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I. BEVEZETŐ 

1.1. A terv célja, a megbízás ismertetése  

Örvényes Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte a 
tulajdonosok által benyújtott kérelmek okán a 18, 97/1 és 19/17, illetve a 04/5 helyrajzi számú 
területeken. A helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási terv módosításával Örvényes 
Község Önkormányzat képviselő-testülete a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg (A. melléklet). 

A 18 helyrajzi számú telken a tulajdonos a telek 2 részre történő megoszthatóságát kérte, a 97/1 hrsz 
és 97/17 hrsz telkek tulajdonosa pedig a telkek azonos építési övezetbe sorolását, hogy a két telket 
együtt tudja hasznosítani és kedvezőbben tudja beépíteni. Ugyancsak ezekhez a telkekhez kapcsolódik 
a kérelem, amiben a 97/9 hrsz-ú zsákutca rövidebb szakaszon történő kiszabályozását, és ezzel a 
területnek a két utolsó telekkel történő összevonhatóságát kérik biztosítani.  Az Örvényesi Sporthorgász 
és Vízisport Egyesület a 04/5 helyrajzi számon belmedencés kikötő létesítésére nyújtott be kérelmet 
(lásd C. melléklet). Cél a megalapozó vizsgálatokat követően javaslatok megfogalmazása a helyi építési 
szabályzat módosítására a fent ismertetett három részterületre vonatkozóan.1 

 

A tervezett módosítások kizárólag Örvényes helyi építési szabályzatát és az annak mellékletét képező 
szabályozási tervét érintik. A településszerkezeti terv módosítása nem szükséges, mivel nem történik a 
területhasználati rendszert érintő változtatás. 

A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását 
követően a szabályozási terv módosításának javaslatát készítettük el. Az alátámasztó munkarészek a 
változtatás szakmai indokait tartalmazzák, a települési főépítész e tárgyban született nyilatkozata 
szerinti tartalommal (B. melléklet). 

 

                                                 

1 Jelen dokumentáció továbbiakban nem tartalmazza a 18 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó módosításokat 
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1.2. A tervezési folyamat 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A településrendezési eszközök módosítása teljes 
eljárás keretén belül történik. A teljes eljárás szabályait az Eljr. 36-40. § tartalmazzák. 

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, az előzetes 
tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények összegzését az E. melléklet tartalmazza. 

A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. A 
véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési 
eszközöket párhuzamosan véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § rendelkezéseinek 
megfelelően, valamint az érintett államigazgatási szervekkel, megyei és települési önkormányzatokkal 
(a továbbiakban: véleményezők). A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia kell: 

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását, 

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá 

c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a 
döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés dokumentálásával és közzétételével. 

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 6/2017. (VII.08.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése 
alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján, közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való közzétételével 
történik. Az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az 
önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon 
szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet 
megtenni. 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi 
szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet előírásai alapján a 
lakossági fórum elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a 
közzétételtől, videokonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag 
elektronikus úton. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a 
döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul. 

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét az 
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

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. 
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Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi 
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá 
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a 
jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léptethető hatályba. 

Jelen dokumentáció Örvényes településrendezési eszközök 3. sz. módosításának főépítészi záró 
véeményezésre előkészített dokumentációja, melyet megküld a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészének, miután az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést, illetve a véleményezési 
szakaszt lezárta. A partnerségi egyeztetést az Önkormányzat az 1. sz. módosítási területtel 
kapcsolatban nem zárta le, miután a véleményezési szakaszban az örökségvédelmi hatóságtól 
jogszabályon alapuló vélemény érkezett. 

1.3.  A jelenleg hatályos településrendezési eszközök  

Örvényes község településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt 
időszakban a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat két alkalommal 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) 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Örvényes Község Önkormányzat képviselő-testületének ……/2021. (…) rendelete a község helyi 
építési szabályzatáról szóló 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38.§ (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljáró Államigazgatási 
Szervek, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII.08.) önkormányzati 
rendeletben meghatározottaknak megfelelően a partnerek véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1.§ Jelen rendelet 1. és 2. melléklete szerinti szabályozási tervlapon a módosítás területi hatálya 
jelkulccsal jelölt területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2017. (III.13.) rendelet (a 
továbbiakban: HÉSZ) 1. melléklete szerinti „SZT-1” és „SZT-2” jelű tervlapok normatartalma hatályát 
veszti és helyébe a jelen rendelet 1. és 2. mellékletét képező szabályozási tervlap normatartalma lép.  

