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Tárgy: Örvényes településrendezési eszközök módosítása: 

• a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § (1)-(3) bekezdés szerinti előzetes 

tájékoztatás, 

• a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatás kérés, 

• a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés tematikájának 

véleményezése. 

 

Tisztelt Cím! 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Örvényes Község Önkormányzata a 

településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte. 

A módosítandó településrendezési eszközök az Eljr. szerinti teljes eljárással kerülnek 

véleményezésre.  

A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt 

időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kétszer módosult. A település 

hatályos településrendezési eszközei: 

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

Örvényes község településszerkezeti tervének megállapításáról 

• Örvényes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 13.) rendelete a helyi 

építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) 

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést az Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati 

rendeletében foglalt szabályok szerint folytatja le.  

A településrendezési eszközök módosítási céljainak rövid ismertetése: 

Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte a 

tulajdonosok által benyújtott kérelmek okán a 18., 97/1. és 97/17., illetve a 04/5. helyrajzi számon. 

A 18. helyrajzi számú telken a tulajdonos a telek megoszthatóságának biztosítását, a 97/1. hrsz és 

97/17. hrsz telkek tulajdonosa a telkek azonos építési övezetbe sorolását és ikres beépítési mód 

meghatározását kérte. Az Örvényesi Sporthorgász és Vízisport Egyesület az egykor zagytérként 

feltöltött 04/5. helyrajzi számú ingatlanon belmedencés kikötő létesítésére nyújtott be kérelmet. 
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A tervezett módosítások kizárólag Örvényes helyi építési szabályzatát és annak mellékletét képező 

szabályozási tervét érintik. A szerkezeti terv módosítása nem szükséges, mivel nem történik 

szerkezeti tervet érintő változtatás. 

 

Az Eljr. 37.§ (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően ezúton kérem, hogy adjon tájékoztatást a 

hatáskörükbe tartozó adatokról, elvárásaikról. 

Az Eljr. 37.§ (4) bekezdés bb) pontjában előírtaknak megfelelően kérem továbbá, hogy levelében 

feltétlenül jelezze, részt kíván-e venni a véleményezési eljárás további szakaszában. 

A fentieket tartalmazó írásos tájékoztatást szíveskedjék a jogszabályban meghatározott határidőn – 

21 napon – belül címemre eljuttatni. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőn belül 

nem nyilatkozik, úgy a Korm. rend. 37.§ (7) bekezdésének megfelelően az eljárás további 

szakaszaiban kifogást nem emelő véleményezőnek tekintem. 

Térségi övezetek pontos lehatárolása: 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 9/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton kérem, hogy a hatáskörébe 

tartozó, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény szerinti térségi övezetek pontos lehatárolását szíveskedjék elvégezni. 

A Rendelet 9/D.§ (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően ezúton kérem, hogy a térségi övezet 

kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza: 

a) az államigazgatási szerv megnevezését; 
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b) a Rendelet 9/D.§ (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok 

hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást, valamint; 

c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást a tényleges kiterjedésének megfelelő 

adattartalommal bíró - az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz illeszthető – digitális 

vektoros formában. 

Környezeti értékelés lefolytatásának szükségessége: 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő 

szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 

esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Örvényes Község Önkormányzata a Korm. rendelet  

3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kéri a 

várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 

elkészítésének szükségességéről. A tárgyi ügyben az Önkormányzat az alábbi indokok miatt nem 

tartja szükségesnek környezeti értékelés elkészítését: 

- A tervezési területen nincsenek környezeti problémák, a településrendezési eszközök 

módosítása nem befolyásol más jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel 

kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából; 

- Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a meglévő környezeti elemekben és 

rendszerekben a településrendezési eszközökben nem következik be változás; 

- Országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni; 

- A területen környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, 

kibocsátás, illetve szennyezettség nincsen; 

- A belterületi módosítással érintett területek nem érintenek hazai (országos vagy helyi), 

közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élvező területeket, míg a 04/5 hrsz.-ú 

ingatlan esetében a fejlesztő Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt készíttetett; 

- a magasabb rendű jogszabályok biztosítják a lehetőséget az egykori zagytér belmedencés 

kikötőként történő hasznosítására. 

