12%-nál meredekebb területeken minden mezőgazdasági tevékenységet a lejtőre 
merőleges irányban, a szintvonalakkal párhuzamosan kell végezni. 

o A lehullott csapadékot sáncok, vízelvezetők létesítésével kell a földterületen 
tartani. 

o A meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azok fenntartásáról 
gondoskodni kell. 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az településen hulladéklerakó elhelyezésére nem biztosít lehetőséget a helyi építési 
szabályzat az alábbi előírással: 

o Hulladéklerakó telep, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely a 
település közigazgatási területén nem létesíthető. 
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 A helyi építési szabályzat védett területeken – amelyek a közigazgatási terület jelentős 
részét érintik - extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő 
gazdálkodási módszerek alkalmazását teszi lehetővé. 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
Az övezet területének lehatárolásáról a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség 2015. március 12-én kelt előzetes levelében az alábbiakat írta: 

„A térképi adatbázis alapján Örvényes település kisebb része a felszíni vízminőség-védelmi 
területbe tartozik.” 

Az előzetes véleménnyel térképi melléklet nem érkezett, így az Önkormányzat megkereste a 
Felügyelőség jogutódját, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a terület tényleges 
lehatárolását illetően. Az Igazgatósággal a terület pontos lehatárolásáról folytatott egyeztetés 
jelenleg is folyamatban van. 

Tómeder övezete (D-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 A Balaton tómedrét a településrendezési eszközök Vtb jelű övezetbe sorolják, amelyre a 
helyi építési szabályzat az alábbi előírásokat fogalmazza meg: 

o Balaton területén kikötők kizárólag a szabályozási terven jelölt területeken 
üzemeltethetők; 

o a vízmeder területe feltöltéssel nem csökkenthető; 
o a parti nádasok védelméről, fenntartásáról a vízfelület kezelője köteles 

gondoskodni. A tómeder nádasaiban tilos minden olyan mechanikai beavatkozás 
(kotrás, feltöltés, vízállás-, csónakút, horgászhely létesítés) amely a nádas 
állományát, annak minőségét károsítja, illetve a nádas pusztulását 
eredményezhetné. 

o a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó vízfelületen halászat nem 
engedélyezhető; 

o a Balaton törvény magterület övezet és a tómeder terület övezet előírásait kell 
figyelembe venni. 

Települési terület övezete (U-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területén új beépítésre szánt területet utcahatárosan nem jelölnek ki a 
településrendezési eszközök. 

 Új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz igazodva kerültek 
meghatározásra az övezeti paraméterek. 

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet által érintett területeket a településrendezési eszközök általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolják. 

 A Btv. 39.§ (1) bekezdésében a művelési áganként meghatározott paramétereknek a 
településrendezési eszközök megfelelnek, a helyi építési szabályzat az Má-á1 jelű 
övezetre vonatkozó paramétereket azoknak megfelelően határozza meg. 

 Az övezet területén az általános mezőgazdasági terület – árutermelő övezetekben a helyi 
építési szabályzat birtokközpont kialakítását lehetővé teszi, amelyre vonatkozó előírások 
a Btv. 39.§ (2) bekezdésében rögzített szabályoknak megfelelnek. 

 A helyi építési szabályzat az általános mezőgazdasági terület  

Kertgazdasági terület övezete (M-2) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet által érintett területeket a településrendezési eszközök kertes mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egységbe sorolják. 

 Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
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 Kertes mezőgazdasági terület övezetei közül mindössze az Mk1 jelű övezetben helyezhető 
el épület, ahol a helyi építési szabályzat a beépíthető telek legkisebb területét 3000 m2-
ben állapítja meg. Ezen előírás a Btv. 40.§ b) pontjával összhangban van. 
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 Mk-1 jelű övezetben a helyi építési szabályzat a beépítettség legnagyobb mértékét 3%-ban 
határozza meg és kertészeti termelést, szőlőművelést-, feldolgozást-, tárolást-, 
borturizmust szolgáló épületek, illetve présház vagy földdel borított boltpince 
elhelyezését teszi lehetővé. Ezen előírás a Btv. 40.§ d) pontjával összhangban van. 

 Mk-1 jelű övezetben a helyi építési szabályzat az épületmagasság megengedett legnagyobb 
mértékét 4,0 m-ben, az építmény legmagasabb pontját 6,0 m-ben állapítja meg. Ezen 
előírás a Btv. 40.§ e) pontjával összhangban van. 

Erdőterület övezete (E-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területét védelmi erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják a 
településrendezési eszközök, ahol épület elhelyezését és terepszint alatti beépítést sem 
tesz lehetővé a helyi építési szabályzat.  

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 A településrendezési eszközökben azokon a területeken, amelyeket az erdőtelepítésre 
alkalmas terület övezete érint, a helyi építési szabályzat külön övezetbe sorol és előírja, 
hogy a Balaton törvény erdőtelepítésre alkalmas terület övezetre vonatkozó előírásait 
figyelembe kell venni. Ezek az övezetek a következők: Ev3, Má-á3, Mk2. 

Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezetbe tartozik a golfpálya területe és a Balaton-parton kijelölt turisztikai 
fejlesztési terület, amelyek közül a különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya 
(Kb-G) területén helyezhető el épület. A Kb-Tur terület a település távlati fejlesztési 
területe, ahol a HÉSZ építési jogot egyelőre nem ad, a terület beépítése a beruházási 
fejlesztési szándékok tisztázása után, szabályozási terv készítését követően történhet 
meg. 

  A helyi építési szabályzat a Kb-G övezetben a beépíthető telek legkisebb területét 5ha-
ban, a beépítettség legnagyobb mértékét 0,5%-ban határozza meg, ami a Btv. 45.§ a) 
pontjával összhangban van.  

 A helyi építési szabályzat a Kb-G jelű övezetben előírja, hogy az övezet telkein csak tájba 
illeszkedő építmény helyezhető el, ami a Btv. 45.§ b) pontjával összhangban van. 

 A helyi építési szabályzat a Kb-G jelű övezetben előírja, hogy a zöldfelület legkisebb 
mértéke 95%, ami a Btv. 45.§ c) pontjával összhangban van. 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) 

A településrendezési eszközök az övezet előírásainak az alábbiak szerint felelnek meg: 

 Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 Az övezet által érintett területeken a helyi építési szabályzat előírja, hogy épületet 
építeni legalább 80%-ban művelt telken lehet (általános mezőgazdasági terület és kertes 
mezőgazdasági terület általános övezeti előírásai). Ezen előírás a Btv. 46.§ c) pontjával 
összhangban van. 
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2.2. SZABÁLYOZÁS ÉS VÍZPART-REHABILITÁCIÓ  

A Btv. 2000 évben történő elfogadásával  

 a partvonal-szabályozási tervek elkészítésére; 

 a vízpart-rehabilitációs követelményekkel érintett területek kijelölésére; 

 vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények megalkotására; 

 a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények alapján a partvonal-szabályozási 
tervek elkészítésére és elfogadására  

adott felhatalmazást az országgyűlés.  

A Btv. előírta továbbá, hogy az elkészített és jóváhagyott partvonal-szabályozási tervek alapján 
kell a parti területeket a településrendezési eszközökben szabályozni. 

Örvényes vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének 
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 28/2005. 
(VIII.16.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 2005-ben került elfogadásra. A rendelet 
mellékletét képezi a vízpart-rehabilitációs követelményekkel érintett terület szabályozásáról szóló 
M=1:2000 méretarányú tervlap is.  

A vízpart-rehabilitációs terv többek között meghatározta a partvonal-szabályozási terv alapján a 
meglévő, a megtartható, a tervezett és az új szabályozási partvonalat, a nádkataszter szerint 
minősített nádasokkal, valamint a legalizált és elbontandó feltöltésekkel. Szabályozta továbbá a 
közterületeket, az egyes területfelhasználási egységeket - a balatoni vízpart-rehabilitációs 
szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet figyelembevételével. 
Meghatározta ezeken felül a kikötő, strand létesítésére felhasználható partszakaszt, a pari sétány, 
gyalogút, kerékpárút nyomvonalát. 

Örvényes part menti vízpart-rehabilitációval érintett területek szabályozásánál tehát az egyéb 
magasabb rendű tervek és országos jogszabályok mellett 

 a Btv. előírásait, 

 a 283/2002 (XII. 21.) Korm. rendelet előírásait, 

 valamint a vízpart-rehabilitációs tervet  

is figyelembe kell venni. 

A TNM rendelet kiemelt figyelmet fordít a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel 
érintett területen a zöldterületen lévő parti sétány területének megállapításáról: a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének engedélyezi a tanulmánytervben meghatározottaktól eltérő 
kijelölést, amit feltételekhez köt. További kiemelt előírása, hogy különleges strandterületen 
telekfelosztás és telekhatár rendezés nem végezhető. A tanulmánytervben többek között kijelölésre 
került a zöldterületen elhelyezhető építmények számára kijelölt terület, a beépítetlenül 
megőrzendő parti területsáv, a tervezett új szabályozási partvonal.  

A településrendezési eszközök a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel összhangban készültek, a 
szabályozási terven a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv szabályozási elemei feltüntetésre 
kerültek.  

Jelen településrendezési eszközökkel párhuzamosan az Önkormányzat megkezdte a vízpart-
rehabilitációs tanulmányterv módosítását. A VpRT módosítását követően kerülhet sor a tervezési 
területek átültetésére a településrendezési eszközökbe. 

2.3. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK 
BEMUTATÁSA 

A területfelhasználási rendszerben jelen felülvizsgálat során bekövetkezett változások a 
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal összhangban vannak, 
azoknak megfelelően kerültek kialakításra. Az alábbiakban a jelentősebb, a koncepcióval szorosan 
összefüggő változások kerülnek bemutatásra. 
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2.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ KÉPEST TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK 

A szerkezeti terven a korábbi településszerkezeti tervhez képest történő változások tervezett 
elemként kerültek feltüntetésre, melyek az alábbiak: 

Tervezett beépítésre szánt területek 

 tervezett falusias lakóterület a belterület északi részén lévő terület, mely településközpont 
területből került átsorolásra – 0,52ha (C1) 

 tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a 71. sz. főút és a vasút közötti 
terület, mely falusias lakóterületből került átsorolásra – 2,3 ha (C3) 

 tervezett hétvégiházas üdülőterület, mely a vasút menti zöldterületből került átsorolásra – 
0,10 ha (A1) 

 tervezett különleges terület - malom terület az ősközségben a vízimalom területe, mely 
településközpont területből került átsorolásra (0,12 ha C2) 

Tervezett beépítésre nem szánt területek 

 tervezett zöldterület a közlekedési területek korrekciója során kisebb foltokban– 0,08ha 
(D8, D9, D10), valamint a 71. sz. főút mentén egy 15 m-es sávban – 0,37ha (B4) került 
kijelölésre. 

 tervezett erdőterületek: 
- a Szurdok-völgybe vezető út mellett, a meglévő erdőterületekhez kapcsolódóan, melyek 

az Országos Erdőállomány részét képezik - 2,98 ha (D3); 
- a golfpálya északi részén található kiváló minőségű erdőterület és az azt körülvevő 

erdőterület, volt anyagbánya területe - 4,69 ha(D4); 
- a zártkertektől délnyugatra eső Kenderföldek beerdősült területe - 1,03 ha (D2); 
- belterületi fejlesztési területekhez kapcsolódóan a 71. sz. főút északi oldalán - 0,52 ha 

(B3). 

 tervezett általános mezőgazdasági terület - árutermelő terület a volt zártkertektől nyugatra 
eső terület - 5,51 ha (D1) 

 tervezett általános mezőgazdasági terület - korlátozott terület: 
- a 71. sz. főúttól délkeletre fekvő, part menti természetközeli területek - 24,42 ha (D12); 
- a Fürdőteleptől délnyugatra fekvő területek, a 71. sz. főúttól délre, az Örvényesi-séd 

ágai mellett - 2,86 ha (D11); 
- temetőhöz kapcsolódó külterületi ingatlanrész - 1,07 ha (D6), 
- a golfpályától északra fekvő gyepterületek – 8,45 ha (D13) 

 tervezett kertes mezőgazdasági terület a temetőtől északnyugatra, az Örvényesi-séd nyugati 
partján fekvő keskeny parcellás terület - 0,94 ha (D7) 

- tervezett vízgazdálkodási terület a belterület északi részén található vízműkút- és medence 
területe - 0,05 ha (B1) 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

A) Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 Zöldterület 
Településközpont 

terület 

Lakossági kérelem nyomán történt módosítás. A magán tulajdonban lévő, több mint 2000m2-
es 86/6hrsz telek a korábbi településrendezési eszközökben zöldterületként szerepel. A 
telket a tulajdonos hétvégiházas üdülőterületként szeretné hasznosítani, ezért az 
Önkormányzattal 1000m2-nyi terület hétvégiházas üdülőterületbe való átsorolásáról egyeztek 
meg. 

B) Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 
Településközpont 

terület 
Vízgazdálkodási terület 

A területen a település vízellátását szolgáló vízmű terület található, így a változás indoka a 
tényleges területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása. 

B2 
Különleges terület - 

temető területe 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

temető területe 

Jogszabályi környezet változása: a hatályos településrendezési eszközök készítése óta az 
OTÉK lehetőséget ad beépítésre nem szánt különleges területek kijelölésére, mely a 
tervezett területhasználatot jobban szolgálja. 

B3 Falusias lakóterület Védelmi erdőterület 

E lakóterületi fejlesztési terület 71. sz. főút menti oldalán a védelmi célú erdősáv puffer 
területként szolgál a lakóterület és a jelentős forgalmú út között, mérsékli az út káros 
környezeti hatásait a lakóterület irányába. Az átsorolás oka továbbá a magasabb rendű 
terveknek való megfelelés volt, mivel a kijelölt erdőterület a Btv. szerinti erdőgazdálkodási 
térségbe tartozik. 

B4 Falusias lakóterület Zöldterület 
E lakóterületi fejlesztési terület 71. sz. főút menti oldalán a zöldterületi sáv puffer 
területként szolgál a lakóterület és a jelentős forgalmú út között, mérsékli az út káros 
környezeti hatásait a lakóterület irányába. 

C) Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 
Településközpont 

terület 
Falusias lakóterület 

A terület jelenleg beépítetlen, potenciális lakóterületi fejlesztési terület. A területen a 
jellemzően lakó rendeltetésű épületeken kívül egyéb, településközponti funkciót betöltő 
épületek létesítése nem támogatott, így a terület településközpont vegyes területből 
lakóterületbe kerül átsorolásra. 

C2 
Településközpont 

terület 
Különleges terület - 

malom 

Az érintett földrészleten áll Örvényes műemlék vízimalma, melynek megőrzése és 
hasznosítása kiemelt feladat. A javasolt különleges terület besorolás lehetővé teszi, hogy a 
területen kizárólag a malom megóvásához és megfelelő hasznosításához szükséges épületek 
létesülhessenek. 

C3 Falusias lakóterület 
Kereskedelmi 

szolgáltató terület 

A terület Örvényes egyik potenciális fejlesztési területén fekszik, amelyet a korábbi 
településrendezési eszközök falusias lakóterületbe soroltak. Tekintettel arra, hogy 
Örvényesen e terület nélkül is nagy kiterjedésű lakóterületi fejlesztési területek vannak, 
valamint hogy gazdasági fejlesztési területek viszont korábban nem kerültek kijelölésre, így 
a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak megfelelően gazdasági telephelyek 
megtelepedését biztosító fejlesztési terület került kijelölésre. 
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D) Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Az átsorolás oka a magasabb rendű terveknek való megfelelés volt. Mivel a területet a Btv. 
M-1 jelű Általános mezőgazdasági terület övezete érinti, a terület Általános mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egységbe való átsorolása vált szükségessé. 

D2 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
Védelmi erdőterület A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D3 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Védelmi erdőterület A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Védelmi erdőterület A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D5 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület - 

golfpálya 

A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D6 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 

A tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölése. 

D7 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kertes mezőgazdasági 

terület 
A valamikori káposztás kertek területe kisparcellás földterület, ahol a telekstruktúrához és a 
telekhasználathoz jobban igazodik a kertes mezőgazdasági terület besorolás. 

D8 Közlekedési terület Zöldterület 
A közlekedési területek szabályozási szélességének és vonalvezetésének felülvizsgálata 
során, a valós állapothoz igazodóan kijelölt zöldterület. 

D9 Közlekedési terület Zöldterület 
A közlekedési területek szabályozási szélességének és vonalvezetésének felülvizsgálata 
során, a valós állapothoz igazodóan kijelölt zöldterület. 

D10 Közlekedési terület Zöldterület 
A közlekedési területek szabályozási szélességének és vonalvezetésének felülvizsgálata 
során, a valós állapothoz igazodóan kijelölt zöldterület. 

D11 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 

A terület ökológiai jelentősége miatt beépítetlen állapotának megőrzése a cél, amelyet e 
területfelhasználási egységbe való sorolás biztosít. 

D12 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 

A terület ökológiai jelentősége miatt beépítetlen állapotának megőrzése a cél, amelyet e 
területfelhasználási egységbe való sorolás biztosít. 

D13 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Általános 
mezőgazdasági terület - 

korlátozott 

A terület ökológiai jelentősége miatt beépítetlen állapotának megőrzése a cél, amelyet e 
területfelhasználási egységbe való sorolás biztosít. 
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3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

3.1. TÁJSZERKEZET 

Örvényes tájszerkezetének, illetve településszerkezetének kialakulásában a domborzati, vízrajzi és 
egyéb természeti adottságokhoz alkalmazkodó területhasználatok, több évezredes kultúra, a 
beépített területek, valamint az azokat összekötő, elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek 
határozták meg. Örvényes Veszprém megyében a Balaton-felvidék déli részén húzódó falu, mely a 
Balaton-riviéra jegyeit is magán viseli. 

A község területén a völgyek jelentik a természetes vonalas elemeket, a művi elemek (utak, 
vízelvezető árkok, távvezetékek) elsősorban a domborzati viszonyoknak megfelelően a völgyekben 
kerültek kialakításra. Mivel a műszaki infrastruktúra elemei követik a természetes környezetet, 
ezért nem formálják karakteresen a táj képét, kevéssé jelennek meg az élővilágot elválasztó 
fragmentáló elemként. A vonalas tájalkotó elemek tájképformáló ereje abból adódik, hogy tagolják 
a tájat, vezetik a tekintetet. Mesterséges, vonalas tájalkotó elemek jellemző eleme a település 
külterületét behálózó útrendszer.  

Az Ősközségtől délkeletre halad a 71. sz. főút, ami a település egyik legfőbb szerkezeti eleme. A 71. 
sz. főút biztosítja a kapcsolatot a település számára a szomszédos településekkel. A másodrendű 
főút elválasztja az Ősközséget az Fürdőteleptől. A 71. sz. főúttal keletre párhuzamosan halad a 29. 
sz. Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal. A főút és a vasútvonal nem csak a 
településképet osztja meg, hanem az élőhelyeket is elválasztja. A települési földutak jól feltárják a 
külterületet, a két legjelentősebb külterületi út a Templom utca folytatásában, a golfpálya mellett, 
a balatonakali és vászolyi szőlőhegyre vezető út, illetve a temető mellől induló, az örvényesi 
szőlőhegyhez vezető földút. 

A természetes, vonalas tájformáló elemek közül kiemelkedik az Örvényesi-séd és az azt kísérő 
völgy, ami a település északkeleti részén fut északnyugat-délkeleti irányba a műemlék malomig, 
illetve a település központjáig. Az Ősközséget elhagyva, az üdülőterülettől délre torkollik a 
vízfolyás a Balatonba. A településen az Örvényesi-séden kívül több, kisebb vízfolyás is található. 

A tájszerkezetet alapvetően a domborzati viszonyok és a műszaki infrastruktúra fő elemei (71. sz. 
főút és vasútvonal) határozzák meg, aminek köszönhetően jól tagolt Örvényes településszerkezete. 
Örvényes tájszerkezetét így két egységben vizsgáljuk, külön a 71. sz. főúttól keletre és nyugatra 
található területeket. 

A település jellegzetes Veszprém megyei község, amely a többi környező Balaton-felvidéki faluhoz 
hasonlóan a táji adottságokhoz alkalmazkodva alakult ki. A település belterületére változatos 
településkép jellemző. Az ősközségben szabálytalan vonalvezetésű utcahálózatot találunk, 
szabálytalan alakú és méretű telkekkel. A helyi adottságokat figyelembe véve alakult ki az 
utcaszerkezet. Az ősközség fejlődésében és szerkezetében jelentősen eltér az üdülőterület, ahol 
szabályos szerkezetű, egymásra merőleges utcák találhatók, ezekre fűződnek fel a kisparcellás, 
szabályos alakú telkek. 

Nyugati tájszerkezeti egység 

A terület hullámzásának megfelelően a magasabb fekvésű, illetve meredekebb lejtésű területeken 
erdők, rétek, legelők, szőlők, míg az alacsonyabb, sík részeken a szántók és gyepek dominálnak. 

A település szőlőhegye a település északi részén található. Az Öreg-hegy déli lejtőjének legnagyobb 
része Örvényesen fekszik, de emellett aszófői és kis részben pécselyi területek is találhatók.  

Örvényes északi, illetve északnyugati határában jelentős erdőállomány található. A tájszerkezeti 
egységet jelentősen meghatározza a Balatonudvari és Örvényes közös határában álló Royal Balaton 
Golf & Yacht Club golfpályája. A golfpálya, a település, a főút és a közigazgatási határ által határolt 
területen a szőlőművelés a jellemző. A szőlőhegytől a főút irányába viszonylag nagy táblában 
művelt szántóterületek találhatók.  
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Keleti tájszerkezeti egység 

E tájszerkezeti egységet kettéosztja Örvényes üdülőterülete. 

Az üdülőterülettől északra folytatódik a szomszédos tájszerkezeti egységnél megjelenő viszonylag 
nagyparcellás szántóművelés. A vasúttól a Balaton irányába jellemzően rétek találhatók: Sás rét, 
Balatoni rétek. Az Ősközségtől délre található Nagyudvari és Kisudvari Szántók elnevezésű 
településrészen a főút és a vasútvonal között a gyepterületek folytatódnak a terület nyugati részén 
található szántóterület kivételével. A Nagyudvari szántók nevű területen található két nyárfasor 
között helyezkedett el korábban a település sportpályája. 

A Balaton part mellett változó szélességű nádas húzódik 10-100 méter szélességben. 

A táj szerkezetében jelentős változtatásokra nem tesznek javaslatot a településrendezési eszközök, 
mindössze a tényleges területhasználathoz igazodó területfelhasználási egységek kerülnek 
kijelölésre. 

3.2. TÁJHASZNÁLAT 

A település területén a területhasználati javaslat készítése során alapvetően a megalapozó vizsgálat 
megállapításaira támaszkodnak a településrendezési eszközök. Elsődlegesen a meglévő használathoz 
alkalmazkodó területfelhasználás, valamint egy-egy terület változásáról felállítható tendenciák 
szerinti területhasználat megtalálása volt a cél. A tájhasználat során figyelemmel kellett lenni a 
hatályos településrendezési eszközök előírásaira, a magasabb rendű területrendezési tervekre, 
illetve a biológiai aktivitásérték változására is. 

3.2.1. ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületeknek alapvető jelentősége van az élővilág megóvása, a települési környezet 
minőségének javítása, valamint tájesztétikai, környezet- és talajvédelmi szempontból egyaránt. 
Örvényes külterületének közel egy negyedét erdőterületek teszik ki, amelyek a közigazgatási terület 
északi részén (Kopasz-hegy), valamint a nyugati részén (Szurdok-völgy, Udvari-erdők) a magasabb 
térszíneken helyezkednek el. 

Erdőterületek tekintetében a hatályos településrendezési eszközökhöz képest kisebb mértékű 
változásokat tartalmaz a felülvizsgálat. Az erdők összterülete növekedett a Szurdok-völgy területén, 
a Kenderföldek délnyugati részén, a golfpálya északi részén, valamint az Új utcától délnyugatra 
fekvő lakóterületi fejlesztési terület 71. sz. főút menti részén. Erdőterület megszüntetésére nem 
került sor. Az erdőterületek növekedése azoknak az erdőterületeknek köszönhető, amelyek a 
valóságban is erdők, viszont a hatályos településrendezési eszközökben nem erdőterület 
területfelhasználási egységbe tartoznak. 

Az örvényesi erdők elsődleges rendeltetésük szerint védelmi erdők. Védelmi erdőterület övezetében 
épületet elhelyezni nem lehet és a terepszint alatti beépítést is tiltja a helyi építési szabályzat. Az 
övezetben a legkisebb kialakítható telekméretet 2 ha-ban határozza meg a szabályzat. Az 
övezetben az épület-elhelyezés mellett a megújuló energiaforrás műtárgyának és a 
melléképítményeknek az elhelyezése is tilos. 

A védelmi erdőterületeket három övezetbe sorolja a helyi építési szabályzat. Ev1 övezetbe azok a 
védett és védelmi célú erdőterületek tartoznak, amelyek már beállt állományt képeznek, kialakult 
lombkorona-, cserje- és gyepszint található bennük. Ev2 övezetbe tartozik a golfpálya területén 
fekvő, a Btv.-ben meghatározott kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe tartozó 
erdőfolt. Az övezet területén a Btv. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó 
előírásait kell figyelembe venni. Az övezet északi határán – a golfpálya részeként - egy drótfonatos 
kerítés húzódik, amelynek megtartására lehetőséget kíván biztosítani a helyi építési szabályzat, a 
magasságát viszont korlátozni szeretné. Ennek érdekében előírja, hogy „a drótfonatos kerítés 
megtartható, a kerítés magassága nem haladhatja meg a 1,5 métert. Kerítés mellett 
növénytakarással kell biztosítani a tájba illesztést.” Ev3 jelű övezetbe azok az erdőterületek 
tartoznak, amelyeket a Btv. erdőtelepítésre alkalmas terület övezetbe sorol – a település déli 
részén a 71. sz. főút és a lakóterület fejlesztési területek között. A kijelölt erdősáv puffer 
területként szolgál a lakóterület és a jelentős forgalmú út között, mérsékli az út káros környezeti 
hatásait a lakóterület irányába. Az Ev3 jelű övezetbe tartozó területeken beállt, többszintes 
növényállományt nem találunk, legfeljebb bebozótosodott terület. Ezen övezetbe tartozó 
területeken a helyi építési szabályzat előírja, hogy a Btv. erdőtelepítésre alkalmas terület övezetre 
vonatkozó előírásait figyelembe kell venni. 
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3.2.2. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növény- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés, az ezekhez 
kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló, valamint a kisüzemi jellegű termelést illetve a saját 
ellátást biztosító, és a szabadidő eltöltését szolgáló területek. A mezőgazdasági területekről 
általánosságban elmondható, hogy területükön a helyi építési szabályzat szigorú feltételekhez köti 
az építmény-elhelyezést a túlságosan intenzív, és a Balaton-felvidék hagyományos építészeti 
stílusjegyeitől idegen épületek megjelenésének elkerülése érdekében. 

A helyi építési szabályzat egyrészt az építmény- és műtárgy-elhelyezést, másrészt az épületek 
megjelenését illetően fogalmaz meg általános előírásokat: 

 csak a tájba illeszkedő épületek építhetők; 

 új külszíni művelésű bánya nem létesíthető; 

 közmű és hírközlési vezeték csak a természeti értékek megőrzésének biztosításával 
létesíthető. 

 nem helyezhető el, amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek: 

 lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy; 

 a kutatást és ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak; 

 melléképítmények közül az alábbiak kivételével: 
o a közmű becsatlakozási műtárgyak 
o közműpótló műtárgyak 
o komposztáló 

 kerti tó, dísztó, medence, nyílt tüzivíz tározó; 

 fóliasátor és üvegház. 

A település mezőgazdasági területei általános és kertes mezőgazdasági területként kerültek 
kijelölésre. 