2.§ A HÉSZ 38.§ az alábbiakkal egészül ki: 

„(10)  Ha a szabályozási terv építési helyet jelöl, az elő-, oldal- és hátsókert méretét a 
szabályozási terven jelöltek szerint kell figyelembe venni.” 

3.§ A HÉSZ 44.§ az alábbiakkal egészül ki: 

„(18) Üh1 építési övezetben, ha szabályozási terv építési helyet jelöl, épület úgy is létesíthető, hogy 
a két szomszédos épület oldalfala közös telekhatárra kerül.” 

4.§ A HÉSZ 50.§ az alábbiakkal egészül ki: 

„(6) Zkk3 övezet telkein épület nem helyezhető el. 
(7) Zkk3 övezetben belső medencés kikötő elhelyezhető.” 

5.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.  

 

Örvényes, 2021.  ..... 

 
 Huszár Zoltán  Dr. Percze Tünde  
 polgármester jegyző 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

Az Eljr.16. § (5)-(6) bekezdések alapján a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot a 
tervezési feladatnak megfelelő tartalommal készítettük el, a települési főépítész nyilatkozatával 
összhangban (B. melléklet). 

1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

1.1. A módosítással érintett területek elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítással érintett 97/1 és 97/17 hrsz telkek belterületi elhelyezkedésűek, a 04/5 hrsz földrészlet 
külterületi.  

1.1.1. 97/1 és 97/17 hrsz telkek, Üdülőtelep 

A tervezési terület hétvégiházas építési övezetben található, a kérelmező mindkét telke beépítetlen. A 
97/9 hrsz-ú közterület nyugati oldalán kialakított telkek mindegyike beépítetlen. A 97/1 és 97/17 hrsz 
telkek a hétvégiházas területen belül különböző építési övezetbe tartoznak: a 97/1 hrsz az Üh2 
övezethez, a 97/17 hrsz az Üh1 övezethez. A 97/9 hrsz út vége a két telekből került kiszabályozásra. 
Északnyugat felől a vasút területe határolja. A terület jellegében, elsősorban beépítetlensége miatt, 
településképileg kevésbé meghatározó. 

 

Tervezési terület a 97/9 hrsz közterület felől 

 

A tervezési terület lehatárolása 

 

 

Tervezési terület a 97/9 hrsz közterület felől 
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1.1.2. Csónakkikötő, külterület 

A 04/5 hrsz telek külterületi 
besorolású terület a Balaton 
partján. Nyugatról nádas 
határolja, keletről a strand 
területével szomszédos. Északról 
közterülethez kapcsolódik. Az 
egykori zagytér levezető árkai 
jelenleg is megfigyelhetők a 
területen. A Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság Balatoni 
Kirendeltségének tájékoztatása 
szerint a 04/5 hrsz terület 
valóban zagyterület volt 
korábban. Az 1988-90-es években 
készült a Balaton mederkotrási 
koncepcióterve, amelyben 
feltüntetésre került, hogy 1981 
és 1987 között az örvényesi 
strand területén kotrási 
munkálatokat végeztek, amely 
során a kikotort zagyanyagot a 
rendezési tervben is jelölt 
területen helyezték el. (lásd D. 
melléklet) Az ingatlan egy részét 
csónakok tárolására használják, s 
innen közelíthető meg a 
csónakkikötő.  

 

A tervezési terület lehatárolása 

  

Csónakkikötőhöz vezető zöldterület, volt zagytér Csónakkikötő bejárata 

 

 

Csónakkikötő Csónakkikötő közelében a tavirózsák 
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Szennyvízátemelő a szomszédos telken 

 
Strand a szomszédos telken  

1.2. Telekméret vizsgálata 

A 97/1 hrsz és 97/17 hrsz telkek környezetében a telkek kialakítása szabályos, az utcában a telkek 
mérete sehol nem haladja meg a 800 m2-t. A 97/1 hrsz telekkel szomszédos telkek hossza átlagosan 34 
m, szélességük 16 m. A 97/17 hrsz. telekkel egy sorban elhelyezkedő telkek hossza 44 m, szélességük 
ugyancsak 16 m. A 97/1 hrsz-ú telek 691 m2 nagyságú, míg a 97/17 hrsz-ú telek mérete 1323 m2. 