 

A fentieknek megfelelően kérem, nyilatkozzon a szakterületét érintően a környezeti vizsgálat 

lefolytatásának szükségességéről. Kérem, véleményéről e levél kézhezvételétől számított 15 napon 

belül tájékoztatni szíveskedjen! 

 

Örvényes, 2020. október  

 

Huszár Zoltán 

polgármester 
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 1. melléklet: Tájékoztatás Örvényes Község településrendezési eszközeinek módosításáról 

 

A tervezési terület bemutatása 

18. hrsz. ingatlant érintő módosítás esetében 

 

A tervezési terület lehatárolása 

A 18. hrsz.-ú telek tulajdonosa a telek keresztirányú megoszthatóságának biztosítását kérte. A 

tervezési terület ingatlanjai jelenleg falusias lakóterület építési övezetbe tartoznak, használatuk is 

ennek megfelelő. A módosítás során a teljes tömbre vonatkozóan vizsgáljuk a beépíthető telek 

legkisebb méretére vonatkozó előírást, mely megszabja a kérelmező telkének megoszthatóságát. 
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97/1 és 97/17. hrsz. ingatlanokat érintő módosítás esetében 

 

A tervezési terület lehatárolása 

A 97/1 és 97/17 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa a telkek azonos építési övezetbe történő sorolását, 

és ikres beépítési mód előírását kérte. Kéri továbbá, hogy a 97/9 hrsz.-ú zsákutca rövidebb 

szakaszon történő kiszabályozását, és ezzel a területnek a két utolsó telekkel történő 

összevonhatóságát biztosítani.  

A tervezési terület hétvégiházas építési övezetben található, tényleges hasznosítása ennek 

megfelelő. A 97/9 hrsz.-ú közterület nyugati oldalán a telkek beépülése folyamatban van, itt több 

üres építési telek is található. A módosítás során a teljes tömbre vonatkozóan felülvizsgáljuk az 

építési övezetek lehatárolását, és a javasolt beépítési módot. A be nem épült telekcsoport esetében 

reális igény a beépítési mód felülvizsgálata, mely során a tulajdonosi kéréseket is figyelembe lehet 

venni. 

Emellett vizsgáljuk a 97/9 hrsz.-ú zsákutca rövidebb szakaszon történő kiszabályozásának 

lehetőségét, a telkek közterületi kapcsolatának megtartása és a szakmailag szükséges végforduló 

helyigényének biztosítás mellett.  
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04/5 hrsz. ingatlant érintő módosítás esetében 

 

A tervezési terület lehatárolása 

A tervezési terület Zkk1 zöldterület-közkert övezetbe sorolt. Az Egyesület célja a területen belső 

medencés kikötő kialakítása. A témában az Önkormányzat, az Egyesület és a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály munkatársai egyeztetést tartottak, melyről emlékeztető készült (2. 

melléklet). A valóságban a terület növényzettel benőtt, vizes terület, melynek egy részét jelenleg is 

csónakkikötésre használják, illetve előtte is csónakkikötő található. A településrendezési 

eszközökben a "hatályos" VpRT előírásainak megfelelően van feltüntetve a parti 

területfelhasználás, így a szabályozási terven Zkk1 jelű területként szabályozott zöldterület előtt van 

jelölve a kikötésre alkalmas partszakasz.  