3.2.2.1. Általános mezőgazdasági terület 

A helyi építési szabályzat az általános mezőgazdasági területen belül megkülönbözteti az alábbi 
övezeteket: 

- általános mezőgazdasági terület – árutermelő (Má-á); 
- általános mezőgazdasági terület – korlátozott (Má-ko). 

Általános mezőgazdasági területekre vonatkozóan szigorú előírásokat tartalmaz a Btv., amelyeket a 
helyi építési szabályzat megalkotásánál figyelembe kellett venni.  

Az általános mezőgazdasági területek egyes övezeteiben az alábbi kiemelt térségi övezetekre 
vonatkozó előírásokra voltak figyelemmel a településrendezési eszközök: 

 Ö-1 Magterület övezet; 

 P-2 Vízeróziónak kitett terület övezete; 

 Sz-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete; 

 T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet; 

 C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezet; 

 M-1 Általános mezőgazdasági terület övezet. 

 Általános mezőgazdasági terület – árutermelő (Má-á) 

Általános mezőgazdasági terület – árutermelő terület besorolást kapott a külterületi mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek közül a Kenderföldek, a Szőlők alja, a Hosszúföldek, a Rövid dűlő és 
Sárosrét, a Nagyudvari és Kisudvari szántók, valamint a Kukoricások északi része. E területeken a 
helyi építési szabályzat figyelembe veszi a Btv. vonatkozó övezeti előírásait. Általános előírások 
ezen övezetre vonatkozóan a következők: 

 az övezetben elhelyezhető építmények: 

 növénytermesztéshez kapcsolódó; 

 állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó; 

 az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei; 

 lakó. 

 épületet létesíteni csak legalább 80%-ban művelt telken lehet – a Balaton törvény vonatkozó 
előírásai figyelembe vételével. 
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 építmény a telek határártól legalább 10 m-re építhető. 

 az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke földszintes gazdasági rendeltetésű 
épületek esetében – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges 
–3,0 m-rel túlléphető. 

Általános mezőgazdasági terület – árutermelő területen belül három övezetet különböztet meg a 
helyi építési szabályzat. Má-á1 és Má-á2 övezetekben a helyi építési szabályzat lehetőséget biztosít 
a beépítésre, ám az intenzív beépítés elkerülése érdekében maximalizálja a beépíthető bruttó 
alapterületet 500 m2-ben.  

A mezőgazdasági területek esetében az Má-á1 jelű övezetben a leginkább megengedő a helyi építési 
szabályzat az építés feltételeinek tekintetében. Az építmény-elhelyezés feltételeit a művelési ág 
függvényében határozza meg: az összes művelési ág esetén szabadonálló beépítési mód, 4,5 m-es 
maximális épületmagasság és 50 m-es legkisebb telekszélesség az építmény-elhelyezés feltétele. A 
beépíthető telek legkisebb területe szántó művelési ág esetén 20 ha, gyep, gyümölcs és szőlő 
esetén pedig 5 ha; a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke szántó esetében 0,3%, a többi 
művelési ágnál pedig 0,5%, amely megegyezik a terepszint alatti beépítettség megengedett 
legnagyobb mértékével is. Má-á1 övezetben a helyi építési szabályzat birtokközpont kialakítására is 
lehetőséget biztosít a Btv. 39.§ (2) bekezdés előírásaival összhangban, az alábbi feltételekkel: 

 a mezőgazdasági birtoktest területe legalább 50 ha; 

 a birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 2 ha; 

 a birtokközpont telkén a megengedett legnagyobb beépítettség 25%. 

Má-á2 jelű övezetbe tartoznak azok a szántó művelésű területek, amelyek jellemzően a szőlő 
termőhelyi kataszter részét képezik (Szőlők alja, Hosszú földek, Kenderföldek). Az övezetben 
építmény szabadonálló beépítési mód esetén, legalább 2 ha nagyságú és legalább 30 m széles 
telken, legfeljebb 1%-os beépítettség és terepszint alatti beépítettség, 4,5 m-es maximális 
épületmagasság esetén helyezhető el. Ebben az övezetben szintén kialakítható birtokközpont az 
alábbi feltételekkel: 

 a mezőgazdasági birtoktest területe legalább 5 ha; 

 a birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 2 ha; 

 a birtokközpont telkén a megengedett legnagyobb beépítettség 25%. 

Má-á3 jelű övezetbe tartoznak a Btv. erdőtelepítésre alkalmas terület övezetével érintett területek 
(Nagyudvari és Kisudvari szántók), ahol a helyi építési szabályzat előírja, hogy az erdőtelepítésre 
alkalmas terület övezetének előírásait figyelembe kell venni. Az övezetben épület elhelyezésére 
nem biztosít lehetőséget a helyi építési szabályzat. 

Általános mezőgazdasági terület – korlátozott terület övezetébe azok az ökológiai szempontból 
értékes területek tartoznak, amelyeknek beépítetlen állapota megőrzendő, természetközeli 
állapotuk fenntartandó (Balaton parti gyepterületek, a Rövid dűlő és Sáros rét déli része, Déllő 
területe). Az övezetben általános előírásként megfogalmazza a helyi építési szabályzat, hogy kerítés 
nem létesíthető, a telekhatárokon tájhonos növényzet, cserjesáv telepíthető. Ezen előírás célja a 
különböző művi elemek megjelenésének elkerülése és amennyiben szükséges a telekhatárok 
jelölése, a telkek elválasztása, az természetes növénysávval kerüljön megoldásra. Az övezetben 
épület, terepszint alatti beépítés nem létesíthető. Korlátozott mezőgazdasági terület övezetén 
belül a helyi építési szabályzat két övezetet különböztet meg. 

Má-ko1 övezetbe tartoznak a Balaton parti gyepterületek belterülettől délnyugatra fekvő területei, 
a Rövid dűlő és Sáros rét déli része, valamint a Déllő területe. Utóbbi kiemelkedő ökológiai 
jelentőséggel bír, mivel területén egy őstölgyes húzódik, amelynek fenntartására fontos figyelmet 
fordítani. A terület természetközeli állapotának megőrzéséhez az övezeti előírások hozzájárulnak, 
azt a lehetséges eszközökkel igyekeznek segíteni. A természetközeli állapot fenntartása érdekében 

szükség lehet állattartáshoz kapcsolódó építmény elhelyezésére. Má-ko1 jelű övezet új építmény a 

természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, kereszt, 
kőkép) helyezhető el. Az épület elhelyezés vonatkozásában a Btv. gyepterület beépítésére vonatkozó 

szabályai az irányadók. 

Má-ko2 övezetbe tartozik a Balaton partján fekvő távlati turisztikai fejlesztési terület, amelyet a 
településszerkezeti terv különleges turisztikai területbe sorol, a helyi építési szabályzat viszont nem 
biztosít a területén építési jogokat. 
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3.2.2.2. Kertes mezőgazdasági terület 

Kertes mezőgazdasági terület besorolásba került egyrészt az Öreghegy, másrészt a belterület 
északkeleti részén fekvő kiskertes terület. Az Öreghegy esetében kiemelt figyelmet fordít a 
település önkormányzata egyrészt a szőlőművelés fenntartására, másrészt a kiemelkedő építészeti 
értéket képviselő pincék és présházak megőrzésére. Mindezek együttese alkotja a szőlőhegyi 
tájképet, amelynek megőrzésére, a tájképi egység fenntartására kiemelt figyelmet fordítanak a 
településrendezési eszközök. 

Kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan szigorú előírásokat tartalmaz a Btv., amelyeket a 
helyi építési szabályzat megalkotásánál figyelembe kellett venni. A kertes mezőgazdasági területek 
esetében az alábbi kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokra voltak figyelemmel a 
településrendezési eszközök: 

 P-2 Vízeróziónak kitett terület övezete; 

 Sz-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete; 

 T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet; 

 C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezet; 

 M-2 Kertgazdasági terület övezete (amelyet a helyi építési szabályzat külön ki is emel). 

A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben kiemelkedően fontos előírás, hogy épületet – a szakrális 
építményeket kivéve – kizárólag szőlő művelési ágban nyilvántartott és 80%-ban szőlőműveléssel 
hasznosított telken lehet elhelyezni. Ezen előírással a szőlőművelés fenntartása és a terület 
túlságosan intenzív beépítésének elkerülése a cél. Az övezetben további korlátozás, hogy lakókocsi, 
lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy, továbbá medence, nyílt tüzivíztározó 
nem helyezhető el. 

Mk1 és Mk2 jelű övezetbe tartozik az Öreghegy. Az övezetekben szigorúan szabályozza a helyi 
építési szabályzat a kerítések kialakítását: kizárólag drótfonatos vagy áttört léckerítés építhető, 
tömör vagy tömör lábazatú kerítés nem helyezhető el, és a kerítés magassága nem haladhatja meg a 
1,5 m-t. A helyi építési szabályzat a támfalak kialakítására is megfogalmaz előírásokat: 80 cm-nél 
magasabb támfal nem építhető, kizárólag kőből, rézsűelemből vagy fából készült támfal helyezhető 
el. A szabályzat az Öreghegyen található hagyományos pincék megőrzését kiemelten kezeli, előírja, 
hogy a különállóan épített vagy gazdasági épülethez csatlakozó pince kizárólag földborítással 
alakítható ki, ez a földdel borított boltpince („a helyi építési hagyományoknak megfelelő 
oromfalas, boltozott és földdel borított terepszint alatti építmény, melynek kialakítása során a 
meglévő terep legfeljebb 1,5 méteres töltésére kerülhet sor.”). A boltpincék általános méretei a 
következők: 

a) legnagyobb szélessége 5,0 m 
b) oromfal legnagyobb magassága 2,2 m 
c) kiemelkedése legfeljebb az eredeti terepszint fölé 1,0 m 

Mk1 övezetbe tartozik az Öreghegy nagyobb hányada, annak északi részének kivételével. Az 
övezetben elhelyezhető épületek kialakítására, megjelenésére az alábbi előírásokat fogalmazza meg 
a helyi építési szabályzat annak érdekében, hogy a Balaton-felvidék hagyományos stílusjegyeit őrző, 
azoknak megfelelő épületek épüljenek, illetve a meglévők átalakítása azokhoz alkalmazkodva 
történjen: 

Az épület: 

 feltöltésben nem helyezhető el; 

 esésvonalra merőlegesen kialakított oromfallal alakítható ki; 

 homlokzata nyers kőfelület vagy vakolt lehet, a falfelületének színezésénél - a környezethez 
való illeszkedés érdekében - csak a fehér, szürkével tört fehér és árnyalatai lehetnek; 

 homlokzatán 7,2 m2-nél nagyobb összefüggő nyílásfelület nem létesíthető; 

 nyeregtetővel alakítható ki 37–42o-os tetőhajlással, nád fedés esetén a 42-45o-os tetőhajlás is 
megengedett; 

 zöldtetővel is kialakítható, mely esetben a tetőhajlás kisebb lehet, mint 37o. 

 tetőhéjalása természetes anyagú és színű égetett cserép- vagy nádfedés lehet; 

 nyílászárói fa szerkezetűek lehetnek, sötét színűre pácolt, fehér és natúr fa színekben; 

 erkéllyel, tetőtéri terasszal nem építhető; 

 építése során tilos a műanyag, alumínium és szürke eternit lemezek, hullámlemezek 
alkalmazása; 
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 utcai homlokzatán garázs vagy különálló garázsépület nem létesíthető. 

Mk1 jelű övezetben szabadonálló módon, legalább 3000 m2 nagyságú telken, minimum 12 m széles 
telken, legfeljebb 3%-os beépítettség és terepszint alatti beépítettség esetén, 4 m-es maximális 
épületmagassággal helyezhető el épület. Az elhelyezhető épületek beépíthető bruttó alapterülete 
80 m2, legmagasabb pontjuk 6,0 m lehet. Előbbi előírás a beépítés intenzitásának korlátozását 
célozza, utóbbi pedig a domborzati viszonyok miatt került meghatározásra, hogy a domboldalon, 
lejtős terepen elhelyezett épületek se legyenek kiugró magasságúak. Annak érdekében, hogy a 
terület szőlőhegyi jellege megmaradjon, és az ne alakuljon át, lakóépület elhelyezését nem teszi 
lehetővé a helyi építési szabályzat. 

Mk2 jelű övezetbe tartozik az Öreghegy északi része, amely a Btv. erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezetébe tartozik, így a helyi építési szabályzat előírja, hogy területén az erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezet előírásait figyelembe kell venni. Mivel a területen a Btv. közvetve nem engedi a 
terület beépítését, így a területen új épület nem helyezhető el. A területen található, meglévő 
pincék és földdel borított boltpincék kubatúrán belül felújíthatók, korszerűsíthetők, átalakíthatók, 
azonban nem bővíthetők. 

Mk3 jelű övezetbe tartozik a műemlék malomtól északra fekvő kiskertes terület, amelynek 
beépítetlen állapotának megőrzése a cél. Mindezt a helyi építési szabályzat azzal biztosítja, hogy 
épület elhelyezésére nem ad lehetőséget. Annak érdekében, hogy a terület kerítésekkel történő 
felszabdalása a jövőben elkerülhető legyen, a helyi építési szabályzat csak az övezethatáron teszi 
lehetővé annak létesítését. A kerítések kialakítására, megjelenésére vonatkozóan további 
előírásokat is megfogalmaz a helyi építési szabályzat (tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem 
létesíthető; a kerítés legfeljebb 1,0 m magas lehet; kerítés helyette sövény is létesíthető). 

 
3.2.3. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 

A település területén a Balaton, a Balaton parti sávja (a vízpart-rehabilitációs tervben jelöltek 
szerint), az Örvényesi-séd, valamint a vízművek területei tartoznak vízgazdálkodási területbe. A 
vízgazdálkodási terület övezeteire általánosan előírja a helyi építési szabályzat, hogy kizárólag 
vízgazdálkodással kapcsolatos építmények helyezhetőek el rajtuk legfeljebb 2%-os 
beépíthetőséggel. További előírás, hogy a vízfolyások, állóvizek mellett a vonatkozó jogszabályban, 
azaz a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendeletben meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó: 

(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól 
számított 10 méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 
tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától 
számított 3 méterig 

terjed. 