A 04/5 hrsz telek mérete 3026 m2. 

 

Telekméret vizsgálata 
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1.3. Beépítettség vizsgálata 

A következő táblázat a vizsgált telkek beépítettségi és beépíthetőségi adatait mutatja. A vizsgálatot az 
alaptérkép adatai alapján végeztük el. 

Hrsz. Telekméret (m2) 
Tényleges 

beépítettség 
(alaptérkép szerint) 

Megengedett 
beépíthetőség 

További építési 
lehetőség (m2) 

97/1 691 0% 20% 138 
97/17 1323 0% 20% 264 
04/5 3026 0% 3% 90 

 

2.  HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSKÉPI DOKUMENTUMOK 

2.1. Településrendezési eszközök 

2.1.1 A 97/1 és 97/17 hrsz ingatlanok  

A településszerkezeti terv a telkeket hétvégiházas területbe sorolja. Ennek megfelelően a szabályozási 
terven is hétvégiházas építési övezetbe tartoznak, azonban eltérő övezetbe. A 97/1 hrsz-ú telek Üh2, 
míg a 97/17 hrsz-ú telek Üh1 övezetben található. A következőekben mindkét övezetre vonatkozó 
előírásokat bemutatjuk. 

38.§ (5) Újonnan beépítésre kerülő telektömbök építési övezeteiben az előkerti építési 
határvonal: 

c)  hétvégiházas üdülőterület esetében az építési övezeti írásoknak megfelelő érték; 

(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 beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje a telepítési távolság2 
fele. 

Az előkert mérete övezetenként eltérő, lásd lentebb. Az oldalkert az Üh1 (97/17) építési övezetben 4,5 
m, míg az Üh2 építési övezetben (97/1) 2,25 m.  

44.§ (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. 

                                                 

2 OTÉK 36. § (2) A legkisebb telepítési távolság az egymással szemben átfedésben lévő olyan épületek 
között, amelyeknek homlokzata huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza az 
építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb beépítési magasság mértéke. 
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(5) Hétvégi házas terület építési övezeteiben elő- és oldalkert legkisebb méretén belül nem 
helyezhetők el a kerti 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: 
a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben; 

történhet. 

Azaz telkenként egy főépület helyezhető el, és egy melléképület, azonban a garázsnak a főépület 
részeként kell megépülnie. 

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

(9) Üh1 építési övezetben az építmény-elhelyezés és a telekalakítás feltételei a következők: 
a)  a beépítés módja:                                                             oldalhatáron álló; 
b)  a kialakítható telek megengedett legkisebb területe:    700 m2; 
c)  a kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége:  14m; 
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:   20%; 
e)  terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:  20%; 
f)  az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke:   4,5m; 
g)  zöldfelület legkisebb mértéke:      60%. 

 

(10) Üh2 építési övezetben az építmény-elhelyezés és a telekalakítás feltételei a következők: 
a)  a beépítés módja:                                                                   szabadonálló; 
b) a kialakítható telek megengedett legkisebb területe:                     700 m2; 
c) a kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége:   14m; 
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:   20%; 
e) terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20%; 
f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke:   4,5m; 
g) zöldfelület legkisebb mértéke:       60%. 

(13) Üh1 és Üh2 építési övezetben az Orgona utca menti telekhatárok esetében az előkert mérete 
5m, egyéb esetben 3m. 

A vizsgált telkek esetében az előkert 3 m. 

Az előírásokból látszik, hogy a két övezet a beépítési módban és így az azzal összefüggő oldalkert 
méretében különbözik. 

2.1.2 04/5 hrsz ingatlan 

A vizsgált ingatlan a településszerkezeti terven zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt. Ezzel 
összhangban a szabályozási terv a területet közkert övezetbe sorolja. 