Zkk1 jelű övezetben nem rendelkezik a HÉSZ a medencés kikötőkről. A magasabb rendű 

jogszabályok lehetőséget biztosítanak a kikötő létesítésére. 2018. évi CXXXIX. törvény 73. § (5) 

bekezdés 

(5) Zöldterületen – ide nem értve a már meglévő, felöltött zagyterek területén kialakított 

zöldterületet – nem alakítható ki olyan vízfelület és medencés kikötő, amely a tómederrel közvetlenül 

érintkezik. 

04/5 hrsz.-ú ingatlan már meglévő, feltöltött zagytérnek minősül.  

Településrendezési eszközök módosításának javaslata 

A módosítási célok kapcsán szerkezeti tervet érintő változtatás nem merül fel.  
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A 18. hrsz.-ú ingatlan esetében az Lf2* építési övezetre vonatkozó szabályokat szükséges 

felülvizsgálni, a beépíthető telek legkisebb méretét csökkenteni, vagy egyedi előírásokat alkalmazni 

a saroktelkekre vonatkozóan. 

A 97/1 és 97/17 hrsz.-ú ingatlanok esetében valószínűleg önálló építési övezet létrehozása válik 

szükségessé, az ikres beépítési mód miatt. Az új építési övezet egyéb beépítési paraméterei 

változatlanok maradnak (épületmagasság, beépíthetőség, minimális zöldfelület). 

A 04/5 hrsz.-ú ingatlan esetében kizárólag a HÉSZ szövegében szükséges módosítás. A HÉSZ-ben 

biztosítani szükséges, hogy az érintett övezetben belső medencés kikötő kialakítása lehetséges 

legyen.  

Várható környezeti hatások 

A 18. hrsz-ú és a 97/1 és 97/17 hrsz.-ú ingatlanok esetében környezeti hatások nem várhatóak. 

A 18. hrsz. telken található ház műemlék (nyilvántartott) kategóriába tartozik. Az épület megóvását 

a telek megoszthatóságának biztosítása nem veszélyezteti. 

 

A 04/5 hrsz.-ú vizsgált ingatlan ökológiai hálózat magterületbe, Natura 2000 területbe és nemzeti 

park területébe is beletartozik. Emiatt jelen eljárással párhuzamosan Natura 2000 hatásvizsgálat is 

folyamatban van. 

A várható környezeti hatásokat az L-TEAM Bt. által, a csónakkikötő létesítéséhez készített Natura 

2000 Hatásbecslési Dokumentáció felhasználásával mutatjuk be (szakértő: dr. Hahn István 

okleveles biológus, PhD. Élővilágvédelmi szakértői engedély száma: Sz-0029/2012). 

A fejlesztés megvalósítása során várható átmeneti hatások 

„A megvalósítás során kikotort mederanyag áthalmozása is történik, az építkezéshez használt 

anyagokis depóniát alkotnak. További felszínbolygatást jelent a munkagépek közelítése és a 

helyszíni munkavégzés.  A magasabbrendű állatokat az átmeneti zaj és sűrűbb emberei jelenlét 

zavarhatja. Mivel a tervezett átalakítások cserjés, néhol fás növényzet eltávolításával járnak, ezen 

tevékenységet a madarak kímélése érdekében költési időn kívül (szeptember 15. és március 1. között) 

kell végezni.” 

 

A várható természeti állapotváltozás leírása a Terv megvalósulását követően vagy annak 

következtében 

„A kikötőmedence kialakítása az alapterületével megegyező területen szabad, állandó vízfelszínt 

hoz létre.  helyszínen jelenleg is vannak hínárnövényzettel részlegesen benőtt csatornák, a 

lehetséges élőhelyek szempontjából ezek kiterjedése fog megnövekedni a feltöltött zagytér 

növényzettel spontán betelepült területének rovására. A létesítés során fokozott emberi jelenlétre és 

a munkagépek által keltett zajra lehet számítani. A megépülés után egy élőhely csere valósul meg: 

a P2a cserjés egy része átalakul olyan víztérré, ahol a heves vízmozgásoktól, hullámveréstől védve 

Ac kódú hínárnövényzet alakul ki.  Ez természetvédelmi szempontból értékesebb – ezért Natura 

2000-es jelölő élőhely. Mólókkal védett balatoni kikötőkben az északi és a déli parton egyaránt 

jellemző a nádas és hínárvegetáció megtelepedése, esetenként elburjánzása, ami miatt a kikötők 

üzemszerű használatának biztosításához még ritkítani is kell a növényzetet. 