A vízgazdálkodási területeket az alábbi övezetekbe sorolja a helyi építési szabályzat: 

 Vízgazdálkodási terület tómeder (Vtb) 

 Vízgazdálkodási terület tómedren kívül: 
o Vízfelszín (V) 
o Vízbázis (Vb) 
o Szárazulat (Vsz) 

Természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű a Balaton medre az ott található nádasokkal. A 
Balaton tómedre Vtb övezeti besorolást kapott, amelyre a helyi építési szabályzat külön szabályokat 
fogalmaz meg. A Balaton tómedrének területén a hatályos vízügyi jogszabályok, és a Btv. vonatkozó 
előírásai mellett a következő előírásokat kell alkalmazni: 

 Balaton területén kikötők kizárólag a szabályozási terven jelölt területeken üzemeltethetők; 

 a vízmeder területe feltöltéssel nem csökkenthető; 

 a parti nádasok védelméről, fenntartásáról a vízfelület kezelője köteles gondoskodni. A 
tómeder nádasaiban tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, vízállás-, 
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csónakút, horgászhely létesítés) amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, 
illetve a nádas pusztulását eredményezhetné. 

 a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó vízfelületen halászat nem 
engedélyezhető; 

 a Balaton törvény magterület övezet és a tómeder terület övezet előírásait kell figyelembe 
venni. 

A V jelű övezetbe az Örvényesi-séd tartozik, a Vb jelű övezet pedig a vízbeszerezési területek, 
vízkivételi helyek területe, amely területbe a települési vízmű területek tartoznak (a 71. sz. főút 
déli oldalán fekvő vízmű terület, a belterület északi részén található vízműkút- és medence 
területe). Vsz jelű övezet a vízgazdálkodási terület tómedren kívüli területe, ahol a hatályos vízügyi 
jogszabályok és a Balaton törvény vonatkozó előírásai az irányadók. 

3.2.4. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A települések területén korábban egyedi funkció meghatározással kijelölt, vagy a jelenlegi egyedi 
használatú, nagy kiterjedésű, alacsony beépítettségű területek jellemzően különleges beépítésre 
nem szánt területfelhasználási egységbe kerültek. Örvényes területén ilyen a temető és a golfpálya. 

 Különleges beépítésre nem szánt terület – temető terület 

A Kb-T jellel jelölt különleges beépítésre nem szánt terület - temető területét a kialakult 
állapotnak megfelelően kell fenntartani, telkeiken a beépítettség és a terepszint alatti beépítettség 
mértéke legfeljebb 5% lehet, a legnagyobb megengedhető épületmagasság 6,0 m, a beépítés módja 
szabadonálló. A terület magas zöldfelületi arányának fenntartása érdekében előírja a helyi építési 
szabályzat, hogy a zöldfelület minimális mértéke 50%. Annak érdekében, hogy harangláb, illetve 
harangtorony építését ne lehetetlenítsék el az övezeti előírások, ezek építése esetén a legnagyobb 
épületmagasság 3 m-rel túlléphető. A helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít a temető 
zöldfelületi ellátottságára, egyrészt a telekhatár mentén – amennyiben településképi szempontból 
indokolt – legalább 10 m széles háromszintű növénysáv telepítését írja elő, másrészt meghatározza, 
hogy az övezet telkeinek minden teljes 400 m2-e után legalább 1 db nagy lombkoronájú, honos fát 
kell telepíteni. 

 Különleges beépítésre nem szánt terület – golfpálya 

Különleges beépítésre nem szánt golfpálya (Kb-G övezet) került kijelölésre a belterülettől 
északnyugatra fekvő golfpálya területén. A 25 ha-os golfpálya jelentős területet foglal el az 
örvényesi tájban, emiatt a terület tájba illeszkedését számos övezeti előírással törekszik a terv 
elősegíteni. Egyrészt szabályozza a kerítések kialakításának módját (tömör, vagy tömör lábazatú 
kerítés nem létesíthető, a kerítés magassága nem haladhatja meg a 1,5 métert, kerítés mellett 
növénytakarással kell biztosítani a tájba illesztést), másrészt csak tájba illeszkedő építmény 
elhelyezését teszi lehetővé. A terület növényállományára is kiemelt figyelmet fordít a helyi építési 
szabályzat és előírja, hogy kialakítása, üzemeltetési rendje a telepíthető növényfajok 
vonatkozásában a természetvédelmi kezelővel folytatott egyeztetés alapján történhet. 

Kb-G övezetben szabadonálló módon, legalább 5 ha nagyságú telken, 0,5%-os maximális 
beépítettség és terepszint alatti beépítettség mellett 4,5 m megengedett legnagyobb 
épületmagasságú épület helyezhető el, a zöldfelület legkisebb mértéke pedig 95% (a terület magas 
zöldfelületi borítottságának fenntartása érdekében). A területet a Btv. Ü-1 jelű Turisztikai 
fejlesztési terület övezete érinti, ahol a törvény előírásai szerint az 5 ha-nál nagyobb telek építhető 
be legfeljebb 10%-os beépíthetőséggel és a telek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten 
kell kialakítani. A helyi építési szabályzat paraméterei a Btv. előírásaival összhangban kerültek 
meghatározásra. 

3.2.5. EGYÉB TÁJHASZNÁLATOT MEGHATÁROZÓ ÖVEZETI LEHATÁROLÁSOK A TERVEN 

A szabályozási terv tartalmaz több, a Btv. és annak végrehajtási rendeleteinek megfelelően 
lehatárolt, pontosított övezetet, amelyek jelentősen meghatározzák a tájhasználatot. 

3.2.5.1. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet (T-1)  

A Btv. térségi jelentőségű tájképvédelmi területének övezete a település közigazgatási területének 
a belterülettől északkeletre és délnyugatra fekvő részei (Öreghegy, szőlők alja, Hosszúföldek, 
Kukoricás, Rövid dűlő és Sáros rét, Mezőföld, Kisudvari és Nagyudvari szántók). 
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Tájképvédelmi területen a helyi építési szabályzat az alábbi előírásokat fogalmazza meg a Balaton-
felvidéki tájképi egység megőrzése érdekében: 

 a Balaton törvény térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet (T-1) vonatkozó 
előírásait be kell tartani 

 új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező 
látványtervvel igazolandó 

 a település beépítésre szánt területén csarnok jellegű épület csak tájba illesztve (a 
környezeti állapotadat részét képező látványtervvel igazoltan) illetve növényzettel takartan 
helyezhető el 

3.2.5.2. Vízeróziónak kitett terület övezet (P-2)  

Vízeróziónak kitett terület övezete az Öreghegy északi részét érinti. A területre vonatkozó 
szabályok meghatározzák a művelési módot, azonban az építést nem korlátozzák: 

 A vízeróziónak kitett területeken biztosítani kell a talajfelszín legalább 80%-os 
növényborítottságát. 

 A 12%-nál meredekebb területeken minden mezőgazdasági tevékenységet a lejtőre merőleges 
irányban, a szintvonalakkal párhuzamosan kell végezni. 

 A lehullott csapadékot sáncok, vízelvezetők létesítésével kell a földterületen tartani. 

 A meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azok fenntartásáról gondoskodni kell. 

3.2.5.3. Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete a közigazgatási terület északkeleti részét foglalja 
magába, pontosított lehatárolása a szabályozási terven feltüntetésre került. Az övezet területén 
csak legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken lehet építeni, kizárólag szőlőművelést, 
szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet.  

3.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A szerkezeti tervlap és a szabályozási terv egyaránt tartalmazza a táj- és természetvédelmi értékek 
lehatárolását. A terv kiemelten kezeli, hogy a település területén található természetes és 
természetközeli élőhelyek, tájképi értékek megóvását biztosítani kell – különös tekintettel az a 
Natura 2000 területre és az Országos Ökológiai Hálózat övezeteire. A védett területekre 
vonatkozóan az alábbi általános szabályokat állapítja meg a helyi építési szabályzat: 

- a település területén található természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell; 
- a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők; 
- a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a szabályozási terven jelölt fasorok, 

erdősávok megtartandók, illetve telepítendők, a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet 
megőrzendő; 

- 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. 

3.3.1. NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK 

 Natura 20007 

A település külterületének jelentős része a Natura 2000 hálózathoz tartozik, területét érinti 
egyrészt a Balaton különleges madárvédelmi (SPA) terület és különleges természetmegőrzési terület 
(SCI), továbbá az Öreg-hegyi riviéra és a Tihanyi-félsziget különleges természetmegőrzési terület. A 
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó 
területek Örvényes közigazgatási területén az alábbiak: 

 Balaton (HUBF30002) 
04/1, 09, 010, 011/1, 077 

                                                 

 

7 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) kormányrendelet jelöli 
ki a Natura 2000 hálózatot, amely az Európai unió madár- és élőhelyvédelmi irányelvei alapján kijelölt területeket foglalja 
magában. Az előírások szerint e területeken biztosítani kell a populációk és élőhelyeik védelmét, és a területhasználatokat 
extenzív irányban kell változtatni.  
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 Öreg-hegyi riviéra (HUBF20016) 
032, 033, 034, 035/4, 036/1, 037, 038, 039, 040, 050, 051 

 Tihanyi félsziget (HUBF20006)  
072/1, 072/2, 074/2, 074/4, 075/1, 075/2, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/12, 076/13, 
076/14 

 Ramsari területek8 

A Balaton Ramsari területek közé tartozik 1989. március 17-e óta. Az Egyezmény legfontosabb célja 
a vizes élőhelyek megőrzése, fenntartható vagy bölcs hasznosításuk elősegítése és az erre vonatkozó 
megfelelő jogi, intézményi és együttműködési keretek biztosítása. Az Egyezmény a vizes területek 
erőforrásainak hasznosítását olyan módon célozza meg, hogy a rövid távú kizsákmányolás helyett a 
hosszabb távú, fenntartható hasznosításra törekszik.  

A vizes élőhely nemzetközi jelentőségűnek minősül, ha 
- az adott biogeográfiai régióban található természetes vagy természetközeli vizes élőhely 

típusok reprezentatív, ritka vagy unikális példáját foglalja magába; 
- veszélyeztetett vagy kritikusan veszélyeztetett fajokat vagy veszélyeztetett ökológiai 

közösségeket tart fenn; 
- az adott biogeográfiai régió biológiai sokféleségének fenntartásában fontos állat- és/vagy 

növényfajokat tart fenn; 
- állat- és/vagy növényfajokat azok életciklusának kritikus időszakában tart fenn vagy 

élőhelyet biztosít számukra kedvezőtlen feltételek esetén; 
- rendszeresen 20 000 vagy annál több vízimadarat tart el; 
- rendszeresen egy vízimadár faj vagy alfaj populációjának 1%-át tartja el (Balatonon három 

faj populációjának 1%-a rendszeresen előfordul.); 
- őshonos halak fajaink, alfajaink, családjainak, életciklus szakaszainak, fajok közötti 

interakcióknak és/vagy populációknak jelentős részét tartja fenn; 
- halfajok számára fontos táplálékforrást, szaporodási-, halivadék nevelő területet és/vagy 

vándorlási útvonalat foglal magába. 

A Balaton Ramsari területnél megjegyzendő, hogy a tó különlegesen jó feltételeket biztosít a 
vándorló madarak számára. A téli, vándorlási időszakban vízimadarak csapatai pihennek a Balaton 
vizén, úgy, mint a tőkés réce (Anas platyrhynchos), szárcsa (Fulica atra), kerceréce (Bucephala 
clangula), a fütyülő réce (Anas penelope), a barátréce (Aythya ferina), és a vetési lúd (Anser 
fabalis). Védett és fokozottan védett vízimadarak is megjelennek itt, többek között a kanalasréce 
(Anas clypeataa), a hegyi réce (Aythya marila), a kontyos réce (Aythya fuligula), a füstös réce 
(Melanitta fusca), a kis bukó (Mergus albellus), a nyári lúd (Anser anser), a bütykös hattyú (Cygnus 
olor) és a sarki búvár (Gavia arctica). Ez az egyetlen olyan magyarországi Ramsari terület, mely csak 
időszakosan védett, mivel a nyári turista időszakban szabadon használható, és ekkor nem elégítené 
ki a nemzetközi jelentőség kritériumát. A nemzetközi jelentőségű helyzete szezonális, október 1-től 
április 30-ig tart. 

3.3.2. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK 

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet Örvényes 
közigazgatási területén az alábbi hrsz-ú ingatlanokat határozza meg: 

03/2–4, 04/1, 04/3, 06/2, 07/2, 08/2–3, 08/5, 08/7–8, 09, 010, 011/1–2, 012/2–3, 012/5–6, 
013/2–5, 014/2, 015, 016, 017/3–5, 019, 021/2–3, 022, 023/1, 032–034, 035/2, 036/a–b, 036/d, 
037–042, 050–058, 070–073, 074/1–2, 075/3, 076/6–8, 076/10, 077-ből az E557053, N174798; 
E557477, N174760 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő, 12,86 hektár 
kiterjedésű területrész, 401/2–561 

                                                 

 

8 Jóváhagyva: A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 
1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott 
módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény  
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 Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei a településrendezési eszközökben a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság 282/2009. (XII.11.) Korm.rendelet szerinti adatszolgáltatása alapján 
kerültek lehatárolásra.  

Magterület övezetébe tartozik a Balaton tómedre és a község északi részén fekvő erdőségek. 

Ökológiai folyosó övezetébe tartozik az Örvényesről Balatonudvariba vezető árok és környezete. 

Pufferterület övezetébe tartozik a közigazgatási terület Pécsellyel határos északnyugati része egy kis 
szakaszon.  

 Ex-lege védett értékek 

Az 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján védelemben részesülnek Örvényes területén 
található források. 

Örvényes területén található források: 
- Pán-forrás 
- Falu kútja 
- egyéb külterületi források 

 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve – Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete  

A Btv. térségi jelentőségű tájképvédelmi területének övezete a település közigazgatási területének 
a belterülettől északkeletre és délnyugatra fekvő részei (Öreghegy, szőlők alja, Hosszúföldek, 
Kukoricás, Rövid dűlő és Sáros rét, Mezőföld, Kisudvari és Nagyudvari szántók). 