10.§ (1) A település területén a Natura 2000 területek, az országos ökológiai hálózathoz tartozó 
területek, és a Nemzeti Park területek (továbbiakban: védett terület) lehatárolását a Szabályozási 
terv tartalmazza, területükön a külön jogszabályokban 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. 

A vizsgált ingatlan ökológiai hálózat magterületbe, Natura2000 területbe és nemzeti park területébe is 
beletartozik. 
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22.§ (4) A Szabályozási terven feltüntetett, a természetközeli vízfolyások, vizes élőhelyek 
partvonalától számított védőtávolságon belül új építmények elhelyezése tilos. 

A vizsgált ingatlant érintően nem került kijelölésre védőterület a szabályozási terven. 

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

(3) Zöldterületen csak a Balaton-felvidéken honos fák és azok faiskolai változatai ültethetők. 

(4) Vízpart-rehabilitációs terv hatálya alá tartozó zöldterületeken épület csak a szabályozási 
terven jelölt helyen helyezhető el. 

A vizsgált ingatlan vízpart-rehabilitációs terv hatálya alá tartozik, így a szabályozási terven épület 
elhelyezésének lehetőségét jelölni szükséges. Az Önkormányzat célja a területen a szabályozási 
tervben jelenleg is biztosított beépítési százalék szerinti építési jog tényleges biztosítása. 

(5) Zöldterület övezet telkein közlekedési, föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, műtárgyak – 
gyalogos és kerékpárutak illetve közvilágítás kivételével – nem helyezhetők el. 

(6) 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. 

 50.§ (3) Zkk övezetben elhelyezhető 
a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
b) a területfenntartásához szükséges építmény. 

(4) Zkk1 övezet telkein az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők: 
a) a beépítési módja       SZ 
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke    3% 
c) a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke  3% 
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke      4,5 m 
e) legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása - amennyiben a szennyvíz tisztítása 

és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik. 
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A hatályos szerkezeti tervlap kivágata 

 

A hatályos szabályozási tervlap kivágata 
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2.2. Településképi rendelet  

11/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelete Örvényes Község településképi rendeletéről 

A településképi rendelet a vizsgált területek mindegyikét településképi szempontból meghatározó 
területek közé sorolja. Ezekre közös és egyedi előírások is vonatkoznak. A 97/1 és 97/17 hrsz-ú 
ingatlanok az üdülőzónába, a 04/5 hrsz-ú ingatlan pedig a vízparti strand és kikötői zónába tartozik. 

 

 

Kivágat a településképi 
rendelet 2. sz. mellékletéből 

 

2.2.1. Általános előírások 

A közös rendelkezések közül (mindhárom tervezési területre vonatkoznak) csak a beépítéssel és 
tömegalakítással összefüggő szabályokat idézzük. A rendelet számos előírást tartalmaz az 
anyaghasználat, homlokzatalakítás, kerítések, műszaki berendezések témakörében is, melyeket a 
kérelmezők figyelmébe ajánlunk, azonban jelen módosítási célokhoz nem kapcsolódnak szorosan.  

11. § A település településképi szempontból meghatározó területein 
a) csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes építmények építhetők, amelyeket a 

telek adottságainak, a környezetük karakterjellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az 
építőanyagok sajátosságainak megfelelően, és a területi sajátosságokat figyelembe véve 
alakítottak ki. 

b) településképhez való illeszkedés biztosítására és a minőségi településkép kialakítása vagy 
védelme érdekében – a településképi szempontból meghatározó terület tájhasználata során 
biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természeti rendszerek megóvását a 
kialakult geomorfológiai formák (lejtő és emelkedő) megőrzendők, azt csak az épület 
megközelítése miatt lehet szükséges mértékben megbontani. 