A jelenleg használt kikötő elbontása a nádas és a nyílt víz közötti régió természetességét, tájképi 

értékét növeli.” 

 

A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 
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„Összességében a nádas és a környék madárvilága rendkívül gazdag, mind fészkelő, mind a 

területen csak táplálkozó fajokban. Ennek oka az élőhelyek változatossága, nagy nádasok, 

csalitosok, erdők, rétek, lakóterületek egyarán előfordulnak. A tervezett beruházás az élőhely 

együttesnek kiterjedésben csak kis részét érinti, élőhelyet nem darabol fel, az egész terület jellegét 

nem módosítja, így feltehetően jelentős hatással a madárfaunára nem lesz a tervezett 

beruházásoknak. 

A tervezett beruházás megvalósulása esetén jelölő élőhely területe nem csökken, jelölő fajok 

életfeltételei nem romlanak. 

A kikötőmedence létesítésével olyan élőhely átalakulás lehetősége teremtődik meg, ahol egy, a 

növényekre ikrázó balatoni halak és a makro-gerinctelenek számára kedvezőbb hínáros élőhely 

területe növekszik. Ez ellensúlyozza azt a negatív hatást, amit a zagytéren kialakult élőhely 

területének csökkenése és az építéssel járó átmeneti zavarás jelent.” 

 

A kedvezőtlen hatások mérséklése 

 

„Megfelelő lebonyolítás esetén a tervezett beruházás elfogadható mértékű kedvezőtlen hatást 

gyakorol az élővilágra. Az előre látható esetleges negatív hatások csökkenthetők az alábbiak 

figyelembevételével: 

1. A munkaterületeken felvonulásra, szállításra és depóniaként igénybe vett területek 

nagyságát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 

2. Ha a kivitelezés során bokrot, fát kell kivágni vagy csonkolni, az a madarak költési 

időszakának kívül (szeptembertől 15-től március 1-ig) történjen meg. 

3. A kétéltűek, az év nagy részében vízhez kötődő hüllők védelme érdekében vízzel borított 

területeken (meder, a partba nyúló lagúna) a „földmunkákat” november vége és március 

eleje között kell végezni, amikor az állatok a parton telelnek. Ha ez nem kivitelezhető, a 

munkálatokat a part felől halva kell végezni, hogy az állatok a víz felé menekülő utat 

találhassanak. A fenti pontban említettel együtt ez azt jelenti, hogy az élővilág számára a 

téli munkavégzés a legkíméletesebb. 

4. A talajra kerülő vegyszerek, olaj, szennyezőanyagok az élőhelyre nézve károkat okoznak, a 

megelőzés érdekében a gépek, berendezések állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, 

kiömlés esetén pedig azonnali hatállyal kármentesítést kell megkezdeni.” 
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2. melléklet: Emlékeztető a 04/5 hrsz.-ú telket érintő módosítás kapcsán 
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3. melléklet: Az előzetes tájékoztatási szakaszban megkeresendő szervek köre 

 CÍM hivatali kapu 

KRID 

1.  Állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal  

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti 

Kabinet 

Állami Főépítész 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

607706375 

 

2.  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi És 

Természetvédelmi hatáskörében eljáró Járási Hivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

8200 Veszprém, József A. u. 36. posta: 8210 Vp, Pf. 1307 

346009700 

3.  Nemzeti Park Igazgatóság  

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

8229 Csopak, Kossuth u. 16. 

545266339 

 

4.  Területi vízvédelmi hatóság  

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

528286159 

 