A Btv. ezen övezetre vonatkozó előírásainak való megfelelés igazolását az Alátámasztó munkarészek 2.1.3. 
Kiemelt térségi övezetek ismertetése c. fejezete tartalmazza.  

3.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály 
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. 

A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot lásd 5. melléklet: A biológiai 
aktivitásérték számítás eredménye. 
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Örvényesen a zöldfelületi rendszer elemei: 

 Területfelhasználási egységek: 
o zöldterületek 
o erdőterületek 

A településen található erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt területek leírását 
lásd bővebben az Alátámasztó munkarészek 3.2.1. fejezetében. 

o általános és kertes mezőgazdasági területek 
 általános mezőgazdasági terület - árutermelő 
 általános mezőgazdasági terület – korlátozott 
 kertes mezőgazdasági terület 

A településen található mezgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt 
területek leírását lásd bővebben az Alátámasztó munkarészek 3.2.2. fejezetében. 

o különleges beépítésre nem szánt területek 
A településen található különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási 
egységbe sorolt területek leírását lásd bővebben az Alátámasztó munkarészek 3.2.4. 
fejezetében. 

 Egyéb: 
o vonalas szerkezeti elemek:  

 fasorok 
 vízfolyások és völgyeik 

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. 

4.1. TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI ELEMEK 

A település központjában több zöldterület is található, amelyek elszórtan, szigetszerűen 
helyezkednek el a belterületen. E közkertek és közparkok egy része jelenleg mindössze fejlesztési 
területként van kijelölve a településrendezési eszközökben, csupán néhány tölt be a valóságban is 
zöldterületi funkciókat.  

Zöldterületeket a méretük, illetve az ott elhelyezhető rendeltetések alapján a helyi építési 
szabályzat közpark illetve közkert területfelhasználásba sorolja. A zöldterületekre vonatkozó 
általános előírás, hogy területük legalább 80%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 
fenntartani, ennek legalább 1/3-át pedig háromszintű növényzetnek kell takarnia. A zöldterületeken 
kizárólag a Balaton-felvidéken honos fák és azok faiskolai változatai ültethetők, amelyeknek 
javasolt listáját a helyi építési szabályzat 4. függeléke tartalmazza. 

Zkp1 jelű övezetbe tartozik a Nagyudvari szántóktól északra fekvő, a belterülethez csatlakozó 
zöldterület, amely jelenleg egy gyepes terület néhány kisebb facsoporttal. Területén a jövőben 
turisztikai célú fejlesztéseket tervez megvalósítani a település vezetése, így az övezet területe a 
következő paraméterekkel beépíthető: szabadonálló módon, 3%-os maximális beépítettséggel és 
terepszint alatti beépítettséggel, 4,5 m-es maximális épületmagasság esetén helyezhető el épület 
legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén. Zkp1 jelű övezet területén 
sportpálya kialakítható. Mivel a területet a Btv. erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti, a 
helyi építési szabályzat előírja, hogy annak előírásait figyelembe kell venni az övezetben. 

Zkk1 jelű övezetbe tartozik a temetőtől északnyugatra fekvő zöldterület, a templom körüli 
zöldterület, a 71. sz. főút és az Örvényesi-séd találkozásánál fekvő zöldterület, az Udvari 
településrészen kijelölt zöldterület, valamint a Fürdőtelep területén a vasút két oldalán fekvő egy-
egy zöldterület. E területeken szintén építési jogokat kíván biztosítani a település önkormányzata 
annak érdekében, hogy a későbbi fejlesztések számára lehetőséget biztosítson. Az övezetben 
szabadon álló beépítési mód esetén kialakult illetve 3%-os maximális beépítettség és terepszint 
alatti beépítettség esetén kialakult illetve legfeljebb 4,5 m épületmagasságú épület helyezhető el 
legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén. 
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Zkk2 jelű övezetbe a strandtól délre fekvő zöldterület tartozik, amely egyrészt a vízpart-
rehabilitációs tanulmányterv hatálya alá esik, másrészt a Btv. magterülete és felszíni vízminőség-
védelmi terület övezete érinti, így területén a helyi építési szabályzat előírja, hogy azok előírásait 
be kell tartani az övezet területén. A területen a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv építmények 
számára kijelölt területet jelöl, az övezetben ennek megfelelően épület elhelyezését lehetővé teszi 
a helyi építési szabályzat. Az övezet beépítési paraméterei megegyeznek a Zkk1 jelű övezetével. 

Zkk3 jelű övezetbe a településrendezési eszközökben kijelölt további zöldterületek tartoznak, 
amelyeknek beépítetlen állapotának megőrzése a cél, területükön épület elhelyezését nem teszi 
lehetővé a helyi építési szabályzat. 

A fejlesztési területen belül áthelyezésre került zöldterületek: 

A Btv. 2013 júniusáig a zöldterületekre vonatkozóan szigorú megkötéseket tartalmazott. A 2013. évi 
XLVII. törvény 4. §-sal jóváhagyott 2013. június 1-jétől hatályos módosítása ezen a helyzeten 
változtatásokat léptetett életbe. A módosítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban 
elfogadott közpark helye és területfelhasználási határai változhatnak. A változtatás a korábban 
zöldterületként jelölt terület településen belül elfoglalt helye és tulajdoni viszonya alapján 
különböző. Ennek megfelelően több területen is változott a zöldterület kiterjedése és nagysága, 
amelyet a következő táblázat mutat be. 

Zöldterületi mérleg 

Területfelhasználás változása Területváltozás 

Megjegyzés 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 

Változások 
elemzésében 

szereplő 
azonosító 

Terület 
nagysága (m2) 

Zöldterület 
Hétvégiházas 
üdülőterület 

A1 -1095  magántulajdon 

Falusias lakóterület Zöldterület B4 +3651 önkormányzati tulajdon 

Közlekedési terület Zöldterület D8 +204  
önkormányzati tulajdon 

Közlekedési terület Zöldterület D9 +175 
önkormányzati tulajdon 

Közlekedési terület Zöldterület D10 +438 
önkormányzati tulajdon 

Összesen +5212  

 

4.2. KÜLTERÜLET ZÖLDFELÜLETI ELEMEI 

Örvényes védett természeti értékekben igen gazdag, így biodiverzitásának megőrzése kiemelt cél. 
Ennek érdekében a külterület állapota, a külterületi területfelhasználások megőrzése és fenntartása 
fontos feladat. A természetvédelmi érdekek mellett továbbá a környezeti értékek vízminőség- és 
talajvédelme is lényeges, kiemelt tekintettel Balaton-parti elhelyezkedésére.  

A meglévő, szabályozási terven is ábrázolt fasorok a 71. sz. főút mentén megtartandók, védendők, 
továbbá a pótlásuk a helyenkénti hézagoknál megoldandó. A fasorokba, erdőkbe honos, tájra 
jellemző fafajokat kell telepíteni, amelyeknek javasolt jegyzékét a helyi építési szabályzat 4. 
függeléke tartalmazza.  
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5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

5.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

5.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

5.1.1.1. Országos főutak 

Meglévő, megmaradó: 

71. sz. (Lepsény – Fenékpuszta) másodrendű főút, útkategória: K.IV.B.  

védőtávolság: 2x50 m 

Az országos főút átkelési szakasza továbbra is a település legfőbb térségi kapcsolata marad, 
vonalvezetésében, kapcsolataiban módosítás nem tervezett. 

 

5.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

5.1.2.1. Főúthálózat 

Meglévő, megmaradó: 

71. sz. főút átkelési szakasza 

5.1.2.2. Belterületi gyűjtőutak (Útkategória: B.V.c.C.) 

Meglévő, megmaradó: 

- Szent Imre utca és Orgona utca 

Útkategória: B.V.c.C.  

 

Tervezett: 

Új utcával párhuzamos gyűjtőút – a tervezett lakóterületet feltáró, a 71. sz. főútra merőleges, azzal 
új csomópontot nem alkotó, 12 m szabályozási szélességű útszakasz. A település nyugati részén 
tervezett lakóterületek feltárására szolgáló gyűjtőút, amely az Új utcához csatlakozik és azon 
keresztül éri el a 71 sz. főutat, a 025/18 és 178 hrsz-ú ingatlanokon keresztül. 

 

Belterületi közúti csomópontok 

Meglévő: 

- 71. sz. főút és Szent Imre utca (észak) 

- 71. sz. főút és Szent Imre utca (dél) 

- 71. sz. főút – Vasút utca 

 

A csomópontok jelzőtáblás forgalomirányítással működnek. Használat szempontjából több 
konfliktushelyzet alakul ki a 71. sz. főút és a Szent Imre utca déli ágának kereszteződésében, ahol a 
Szent Imre utca nyomvonala kisszögben érkezik a főúthoz és emiatt a rálátás korlátozott. További 
problémát okoz, hogy a kerékpárút ferdén keresztezi a Szent Imre út nyomvonalát. A közeli 
buszmegállók miatt nagyobb a gyalogosforgalom is kereszteződés környezetében. 

A csomópont geometriájából adódó problémák megoldására adtunk javaslatot a KOT-3. ábrán, ahol 
a Szent Imre utca nyomvonalát merőlegesen vezettük rá a 71. sz. főútra, javítva ezzel a 
beláthatóságot és korlátozva a kerékpárút és a közút keresztezésének hosszát. 
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5.2. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

Örvényesen áthaladó vasútvonal: 

- 29 Székesfehérvár – Tapolca országos törzshálózati vasútvonal - védőtávolság 50m 

 

Megállóhelyek: 

- Örvényes vasútállomás 

 

Meglévő és megmaradó közúti-vasúti átkelőhelyek: 

- Bíró László József út ( szintbeni, fénysorompóval szabályozott) 

- Szent Imre utca (szintbeni, fénysorompóval szabályozott) 

5.3. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Meglévő, megmaradó: 

71. sz. főúttal párhuzamosan vezetett kerékpárút (A-hálózati kategória, térségi jelentőségű 
kerékpáros nyomvonal). A kerékpárút merőlegesen keresztezi a főutat a Huszár vendéglőnél. A 
keresztezés forgalomtechnikai eszközökkel (táblák, burkolati jelek) biztosított. 

 

Tervezett: 

Új kerékpáros nyomvonalat tervezett a térségi kerékpárúthoz csatlakozóan: 

- a Szent Imre utca – Fenyves utca – Templom utca útvonalon, a golfpálya megkerülése után 
egy földúton továbbhaladva Vászoly irányába (meglévő kiépített és földutakon vezetett 
nyomvonal, B-hálózati kategória), 

- a Strand irányába a keleti vasúti szintbeni kereszteződésen átvezető földút mentén (Bíró 
László József utcán) – C-hálózati kategória. 

 

5.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A menetrendszerű autóbusz-közlekedés számára létesítmények, nagyobb felületek kialakítása nem 
tervezett. 
 

5.5. PARKOLÁS 

Meglévő, megmaradó közterületi parkolók: 
  
Vasút utcai ABC-nél       16 parkolóhely  
Új utca          8 parkolóhely  
Malom múzeum                   6 parkolóhely 
Strandnál              100 parkolóhely 
Összesen:                    130 parkolóhely 
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6. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI 
JAVASLAT 

A településfejlesztéshez szükséges javasolt területfelhasználási változtatások már a korábbi 
településrendezési eszközökben is, mint távlati fejlesztési lehetőségek, szándékok szerepeltek. A 
korábbi településfejlesztési elhatározások és az azokat kiegészítő újabb településfejlesztési 
szándékok megvalósításához figyelembe kell venni azokat a közműhálózatokat és létesítményeket, 
amelyek a fejlesztési lehetőségek megvalósítását korlátozzák. Ezek azok a közműhálózatok és 
létesítmények, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, illetve azok, amelyek kiváltásának 
költsége meghaladná a felszabaduló hely értéknövekedését. A településfejlesztés tervezésénél, 
területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként kell kezelni: 

Vízellátás területén:  

 a település fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny vízminőség védelmi területi fekvését, 

 a település közigazgatási területére átnyúló Balatonudvari vízbázis hidrogeológiai „B” 
védőzónájának területét,  

 a regionális ivóvízvezeték nyomvonalának Balatonudvari-Aszófő közötti Örvényes területén 
áthaladó szakaszát, 

 a település területén üzemelő és jelenleg nem üzemelő kutakat, 

 a vízellátást szolgáló létesítményeket (vízmű gépészeti létesítményeket). 

Szennyvízelvezetés területén: 

 a település országos vízminőség védelmi övezetén való fekvését, 

 a szennyvízátemelő műtárgyat és annak védőtávolság igényét,  

 a regionális szerepet betöltő szennyvíznyomó csatorna nyomvonalának Balatonudvari-Aszófő 
közötti, Örvényes területén áthaladó szakaszát.  

Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:  

 a Balaton medrét és parti sávját, 

 település területén a Balatonba torkolló Örvényesi Séd-patak és mellék vízfolyásainak 
területigényét, valamint azok parti sávját, karbantartási sávját, 

 a település jelentősebb árkait és azok karbantartási sávját. 

Villamosenergia ellátás vonatkozásában:  

 a 22 kV-os főelosztó hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalát és biztonsági övezetének 
helyigényét. 

Szénhidrogén ellátással kapcsolatosan:  

 a település közigazgatási területén haladó nagyközép-nyomású földgázvezeték nyomvonalát, 
kapcsolódó létesítményeit és biztonsági övezeteinek helyigényét. 

Elektronikus hírközlés vonatkozásában:  

 a településen üzemelő vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást szolgáló antenna helyét. 

A felsorolt korlátozó adottságot jelentő közműhálózatok és létesítmények ütközése feloldható, az 
ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás 
igénye esetén a felsorolt korlátozások felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre 
áll, a kiváltás megvalósítását várhatóan költségigénye határozza meg. A gazdaságosság kérdésében 
dönteni a kiváltás költsége és a kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával 
elérhető értéknövekedés közötti mérlegelés alapján lehet. 