12. § (1) A település településképi szempontból meghatározó területén az új beépítések telepítési 
módja 

a) újonnan beépítésre kerülő, vagy jelentősen átépítésre kerülő területen oldalhatáron álló 
beépítés esetén az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár; 

b) 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; 
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c) tereprendezés szükségessége, a meglévő terepszinthez viszonyított feltöltés vagy bevágás 
mértéke külön-külön nem haladhatja meg az 1,5 métert; 

d) az utcában kialakult épület elhelyezkedéshez igazodóan; 
e) amennyiben – tömbre jellemzően - oldalhatáros beépítési oldal nem állapítható meg, 

amennyiben az a szomszédos telek építési jogát nem korlátozza, az északi irányhoz közelebb 
eső telekhatár oldalhoz igazodóan; 

f) amennyiben – az utca jellemzően – előkerti beépítési vonal nem állapítható meg, úgy az 
előkert beépítési vonalának kijelölése a vonatkozó magasabb szintű előírás szerint; 

OTÉK 35. § (2)  Az előkert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ennek 
hiányában a kialakult állapotnak megfelelő vagy 5,0 m. Jelen esetben a HÉSZ megállapít előkert 
méretet. 

g) saroktelek esetében az előkerti építési vonal megválasztása – az utcakép egységessége és a 
településkép megőrzése érdekében – a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodóan 
történhet. 

16. § A település településképi szempontból meghatározó területén 
b) Egy telken lévő építmények tömegeit úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban 

legyenek és formai szempontból egységes építményegyüttes hatását keltsék. 
c) Épületek csak magastetővel létesíthetők. A magastető hajlásszöge 37°-nál alacsonyabb, 42°-nál 

meredekebb nem lehet, kivéve a gazdasági területen. Alacsonyabb hajlásszögű vagy lapostető 
az épület bruttó alapterületének 20 %-án, de legfeljebb 40 m2-en létesíthető. 

d) Épületek tetőtér beépítése esetén a tetőfelépítmények kerülendőek, helyette a tetőfelületbe 
simuló tetőtéri nyílászárók alkalmazandók. 

e) Keresztszárny az épület homlokvonalától számított 5 méteren túli épületrészen alakítható ki. 
f) Különálló melléképületek a főépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet 

alkotva építhető, homlokzatának magassága, illetve gerincmagassága a főépületét nem 
haladhatja meg, tömegarányaival annak méreteit kell követni. 

g) Szomszédos épületek tömegformálásukkal egymáshoz kell illeszkedjenek. 
h) Tetőgerinc és épülettömeg az utcai településképhez illeszkedően, többnyire az utcavonalra 

merőleges hossztengely irányú legyen. 
i) Tetőtér beépítés esetén a tetőfelépítmények kerülendők, helyette a tetőfelületbe simuló 

nyílászárók alkalmazandók. 
j) Új épületek a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó, hagyományos épületekhez igazodó tömeg- 

és arányrendszerrel épülhetnek. Előnyben kell részesíteni az egy szerkezeti raszterral (egy 
menettel) tervezett épületeket, ezért az épületszélesség – intézményi rendeltetés 
kivételével – nem haladhatja meg a 7,2 métert, mely szélességbe a tornác mérete is 
beletartozik. 

2.2.2. 97/1 és 97/17 hrsz ingatlanokra vonatkozó egyedi előírások 

A vizsgált ingatlanokra a településképi rendelet egyedi előírást nem fogalmaz meg. 

2.2.3. 04/5 hrsz ingatlanra vonatkozó egyedi előírások 

A településképi rendelet előírásokat határoz meg a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozóan 
is. Ezek az előírások az összes vizsgált területen érvényesek, azonban a csónakkikötő területén 
különösen fontosak, mivel az közkert övezetbe sorolt. 

19. § A település településképi szempontból meghatározó egyéb területén zöldfelületeken 
a) A tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, a 4. függelékben 

található növénylista felhasználásával a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok 
alkalmazhatók. A közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek és a tujafélék 
dominanciája kerülendő. 

b) Az utcák mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor telepítendő. A zöldsáv fenntartását, és 
gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan kell végezni. 

c) Erdősávok, fasorok telepítése, felújítása őshonos fajokkal történhet (tölgyek, hársak, kőris, 
szil, hazai nyár fajták). 
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20. § 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; 
c) extenzív jellegű, integrált, bio- vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 

alkalmazhatók; 
d) meglévő, településképileg előnytelen építmények takarását. 

21. § (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 főút mentén – ültethető. 

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

(4) 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 méter széles, az útburkolattal párhuzamos 
zöldsávot kell kialakítani és fenntartani. 

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

 

3. MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

 

3.1. A 97/1 és 97/17 hrsz telek kapcsán 

Javasoljuk, hogy a két telek kerüljön azonos övezetbe, az Üh1 jelű építési övezetbe. 