5.  Területi Vízügyi Hatóság (illetékes katasztrófavédelmi 

igazgatóság) 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

 

6.  Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 

628576158 

 

7.  Területi Vízügyi Igazgatási Szerv 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6 

240163925 

 

648270142 

 

8.  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

8200 Veszprém, Dózsa Gy. út. 31.    posta: 8201 Vp. Pf. 403 

708215715 

 

9.  Népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 

8200 Veszprém, József A. u. 36. 

428330178 

10.  Budapest Főváros Kormányhivatala  

Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, 

Útügyi Osztály 

1066 Budapest, Teréz körút 62.   1387 Budapest Pf. 1007. 

 

109788755 

 

 

 

 

11.  Közlekedésért felelős miniszter 

Innovációs és Technológiai Minisztérium,  

 

Hajózási Hatósági Főosztály 

Vasúti Hatósági Főosztály 

442643115 

12.  347633920 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
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 CÍM hivatali kapu 

KRID 

13.  légiközlekedési hatóság, 

és katonai légügyi hatóság 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal 

246579784 

14.  fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatáskörében 

eljáró járási hivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály, Útügyi osztály 

8200 Veszprém, Kistó u. 1. 

515806718 

15.  Kulturális örökségért felelős miniszter 

Miniszterelnökség, Helyettes Államtitkárság 

1357 Budapest, Pf. 6. 

120264398 

16.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5. 

312470101 

17.  Ingatlanügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály, Földhivatali osztály 

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

 

751029730 

18.  17. Megyei Kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási 

hivatala 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály, 

Erdészeti Osztály 

8200 Veszprém, Szent Margit park 2.  

(levelezési cím: 8210 Vp. Pf 1122) 

212502319 

19.  Honvédelemért felelős miniszter 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

1135 Budapest, Lehel u. 35-37. postacím: 1555 Budapest, 

Pf.70. 

 

210267399 

20.  Megyei rendőr-főkapitányság 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 

Igazgatóság 

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2.  

titk.veszpremmrfk@veszprem.police.hu 

 

 

21.  Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, 

Bányászati Osztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1 

120730941 

22.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525 Budapest, 

Pf.75. 

516334978 

https://www.google.hu/maps/place/Veszprém,+Vörösmarty+Mihály+tér+9,+8200/@47.090203,17.9109743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47699a6fafe4ec11:0x7f5ded7547335d9a!8m2!3d47.090203!4d17.913163
mailto:titk.veszpremmrfk@veszprem.police.h
mailto:titk.veszpremmrfk@veszprem.police.hu
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 CÍM hivatali kapu 

KRID 

23.  Országos Atomenergia Hivatal   

Országos Atomenergia Hivatal 

1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.  

levélcím: 1539 Budapest, Pf. 676. 

601292727 

24.  Budapest Főváros Kormányhivatala  

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 

Főosztály, Közegészségügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 174. posta:1550 Budapest, Pf. 203 

427094958 

25.  Veszprém Megyei Önkormányzat 245854754 

Szomszédos önkormányzatok 

23. Balatonudvari Önkormányzata 306111378 

24. Pécsely Önkormányzata 543981104 

25. Aszófő Önkormányzata 401035915 

26. Tihany Önkormányzata 248652748 

 

 

 Környezet védelméért felelős szervek  

1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 566185331 

2. 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

346009700 

3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 545266339 

4. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály 457389379 

5. 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi és 

Vízvédelmi Hatóság 

601411315 

6. 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási 

Hivatal  Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

166301915 

7. 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási 

Hivatal  Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

312470101 

8 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

312470101 

9. 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, 

Bányászati Osztály 

120730941 

10. Budapest Főváros Kormányhivatala Örökségvédelmi Osztály 109788755 

11. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 109788755 

12. Nemzeti Népegészségügyi Központ 355530977 

13. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 769207129 

 

 