A településszerkezeti terv a korábbi településszerkezeti tervben jelölt fejlesztési javaslatokat 
figyelembe véve, azzal összhangban javasolt területfelhasználási módosításokat. Az fejlesztésre 
javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a 
környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást 
kell biztosítani.  

A fejlesztésre javasolt belterületi területek részben már jelenleg is teljes közműellátással 
rendelkező területekhez kapcsolódó területen vagy a teljes közműellátás lehetőségének kiépítését 
segítő hálózati csatlakozási lehetőségek környezetében fekszenek, így azok számára a teljes 
közművesítés kiépítése szükséges. Ezzel a javasolt beépítésre szánt fejlesztési területekre, valamint 
a belterületen a beépítésre nem szánt temető és zöldterületre, továbbá a külterületen a 
különleges, bár beépítésre nem szánt golfpálya területére is a teljes közműellátás kiépítése 
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javasolt, azaz a villamosenergia, a vezetékes közüzemű ivóvíz ellátás, közcsatornás 
szennyvízelvezetés, igény esetén a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is 
megoldandó. 

A külterületi területek beépítése közműves szempontból akkor lehetséges, ha legalább a hiányos 
közműellátása biztosítható, úgy, hogy a közüzemű villamosenergia ellátás kiépítését megoldják. 
Ezeken a területeken a legfőbb közművesítést érintő feltétel, hogy a környezetvédelmi elvárások 
teljesítettek legyenek, a megengedett beépítés megvalósítása a legkisebb környezetkárosítás, 
veszélyeztetés nélkül legyen megoldható. 

A közműfejlesztési javaslat készítésénél nem csak az új fejlesztésre, funkcióváltásra javasolt 
területek közműellátásának megoldásáról kell gondoskodni, hanem a már beépített területeken 
jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. 

A funkcióváltásra javasolt fejlesztési területek távlati új igénye:  

Örvényes funkcióváltó fejlesztési területek közműigényei 

Fejlesztési 
terület 
sorszáma 

Jelenlegi 
terület-
felhasználás 

Javasolt 
terület-
felhasználás 

Terület 
m2 

Vízigény 
(m3/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m3/nap) 

Villamos-
energia 
igény 
(kW) 

Földgáz 
igény 
(nm3/h) 

A) Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1. Má Tk 1000 1,4 1,3 40,0 6,7 

                

B) Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 Tk V 500 0,0 0,0 0,3 0,0 

B2 Kt Kb-T 5000 4,4 4,2 12,5 3,1 

B3 Lf E 5200 0,0 0,0 2,6 0,0 

B4 Lf Z 3700 0,5 0,4 1,1 0,0 

C) Beépítésre szánt területek átsorolása más beépítésre szánt területté 

C1. Tk Lf 5200 9,4 8,9 124,8 26,0 

C2. Tk K-malom 1200 0,5 0,5 14,4 2,3 

C3. Lf Gksz 23400 22,5 21,3 748,8 117,0 

D) Beépítésre nem szánt területek átsorolása más beépítésre nem szánt területté 

D1. Mk Má 55100 0,0 0,0 16,5 0,0 

D2. Mk E 10300 0,0 0,0 1,5 0,0 

D3. Má E 29800 0,0 0,0 4,5 0,0 

D4. Má E 48400 0,0 0,0 7,3 0,0 

D5. Má Kb-golf 254100 285,9 271,6 635,3 158,8 

D6. Má Má-korl 10700 0,0 0,0 26,8 0,0 

D7. Má Mk 9400 0,0 0,0 14,1 0,0 

D8. Kö Z 200 0,0 0,0 0,1 0,0 

D9. Kö Z 200 0,0 0,0 0,1 0,0 

D10. Kö Z 400 0,0 0,0 0,2 0,0 

D11. Má Má-korl 28600 0,0 0,0 14,3 0,0 

D12. Má Má-korl 244200 0,0 0,0 122,1 0,0 

D13. Má Má-korl 84500 0,0 0,0 42,3 0,0 

összesen 324,5 308,2 1829,4 313,9 
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A funkcióváltásra javasolt fejlesztési területek távlati új igénye mellett kielégítendő igény a 
meglevő beépítésnél várható igénynövekmény is. A kettőt összesítve kell a közműfejlesztési 
javaslattal kielégíteni: 

  
Víz-igény 
(m3/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m3/nap) 

Villamos-
energia 
igény (kW) 

Földgáz 
igény 
(nm3/h) 

Új fejlesztési 
területek új távlati 
igénye 

325 308 1829 314 

Meglevő területek 
távlati 
igénynövekedése 

24 59 242 76 

Összes kielégítendő 
távlati új igény 

349 367 2071 390 

 

Ezek a prognosztizált igények a távlati fejlesztési lehetőségek teljes megvalósulása és a már 
beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkeznénak. Ezek a becsült 
igények csak a szolgáltató felé történő előzetes jelzésre alkalmas. 

Tervezői tapasztalataink szerint a tervezés távlatában ezen igényeknek reálisan a csak egy 
részének, 15-20 %-ának a tényleges jelentkezése várható. Így reálisan a tervezés távlatáig 
kielégítendő igény összesen: 

  
Víz-igény 
(m3/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m3/nap) 

Villamosenergia 
igény (kW) 

Földgáz 
igény 
(nm3/h) 

Összes távlati 
igény 

349 367 2071 390 

Ebből a tervezés 
távlatáig várható 
igény 

52 55 311 58 

     

A közmű üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés 
kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez 
igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

A közmű üzemeltetők az új igényeket várhatóan a település jelenlegi már beépített területének 
közműellátását szolgáló hálózati rendszereiről közvetlenül, vagy az elosztóhálózatok 
továbbépítésével ki tudja elégíteni. A ténylegesen jelentkező építési, funkcióváltási igényhez 
igazodóan a továbbtervezés során kell a szükséges közműhálózat fejlesztést meghatározni. 

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy 
kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és mérőhelyek 
megépítése. További feltétel még vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, 
energiaközműveknél, valamint az elektronikus hírközlésnél a szolgáltatókkal való megállapodás 
megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 

6.1. VÍZELLÁTÁS 

Örvényes vízellátása jelenleg a településen áthaladó regionális vízhálózatról biztosított. A korábbi 
saját vízbeszerzését biztosító kútjait üzemen kívül helyezték. 

A regionális vezeték Balatonudvari felől a 71-es út mentén érkezik Örvényes belterületére, majd a 
Fürdőtelepen, az Orgona utca-Bíró László József utca nyomvonalán halad keresztül Aszófő irányába. 
A vezetékről a települést ellátó hálózat betáplálására a regionális vezetékről több leágazás épült ki. 
A település vízelosztó hálózatában a hálózati nyomást a Kiliántelepi 2x1500 m3-es tározó, 
ellennyomó tározóként biztosítja.  

Az ellátó hálózati rendszer alapvetően körvezetékes rendszerrel épült ki, de a külterületek felé 
kifutó utcáknál található néhány ágvezeték is, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, 
valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan maradhat vízellátás nélkül. A 
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regionális vezeték dn 300-as ac anyagú, az elosztóhálózat mérete dn 100-as és dn 80-as. A régebbi 
építésű elosztóhálózat anyaga ac, az újabban építettek anyaga műanyag alapú. A hálózatra föld 
feletti tüzivíz csapok vannak felszerelve.  

A közüzemi vízellátás szolgáltatója a DRV Zrt. 

A településen jellemző a házi kutak használata is, melyet a nem ivóvíz minőségű vízellátásra, 
jellemzően locsolásra használnak. 

A településrendezési eszközök tervezetében prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén a 
tervezés távlatában kb. 52 m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a 
jelenlegi meglevő vízhálózatról, annak továbbépítésével, illetve a regionális vezetékről kiépített új 
leágazás kiépítésével várhatóan ki lehet elégíteni. 

Örvényes esetében is meg kell említeni, hogy a közüzemű vízellátás mellett a település 
vízellátásában a költségek csökkentése érdekében jelentős szerepet tölthetnek be a házi kutak is. 
Ezekről nyilvántartás nem áll rendelkezésre. A házi kutakból kitermelhető vizet, annak vízminőségi 
adottságai miatt, elsődlegesen locsolási célra hasznosíthatják. A kedvezőbb fenntartási költségek 
érdekében a házi kutak megtartásával, illetve újabbak létesítési igényével is kell számolni. Fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a házi kutak létesítése engedély köteles. 500 m3/nap,év vízkivételig és 
a talajvízből történő vízkivétel esetén az engedélyt a település jegyzője adja ki, ettől eltérő 
esetben a kijelölt hatóság adhat létesítési engedélyt.  

A már kiépített hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. A hálózatfejlesztés során is gondoskodni kell az 
előírások szerinti tűzcsapok telepítéséről. A továbbtervezés során egy-egy tervezett beruházás 
tüzivíz ellátásának megoldását egyedileg kell vizsgálni. Amennyiben a tényleges tüzivíz igény 
kielégítése a meglevő közhálózatról nem elégíthető ki, úgy telken belül kell helyi tüzivíz tárolást 
megoldani, vagy az épület megfelelő tűzszakaszolásával a tüzivíz igényt csökkenteni. 

 

6.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  

Örvényes kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik, közvetlen a 
Balaton mentén, valamint az országos vízminőség védelmi övezetek területén. Ezzel a felszíni és 
felszín alatti vizek vízminőség védelme a településen a szennyvíz közcsatornás elvezetésének 
település szintű biztosítását igényli. Bár a lakosság számára a statisztikai adatok alapján ez 
megoldott, az üdülők esetében ez nem település szintű. 

A vizsgálatok szerint a településen a kiépített elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna 
hálózattal összegyűjtött szennyvizeket a települési rendszer regionális végátemelőjébe szállítja, 
ahonnan a szennyvizeket regionális nyomóvezetéken szállítják tovább a befogadó Balatonfüredi 
regionális szennyvíztisztító telepre, ahonnan továbbnyomják a Balatonfűzfői regionális 
szennyvíztisztító telepre. A tisztított víz befogadója a Veszprémi Séd, amely a Sióba, majd végül a 
Dunába juttatja azokat. 

A szennyvízcsatorna hálózat a DRV Zrt. üzemelteti.   

Reálisan a tervezés távlatáig prognosztizált fejlesztések megvalósítása esetén jelentkező 55 m3/nap 
többlet elszállítandó szennyvíz közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító telepen 
történő fogadását meg tudják oldani. 

A közcsatorna hálózattal nem rendelkező külterületen, beépítésre nem szánt területhasznosítású 
területen keletkező szennyvizek elhelyezése és kezelése helyi közműpótló alkalmazásával is 
megoldható lehetne. Ennek korlátot szab a település felszín alatti és országos jelentőségű 
vízminőség védelmi területen való fekvése. A helyi közműpótlásra zárt szennyvíztároló létesítése 
javasolható, annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen 
senki sem végeztetne el. Így, ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a naponta reálisan 
szippantható mennyiséget meghaladja, javasolható egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés 
használata, melynek azonban határt szab, hogy a felszín alatti vizek vízminőség védelme érdekében 
a tisztított vizek talajba szikkasztását nem szabad megengedni. Így szennyvíztisztító kisberendezés 
csak akkor alkalmazható, ha a tisztított vizeket felszíni vízbefogadóba lehet továbbítani és erre a 
vízfolyás kezelője engedélyt ad. A szennyvízpótló kisberendezés alkalmazási lehetőségének 
feltételeit a helyi építési szabályzat rögzíti és amennyiben a helyi építési szabályzatban rögzített 
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előírások közül valamelyik feltétel nem teljesíthető, akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat 
létesítéséhez, akkor is, ha az ellátandó létesítmény távolabb fekszik az üzemelő csatornahálózattól.  

6.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Örvényes a Balaton vízgyűjtő területén fekszik. A település topográfiai adottságai miatt a területére 
eső csapadékvizeket patakok, vízfolyások, árkok szállítják a Balatonba, ezek közül a legjelentősebb 
az Örvényesi Séd. Az Örvényesi Séd a település területén torkollik a Balatonba. 

A településen a csapadékvizek gyűjtése, elvezetése nyílt árkokkal történik, ezek medre füvesített, 
csak ritkán burkolt. Csak néhány nagyobb épület környezetében üzemel zárt, elválasztott rendszerű 
csapadékcsatorna, de annak is befogadója a nyílt árkos rendszer. Zárt csapadékvíz elvezetés csak a 
fő utcán kerület kiépítésre. Néhány keskeny szabályozási szélességű utcában a csapadékvíz 
elvezetés egyáltalán nincs megoldva. Egyes utcákban pedig a vízelvezetés a kiemelt szegélyek 
mentén kialakított folyókával megoldott. 

A belterületi határok mentén a külterületi domboldalakról lefutó vizek ellen az övárok rendszer csak 
részlegesen épült ki, hordalékfogó műtárgyak nincsenek, így a külterületről lemosott hordalékok a 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszert feliszapolják. 

A tervezett fejlesztések hatására nő a településen a burkolt felületek aránya és nő az elvezetendő 
csapadékvíz mennyisége is, miközben a jelenlegi vízelvezetés sem mindenhol megfelelő. A várható 
csapadékvizeket a rendelkezésre álló elvezető rendszer nem tudja befogadni, ezért a vízelvezető 
rendszer hálózatát bővíteni kell. A még nyílt árokkal sem rendelkező utcákban ki kell építeni a 
vízelvezetést. A vízelvezetés kiépítése az utcák szilárd burkolatának a kiépítésével egyidejűleg 
valósítandó meg. A már meglevő vízelvezető hálózat egyes szakaszainak tároló képességét kell 
javítani, továbbá a hálózat hidraulikai rendezésével biztosítható, hogy a vízelvezetés az épített 
környezetből zavarmentesen továbbszállítható legyen. Ahol a befogadó árok-vízfolyás fejlesztése 
nem megoldható, ott a tervezett fejlesztés megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás 
megoldása.  

A település Szőlőhegyi részén, ahol a vízelvezetés problémásabb már vízrendezési terv készítése is 
folyamatban van. A vízelvezető rendszerének tároló képességét záportározó tó kialakításával lehet 
javítani, amelyet Pécsely közigazgatási területén terveznek megvalósítani a Klára pusztán magán 
horgásztó helyén. 