A két telek tulajdonosa azonos, így az azonos építési övezetbe történő sorolás biztosítja, hogy a két 
telket összevonhassa vagy telekhatár rendezést hajtson végre. Az azonos építési övezetbe való 
átsorolás megkönnyíti továbbá a telkek összefüggő koncepció alapján történő beépítését is.  

Javasoljuk, hogy a két telekre vonatkozóan kerüljön feltüntetésre építési hely, illetve hogy az Üh1 
építési övezetre vonatkozó előírások az alábbiakkal egészüljenek ki: 

„Üh1 építési övezetben, ha szabályozási terv építési helyet jelöl, épület úgy is létesíthető, hogy a 
két szomszédos épület oldalfala közös telekhatárra kerül.” 

A szabályozási terven az építési hely úgy került feltüntetésre, hogy az előkert mérete megegyezik a 
legnagyobb megengedett épületmagasság mértékével, ami a szomszédos oldalhatáron álló beépítésű 
97/16 hrsz-ú ingatlan viszonylatában a telepítési távolság betarthatósága miatt szükséges. Az oldalkert 
mérete 6 méter, ami igazodik a szomszédos ingatlanok hátsókertjének méretéhez, a hátsókert pedig 3 
méter. 

Javasoljuk továbbá a 97/9 hrsz-ú út rövidebb kialakítását, mivel az utca utolsó két telkének 
megközelítése így is biztosítható a telkek beépíthetőségét azonban pozitívan befolyásolja a változtatás.  

A módosítás után tehát a két telek csak a telekalakítás után válik majd építési telekké. Azaz a 
rendezési terv módosításának hatályba lépése és az utána elvégezhető telekalakítás lezárulta közötti 
időben a telkeken építési tevékenység nem lesz végezhető. 
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Szabályozási javaslat 

 

Hatályos szabályozási terv 

3.2. 04/5 hrsz ingatlan kapcsán 

A területen belmedencés kikötő megvalósítása javasolt, mely lehetőséget teremt a strand nyugati és 
keleti oldalán található kikötők rendezésére.  

 

A csónakkikötő tervezett elhelyezkedése a 04/5 hrsz.-ú ingatlanon 
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A 04/5 hrsz.-ú ingatlanon új Zkk3 övezet kerül kijelölésre. Javasoljuk a HÉSZ kiegészítését a Zkk3 

övezetre vonatkozóan: 

„(6) Zkk3 övezet telkein épület nem helyezhető el. 
 (7) Zkk3 övezetben belső medencés kikötő elhelyezhető.” 

2018. évi CXXXIX. törvény 73. § (5) bekezdés értelmében a területen medencés kikötő kialakítása 
megengedhető, mivel a vizsgált telek már meglévő, feltöltött zagytéren (lásd D. melléklet) kialakított 
zöldterület: 

„(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.” 

 

Szabályozási javaslat 

 

Hatályos szabályozási terv 

 

4. TÁJ-ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, VÁRHATÓ KÖNYEZETI HATÁSOK 

4.1. Táj- és természetvédelem 

A 04/5 hrsz.-ú vizsgált ingatlan ökológiai hálózat magterületbe, Natura 2000 területbe és nemzeti 
park területébe is beletartozik. Emiatt jelen módosítási eljárással párhuzamosan Natura 2000 
hatásvizsgálat is folyamatban van. 

A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a 
biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni a településen. 

4.2. Várható környezeti hatások 

A 97/1 és 97/17 hrsz ingatlanok esetében környezeti hatások nem várhatóak. 

A 04/5 hrsz ingatlan tekintetében 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. Élővilág-védelmi szakértői engedély száma: Sz-
0029/2012). 

A fejlesztés megvalósítása során várható átmeneti hatások 

„A megvalósítás során kikotort mederanyag áthalmozása is történik, az építkezéshez használt anyagok 
is depóniát alkotnak. További felszínbolygatást jelent a munkagépek közelítése és a helyszíni 
munkavégzés.  A magasabb rendű 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.” 