A településen vízkárelhárítási feladatok csak a felszíni vizek és a csapadékvizek zavarmentes 
elvezetése érdekében jelentkeznek, amelynek gondosabb megoldását a település topográfiai 
adottsága teszi fontossá. A vízelvezető rendszer fejlesztésénél, annak méretezésénél figyelembe 
kell venni a várható szélsőséges csapadékesemények zavarmentes elvezetésének is az igényét és az 
előforduló villám árvizek elvezetésének is a megoldását. 

Az árkok, a vízfolyások, a patak mederkarbantartásának biztosítására a pataknál és a tavaknál 6-6 m 
parti sávot, egyéb vízfolyás, csatorna, árok mellett 3-3 m-es sávot kell mederkarbantartásra 
biztosítani. A mederkarbantartó sávot lehetőleg közterületként kellene biztosítani, amennyiben erre 
nincs lehetőség, akkor a karbantartó számára szolgalmi jogot kell biztosítani. 

Az élővizek, főként a Balaton vízminőség védelme érdekében az összegyűlő csapadékvizek 
vízminőségével szemben fokozott az elvárás. Az összegyűlő csapadékvizek élővízbe történő 
bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy kialakítása szükséges és a csapadékvíz gyűjtő hálózaton 
előforduló szénhidrogén szennyezést helyben, a szennyezés keletkezésének helyén CH fogó 
műtárggyal meg kell fogni. Ezért a csapadékvíz elvezetés rendszerére szigorú szabályozás szükséges.  

A csapadékvíz elvezetés szigorúbb szabályozásához tartozik, hogy ha a várható többlet 
csapadékvizeket a már kialakított elvezető rendszer nem tudja befogadni és az azt befogadó árkok, 
vízfolyások többlet befogadó képessége nem növelhető, akkor a tervezett fejlesztés 
megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás megoldása. Ezért egyes beruházások 
megvalósításánál szükséges a többlet csapadékvíz elvezetéséhez a vízelvezető hálózat, befogadó 
üzemeltetőjétől a befogadói nyilatkozata. Amennyiben a vízelvezető rendszer nem tudja fogadni a 
többlet csapadékvizet, a beruházással egyidejűleg a többlet víz telken belüli visszatartását meg kell 
oldani.  
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6.4. ENERGIAELLÁTÁS 

Az energiaellátást érintően a jelenlegi fogyasztók igényesebb ellátásánál, a javasolt fejlesztések, új 
beépítések energiaellátásának megoldásánál az energiahatékonyságit is szem előtt kell tartani, 
ezért az egyes energia közművek fejlesztési feladatainál figyelembe kell venni a következőket is:  

 komfortosabb életkörülmények biztosítása kedvezőbb fenntartási költségekkel: 
o megoldási javaslat készítés az egyéni gazdasági nehézségek hatására a komfortos 

életkörülményt biztosító gázellátás helyett,  
o a hagyományos nem vezetékes energiahordozók hasznosítása újra növekvő trendű és a 

növekedése miatt a légszennyezés az utóbbi időkben újra emelkedő tendenciájú,  
o a fenntartási költségek csökkentésére a megújuló energiahordozók igénybevételének 

szorgalmazása. 

 igényes környezet, a környezeti állapot javítása: 
o látványjavítás, arculatalakítás érdekében közműfektetéssel (elsődlegesen a 

villamosenergia ellátás hálózataira vonatkozó) összefüggő elvárások érvényesítése, 

 a klímaváltozás hatásainak kezelése, felmelegedés elleni védelem: 
o fasortelepítés számára helybiztosítás a közművek racionális területfoglalásának 

segítségével, 
o klímaberendezés üzemeltetése megújuló energiahordozó hasznosításával, a hatékonyabb 

energiagazdálkodás érvényesítése érdekében. 
 

A település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település belterületén a 
földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes termikus 
energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia 
igények kielégítését szolgálja.  

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg, és 
várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB 
használata szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra.  

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a 
várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél 
kisebb környezetterhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, 
miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős 
hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a közhálózatról történő energiafogyasztást 
hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az elvárható emberi takarékosságon és a takarékosabb 
energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek 
csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával. 

Helyi energia beszerzésre, a környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre 
a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi 
adottsága alapján a nap és a föld energiájának hasznosítási lehetősége is rendelkezésre áll.  

A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású 
lehet. A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap 
energiája lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 

 

6.5. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az E.ON-ÉDÁSZ Zrt.  

A település ellátása a szolgáltató 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszeréről történik, 
amelynek táppontja az Aszófői 132/22 kV-os alállomás. Az alállomásról induló 22 kV-os vezetékek 
fűzik fel a településen üzemelő fogyasztói transzformátor állomásokat. A településen két 
transzformátor állomás üzemel. Az északi oldalon üzemel Örvényes község 400 kVA-es, a déli részen 
a Diófa utcai 250 kVA-es kapacitású transzformátor állomása. Mindkét transzformátor állomás 
oszlopra van felszerelve. A transzformátoroktól indulnak ki a közvetlenül a fogyasztókat ellátó 
kisfeszültségű, szabadvezetékes kivitelű villamos hálózatok.  

A település közvilágítása a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel 
biztosított, amely ma már sem mennyiségében, sem minőségében nem felel meg az elvárásoknak.  
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A tervezés távlatáig várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő 
hálózat igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a 
transzformátor állomások átépítésével, illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés területén 
(pl. golfpálya fejlesztési területén) új állomáshely létesítésével kell, az igény tényleges 
jelentkezése esetén a kapacitásnövelést megvalósítani. Előzetesen két új állomás telepítési igénye 
prognosztizálható, de a távlati elláthatóság érdekében további állomáshelyek számára is célszerű 
telepítési helyet biztosítani. 

A tervezett prognózishoz képest, a tervezés távlatáig új jelentősebb villamosenergia igényű 
fejlesztési-beruházási szándék jelentkezésekor, annak ellátását egyedileg kellene megoldani.  

A transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózat fejlesztése is szükséges, valamint 
a közvilágítási hálózat mennyiségi és minőségi fejlesztése is. 

Az energiaigényt kielégítő ellátáshoz szükséges fejlesztéseken túl, a villamosenergia ellátás 
fektetésével szemben is vannak elvárások. Már korábban is meghatározó igény volt a település 
igényesebb arculata, az utcabútorozás lehetőségére helybiztosítás, az élhetőbb közterületek 
kialakítása és az üzembiztosabb szolgáltatás érdekében a hálózatok területtakarékosabb és 
esztétikusabb elhelyezésének megoldása. Ezt az igényt a klímaváltozás legegyszerűbben 
megvalósítható hatáskompenzálásának igénye felülírta, mert helyet kell biztosítani az utcákon, a 
közterületeken árnyékoló fasorok elhelyezésére, s erre csak a föld feletti terek felszabadításával 
nyílik lehetőség. Erre a föld feletti hálózatok távlati, fokozatos felszámolásával, föld alá történő 
telepítésével kerülhet sor. Ez befolyásolja a villamosenergia ellátás hálózatfejlesztésének 
megvalósítási lehetőségét.    

  

6.6. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

Az igényesebb, korszerű termikus energiaellátás komplex földgázellátással biztosítható. A földgáz 
alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot 
nyújtó, környezetbarát ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre 
egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 

A vizsgálatok szerint a település gázellátásának bázisa a Raposkai MOL átadó, ahonnan épült ki az 
un északi nagyközép-nyomású gerinchálózat, amely táplálja Dörgicse külterületén elhelyezett 
gázfogadót. Ez a gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás az Örvényest ellátó hálózat táppontja. A 
nyomáscsökkentőtől induló középnyomású (4 bar-os) vezeték Vászoly irányába halad tovább, majd 
erről csatlakozik le Örvényes irányába, a földgázellátó vezeték.  

A település földgázellátó hálózatának üzemeltetője a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. Örvényesen 
belül a gázelosztás középnyomású hálózattal, a kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett 
egyedi nyomásszabályozókkal történik. 

A település már kiépült gázelosztó hálózata a belterület szinte valamennyi utcában kiépítésre 
került. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan 
ráköthető. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő épületek komfortnövekedésének hatására a 
tervezés távlatáig prognosztizált igénynövekedés 58 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt 
várhatóan a kiépített hálózatról ki lehet elégíteni. 

A településen áthaladó nagyközép-nyomású vezeték a település ellátásában közvetlenül nem vesz 
részt, csak áthalad a településen. Továbbtervezés során nyomvonalának és biztonsági övezetének 
védelmét biztosítani kell.  

Meg kell említeni, hogy a termikus energiaellátást ugyan a földgáz hasznosításával korszerűen és 
környezetbarát módon meg lehet oldani, de a fenntartási költségek csökkentésére való törekvésnél, 
az újra látókörbe kerülő szilárd tüzelőanyag alkalmazása környezetvédelmi szempontból, nem 
kedvező. Előtérbe kell helyezni a fenntartási költségek csökkentését segítő megújuló 
energiahordozók hasznosítási lehetőségét. 
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6.7. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. A nap energiájának hasznosításának kiemelt szerepe van azokon a településeken és 
ilyen Örvényes is, amelynek üdülő és döntően szezonális vendégforgalma és ahhoz kapcsolódó 
energiafogyasztása, igénye időjárás függő és a napsütéses időszakban lényegesen nagyobb. Örvényes 
természeti adottsága, hogy 2000 körüli napos órák száma, ennek passzív és aktív hasznosításával 
hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el.  

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani 
új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb 
tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a 
hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az 
új épületek tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a 
továbbtervezés során ennek a szemléletnek az alkalmazása. 

Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos 
elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá 
válni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia 
felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt 
villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati 
rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az 
időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a vezetékes, illetve a hagyományos 
energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 
csökkentését eredményezi. 

Az ország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei is kötelezik a településeket, hogy 
energiaellátásukba jelentősebb mértékben vegyék igénybe a megújuló energiahordozókat. 

 

6.8. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

Vezetékes hírközlés 

A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Zrt. 
biztosítja. A Székesfehérvári szekunder központhoz tartozó 51-es körzetszámú Tapolca primer 
központ Örvényes vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 
87-es hívószámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

Örvényes területén keresztülhalad a 71-es út mentén kiépített Tapolca-Balatonfüred optikai kábel. 
Ebből látják el helyi hálózatot, amely légvezetékes kivitelezésű. 

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást korábban kiépítették. A legfrissebb 
statisztikai adatok erről információt nem adnak.  

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet. A 
településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi 
hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  

Örvényes, a Balaton partján fekvő településnél, amelynek állandó és szezonális terhelése nagyon 
eltérő, az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatásának lehetőségét is figyelembe kell venni. 
Azoknál a településeknél, amelyeknél a lakosság helyben tartása, a szezonális terhelés nyújtása is 
fontos feladat ahhoz segítséget nyújthat az infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási 
lehetőségének a biztosítása, amely az „otthonról”, az üdülőről történő kapcsolat-tartást, továbbá 
az „otthonról” teljesíthető munkavégzést biztosítva a lakosság-üdülőnépesség helyben tartását 
segítené. 
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Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés, bár a Balaton parti 
hasonló településekhez képest mérsékeltebb mértékben. Ezt tükrözik a statisztikai nyilvántartásban 
is már jelzett adatok. A településen 2015. január 1.-én 35 internet előfizetőt tartottak nyilván, 
amelyből mind a 35 internet előfizetés DSL hálózaton keresztül vette igénybe a szolgáltatást. Ezt az 
ellátottságot tovább növeli a mobil internet használatának bár nem korlátlan lehetősége. Az a 
település, ahol a vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének aránya 40,7 %-os, jelzi, hogy az 
infokommunikációs technológia hasznosítási lehetőségéhez további fejlesztés szükséges, hogy az 
„otthoni munkavégzés”, a kedvező kapcsolat-tartás lehetőségének település szintű biztosításával a 
lakosság helyben tartása, és a szezonális hasznosítás legalább időnyújtása javítható legyen. A 
kiépítésre kerülő szélessávú nagy sebességű szolgáltatás ennek lehetőségét fogja biztosítani. 

 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

A vizsgálatok alapján a távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. 
Ennek elméletileg területi korlátja nincs. Örvényesen üzemelő és a tágabb térségében elhelyezett 
antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és 
műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. Új antenna telepítési 
szándéka nem ismert. 

 

7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A településrendezési eszközök készítésekor elsődleges szempont Örvényes tájhasználatának és meglévő 
környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása.  

A helyi építési szabályzat a környezetvédelem vonatkozásában általánosságban előírja az alábbiakat: 

 A település igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat: 
 a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,  
 következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy 

legalább csökken. 

 Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület 
védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük. 

7.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Örvényes két jelentős felszíni vízteste a Balaton és az Örvényesi-séd. A település domborzati 
adottságaiból adódóan a területéről lefolyó csapadékvizeknek a végső befogadója a Balaton. 

Örvényes part menti fekvéséből és idegenforgalmi jellegéből adódóan kiemelten fontos a Balaton 
vízminőségének védelme. A településnek - a tó nagyságára tekintettel – nincsenek önálló eszközei a 
vízminőséget befolyásoló szennyeződések megelőzésére. A hatályos országos és helyi jogszabályok a 
vízminőség-védelem érdekében nem engednek semmilyen újabb szennyező funkciót a parti sávban.  

A Btv. víz- és talajvédelemmel összefüggő övezetei közül Örvényes területét a következők érintik: 
- Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 
- Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1) 
- Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 
- Tómeder övezete (D-1) 

Örvényes teljes közigazgatási területét Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe (SZ-1) sorolja a Btv.. Az övezetben korlátozott vegyszer- és műtrágyahasználat, extenzív 
vagy környezetkímélő mezőgazdálkodás folytatható, illetve új hulladéklerakó nem jelölhető ki. 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezetébe (F-1) sorolja a Btv. a vasút és a Balaton között 
fekvő külterületi területeket, valamint a belterület strand környéki területét, ahol beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki.  

A Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) Örvényes területén az Öreghegy északi részén 
helyezkedik el. Az övezetben művelési ág tudatos megválasztásával, művelés és építkezés során 
helyesen megválasztott talajvédelmi beavatkozással, vízmosások rendezésével kell az eróziós 
folyamatok hatásait csökkenteni. 
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A Tómeder övezete (D-1) a Balatont érinti. Az övezetben az érvényes partvonal-szabályozási 
tervben meghatározottakon túlmenően nem csökkenthető; az I–III. osztályú nádasban - a környezeti 
kárelhárítás vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás, valamint az engedély 
nélkül létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekintve -, továbbá a védett 
természeti területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül tilos minden olyan 
mechanikai beavatkozás, amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas 
pusztulását eredményezheti. 

A felszíni vizek tekintetében előírja a helyi építési szabályzat, hogy azok öntisztulásának elősegítése 
miatt a külön jogszabályban – 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet - meghatározott parti sáv nem 
beépíthető, az ott meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) 
fennmaradását biztosítani kell.   

A helyi építési szabályzat foglalkozik továbbá a talaj, a termőföld minőségi védelmével is, amelynek 
kiemelkedő szerepe van többek között a szántóföldi növénytermesztés és a szőlőtermesztés 
tekintetében. Mindezt az alábbi előírások biztosítják: 

 Talajmozgatással járó építési tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a 
termőréteg védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell. 

 Új épület elhelyezése, meglévő épület átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása a fennálló 
talajszennyezettség megszüntetését követően történhet. 

 Építési terület kialakítása, építési tevékenység során feltárt környezetet károsító anyagokat a 
terület-előkészítés során el kell távolítani. A település területén feltöltéshez, 
tereprendezéshez környezetkárosító anyag nem használható. 

 A település területén csak olyan építési tevékenység folytatható, amely nem okoz 
talajszennyezést.  

7.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

Örvényes területén a levegőszennyezés fő okozóinak a 71-es főút átmenő forgalma, illetve a 
lakossági és intézményi fűtés tekinthetők. A 71-es főút forgalma az üdülőszezonban növekszik meg 
jelentős mértékben, ekkor a közlekedésből származó légszennyezés mértéke is felerősödik. A 
közlekedésből származó kibocsátás a kialakult adottságok miatt településrendezési eszközökkel 
kevésbé befolyásolható. 

A helyi építési szabályzat mindössze az alábbi előírásokat fogalmazza meg a levegő-minőség 
védelme érdekében, ezeken túl más eszközökkel nem áll módjában azt befolyásolni: 

  A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, illetve olyan építési 
tevékenység, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, 
valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése. 

 A település területén telken kívüli védelmet igénylő tevékenység csak a Szabályozási terven 
védőtávolsággal rendelkező területek esetén folytatható. 

7.3. HULLADÉKKEZELÉS 

Hulladéklerakó Örvényes területén nem található, és a tervben sem került kijelölésre. A településen 
a kommunális hulladék elszállítása megoldott. 

A szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága illetve a hulladékok mennyiségének csökkentése a 
lakosság tájékoztatásával és bevonásával növelendő. A házi komposztálás a továbbiakban 
népszerűsítendő, illetve a zöldhulladék gyűjtése és elszállítása megoldandó. Meg kell oldani továbbá 
a veszélyes hulladékok elkülönítését, lakossági tájékoztatás és egyéb programok keretein belül 
csökkenteni kell ezek kommunális hulladékok közé kerülését. 

A helyi építési szabályzat a hulladékkezeléssel kapcsolatban előírja, hogy hulladéklerakó telep, 
veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely a település közigazgatási területén nem 
létesíthető, továbbá szabályozza a veszélyes hulladék keletkezésével járó építési tevékenység során 
történő hulladék-elszállítást. 
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7.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A 71-es főút nagy átmenő forgalommal rendelkezik, amely jelentős zaj- és rezgésterhelést jelent 
közvetlen környezete számára. Ez különösen a belterületen okoz problémát. A kialakult adottságok 
miatt a településrendezési eszközök mindezt kevéssé tudják befolyásolni, a helyi építési szabályzat 
az alábbi előírásokkal tud a zaj- és rezgésvédelem érdekében tenni: 

 A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy az 
adott területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. 

 Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak 
oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne 
haladja meg. 

A településrendezési eszközöknek ezen előírásokon túl nem áll módjukban több eszközzel szolgálni 
a zaj- és rezgés elleni védelemben. Konkrét intézkedések, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 
előírásinak való megfelelés az építkezések, a kivitelezések során tehetőek, továbbá gyakorlati 
módszerek lehetnek a következőkben leírtak. A közlekedésből származó zajterhelés – ahol erre hely 
biztosított - növényzet (erdősávok, fasorok, zöldsávok) telepítésével csökkenthető. Ahol erre nincs 
lehetőség, ott a burkolat korszerűsítésével, a forgalom esetleges korlátozásával, illetve alternatív 
elkerülő útvonal biztosításával csökkenthető a zajterhelés. A rezgésterhelés mértéke települési 
területek közelében sebességkorlátozással csökkenthető.  

 

8. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

Örvényes a Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltséghez tartozik, a község 
katasztrófavédelmi besorolása: II. osztály. 

Örvényesen kiemelt figyelmet kell kapjanak a vízkárok okozta problémák. A község érvényes vízkár-
elhárítási tervvel rendelkezik. 

Állandó vízfolyás az Örvényesi-séd, amely a Pécselyi medence csapadékvizeit vezeti le. Örvényes 
belterületére érve a patak vize hajtja a működőképesen megmaradt vízimalmot. A 71-es utat és a 
Tapolcai vasútvonalat keresztezve a vízfolyás medre eltűnik, a szállított víz szétterülve jut a 
befogadó Balatonba. Más állandó vagy időszakos vízfolyás nincs a községben. Az Örvényesi-séd 
vízgyűjtő területének alakja hidrológiai szempontból kedvező, hiszen nem csak hosszú, hanem 
széles is. Legszélesebb része a Pécselyi medencénél található. A vízfolyás Klára-puszta feletti 
szakaszát Pécselyi-Sédnek is hívják. A vízgyűjtő az Örvényes – Pécsely külterületi határvonaltól D-re 
összeszűkül 400-500 m szélesre. Az Örvényesi-Séd a Balaton-felvidéki Vízitársulat kezelésében van, 
állami tulajdonú. 

Az Örvényesi-séd belterületi szakaszán fel kell készülni a nagycsapadékok okozta árhullámok elleni 
védekezésre. A védekezés azt is jelenti, hogy árvízcsúcs csökkentő tározók létesítésével az 
árhullámok kártételei megelőzhetők, vagy csökkenthetők. Örvényes község közvetlen külterületén, 
É-i irányban ilyen létesítésére nincs lehetőség. A vízgyűjtő É-i részén, Klára-puszta (Pécsely) 
területén van egy, az 1970-es években halastónak épült völgyzárógátas létesítmény. Jelenleg 
teljesen feliszapolódott, üzemen kívüli állapotban van. Felújításával megoldódnának Örvényes 
község vízkárelhárítási gondjai. Gondoskodni kell a fenti víztározó felújításáról, a maximális 
befogadóképességet biztosítani kell. Ez Örvényes község vízkár mentesítésének előfeltétele. 

A belterület utcái többségükben É-D-i irányúak, a csapadékvizek befogadója az Örvényesi –Séd. A 
71-es út és a vasútvonaltól D-re kiépített csapadékvíz elvezető gyűjtő hálózat nem épült ki. A 
község belterületén a csapadékvíz elvezetés az egyes utcákban megoldott. Burkolt kétoldali árkok 
épültek, „k” szegélyek vezetik meg a burkolt felületeken lefolyó vizeket. Az Új utca a Ny-i oldalon 
egy terephullám mentén települt, ahová a külterületről is érkezik nagycsapadékok és hóolvadás 
esetén csapadékvíz. Ennek elvezetésére csak a magáningatlanokon keresztül van lehetőség, a 
továbbvezetés a 71-es út alatti áteresszel biztosított. Az Örvényesi-Séd kivételével az összes 
csapadékvíz elvezető önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben van, 
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MELLÉKLETEK 
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I. MELLÉKLET – AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 
SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

VÉLEMÉNYEZŐ 
RÉSZT 

KÍVÁN 

VENNI 

NEM 

KÍVÁN 

RÉSZT 

VENNI 

NEM 

VÁLASZOLT 
MEGJEGYZÉS 

1. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, 
OKTATÁSI ÉS 

TÖRVÉNYESSÉGI 

FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 

X   

 Ismerteti a tervezés során betartandó jogszabályi előírásokat és a tervvel 
kapcsolatos tartalmi követelményeit. 

2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

TERMÉSZETVÉDELMI 

FELÜGYELŐSÉG 

X   

Ismerteti a táj- és természetvédelem, a zaj- és rezgésvédelem, a 
levegőtisztaság-védelem szempontjából fontos jogszabályi előírásokat és 
tartalmi követelményeket. A környezeti vizsgálat elkészítése kötelező. A 
tervdokumentációt elektronikus adathordozón kéri. 

3.  BALATON-FELVIDÉKI 

NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG  
X   

Megküldte a Nemzeti Ökológiai Hálózat Örvényest érintő területeinek 
térképét. 

4.  NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI 

INTÉZET 
 X  

A megváltozott jogszabályok miatt a településrendezési eszközök 
véleményezésében hatáskörrel nem rendelkezik. 

5.  KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

BALATON VÍZÜGYI 

KIRENDELTSÉGE 

X   

Kéri a magasabb rendű jogszabályokban foglalt előírások figyelembe vételét és 
betartását. 

6. VESZPRÉM MEGYEI 

KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG  
X   

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai -, valamint 
a tűzvédelmi szempontokra és jogszabályokra. A tervdokumentációt 
elektronikus formában kéri. 

 7. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 

FŐOSZTÁLY 

 X  

 A strand területe és a strandon működő szociális épületek folyamatos 
karbantartása település- és környezet egészségügyi szempontból fontos 
feladat. Felhívja a figyelmet, hogy a község természeti környezete fontos 
karsztvízbázis, ezért a talaj és a talajvíz megóvására a fejlesztések során 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 

8. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI 

HATÓSÁG ÚTÜGYI, 
VÍZÜGYI ÉS HAJÓZÁSI 

HIVATALA 

X   

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra és 
jogszabályokra, amelyeknek közúti szempontból van jelentőségük. Az ágazati 
elhatározással és adatokkal rendelkező további államigazgatási vagy  kezelő szerv 
megkeresését nem tartja szükségesnek. 

9. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI 

HATÓSÁG LÉGÜGYI 

HIVATAL 
 X  

 

10. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

KÖZLEKEDÉSI 

FELÜGYELŐSÉG 

  X 

 

11. FORSTER GYULA NEMZETI 

ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSI 

ÉS SZOLGÁLTATÁSI 

KÖZPONT 

X   

Biztosítja a településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges tudományos 
adatszolgáltatást és ismerteti a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
jogszabályi előírásokat és tartalmi követelményeket. 

12. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

VESZPRÉMI JÁRÁSI 

HIVATAL JÁRÁSI 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HIVATALA X   

Javasolja, hogy a fejlesztésre kijelölt területeket részész szakember 
örökségvédelmi hatástanulmány formájában vizsgálja meg, az esetleges 
régészeti érintettség tisztázására.  
Felhívja a figyelmet, hogy a terveket úgy kell elkészíteni a törvény értelmében 
– az örökségvédelem érdekeit figyelembe véve – hogy a fejlesztések elkerüljék 
a régészeti lelőhelyeket, ami a régész és a befektető érdekeit is szolgálja.  
Kiemeli, hogy örökségvédelmi szempontból fontosnak tartja, hogy 
amennyiben a korábbi településrendezési eljárás során nem készült 
örökségvédelmi hatástanulmány, így a 2001. évi LXIV. törvény 66.§ 
értelmében kötelező a településrendezési eljárás során elkészíteni azt.  
Tájékoztat, hogy a község területén található védett műemléki értékek, illetve 
nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatokat mellékletben 
megküldte, azokat kéri a szabályozási terven feltüntetni. 
A dokumentációt papír alapon kéri. 
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VÉLEMÉNYEZŐ 
RÉSZT 

KÍVÁN 

VENNI 

NEM 

KÍVÁN 

RÉSZT 

VENNI 

NEM 

VÁLASZOLT 
MEGJEGYZÉS 

13. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

FÖLDHIVATALA X   

Felhívja a figyelmet, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség 
szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű 
termőföld igénybevételével történjen.  
Tájékoztat, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 10. § (1) és 
(2) bekezdésében foglaltak alapján lehet termőföldet más célra is 
hasznosítani.  

14. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG X   

 Ismerteti az Országos Erdőállomány Adattárában nyilvántartott erdőket 
érintő állásfoglalását. Az eljárásban és végrehajtásának folyamatában, a 
külterületi erdők és fásítások, esetleges erdőigénybevételek és 
erdőtelepítések  vonatkozásában részt kíván venni. A véleményezési 
dokumentációt elektronikus adathordozón kéri. 

15. VESZPRÉM MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

NÖVÉNY- ÉS 

TALAJVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG 

X   

A termőföldön tervezett beruházások esetén a humuszos termőréteg 
megmentéséről és további hasznosításának módjáról rendelkezni kell. A 
beruházásokkal szomszédos mezőgazdasági területek további 
megközelíthetőségét biztosítani kell. A tervezett beruházásoknak a  
szomszédos mezőgazdasági területek termőtalajára gyakorolt várható hatásait 
meg kell vizsgálni. 

16. HONVÉDELMI 

MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI 

HIVATAL 
 X  

- 

17a. BALATONFÜRED 

RENDŐRKAPITÁNYA 
X   

- 

17b. VESZPRÉM MEGYEI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
 X  

- 

18. VESZPRÉMI 

BÁNYAKAPITÁNYSÁG 
  X 

 

19. NEMZETI MÉDIA ÉS 

HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 

HIVATALA 
X   

Ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló 
követelményeit. 

20. VESZPRÉM MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZAT 

HIVATALA 
  X 

 

21. PÉCSELY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
 X  - 

22. TIHANY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
  X  

23. ASZÓFŐ KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
  X  

24. BALATONUDVARI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
  X  

 

 

 