ÖRVÉNYES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 19 
FŐÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNYEZÉSRE ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ   
   
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  
www.vzm.hu 

 

A várható természeti állapotváltozás leírása a Terv megvalósulását követően vagy annak következtében 

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

„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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5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az ország 
területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (továbbiakban: MATrT). Örvényes területét 
az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 
érinti. 

5.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét (továbbiakban: BKÜTrT) az MATrT negyedik 
része tartalmazza. Az MATrT 11. és 50.§-a rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon belüli 
szabályokról. A 2. módosítási terület települési térség, a 3. módosítási terület pedig vízgazdálkodási 
térség térségi területfelhasználási kategóriába tartozik. A 3. módosítási terület a Balaton vízparti 
területe, továbbá 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározóként a Balaton 
tómedre érinti. 

 

A BKÜTrT térségi szerkezeti tervének Örvényest ábrázoló részlete,  
jelölve a módosítással érintett területeket 

 

3. 

2. 
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5.2. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése 

Az MATrT 77. § (1) bekezdése határozza meg a BKÜTrT-ben alkalmazott országos és kiemelt térségi 
övezeteket együttesen, amelyekkel a 3. módosítási terület érintettségét összefoglaló táblázatot az 
alábbiakban mutatjuk be: 

Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 
3. mód. ter. 
érintettsége 
(igen/nem) 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT igen 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete MATrT nem 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT nem 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete 

MATrT nem 

5. Tájképvédelmi terület övezete MvM rend. igen 

6. Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

MATrT 
igen 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend. nem 

8. Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend. igen 

9. Földtani veszélyforrás terület övezete MvM rend. nem 

10. Vízeróziónak kitett terület övezete MvM rend. nem 

11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rend. igen 

12. Tómeder övezete MATrT nem 

13. Általános mezőgazdasági terület övezete MvM rend. nem 

14. Kertes mezőgazdasági terület övezete MaTrT nem 

15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MaTrT nem 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. nem 

17. Erdők övezete MaTrT nem 

18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. nem 

19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete MaTrT nem 

20. Honvédelmi és katonai célú terület övezete MaTrT nem 
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ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

MATrT 25.§ és 78.§-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet a teljes 3. módosítási területet érinti.  

A tervezett módosítás az övezetre vonatkozó előírásokkal 
összhangban van, a területen új beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre. A HÉSZ nem engedi a zöldterület 
beépítését. 

 

 

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

MvM rendelet 4.§-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet Örvényes teljes közigazgatási területét érinti. A 
tervezett módosítások az övezetre vonatkozó előírásokkal 
összhangban vannak. A tervezett belmedencés kikötő 
létesítésére az örvényesi tájban jelentős változást nem 
eredményez. Örvényes táji és tájképi értékei a beruházás 
megvalósulásával nem sérülnek. 

- Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre; 
- A domborzati adottság a lehető legkisebb mértékben 

kerül megváltoztatásra; 
- Új épület vagy építmény nem kerül elhelyezésre; 
- Nem kerül csarnok elhelyezésre a területen. 

 

VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS 
TERÜLETEK ÖVEZETE 

MATrT 31. § és 82.§-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet Örvényes teljes közigazgatási területét érinti. A 
tervezett módosítások az övezetre vonatkozó előírásokkal 
összhangban vannak.  

 

3. 

3. 

3. 
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VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

MvM rendelet 5.§- ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet Örvényes teljes közigazgatási területét 
érinti. A tervezett módosítások az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban vannak. 

A hatályos helyi építési szabályzatban 
megfogalmazásra kerültek a felszíni és a felszín 
alatti vizek védelmére vonatkozóan előírások, 
továbbá a vízellátásról és a szennyvízelvezetésről is 

rendelkezik a HÉSZ.  

 

 

RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE 

MvM rendelet 9.§-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet a teljes 3. módosítási területet érinti. Az 
övezetre vonatkozó előírások a tervezett beruházást 
nem befolyásolják, új beépítésre szánt terület nem 
kerül kijelölésre a módosítás során. 

 
 

5.3. Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra a Veszprém megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi 
szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló Veszprém Megye Hatályos területrendezési Terve (a 
továbbiakban: VMTrT), ami 2020.01.12-től hatályos.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja 
ad felhatalmazást arra, hogy az egyedileg meghatározott térségekre vonatkozó szabályokat is 
figyelembe kell venni. Az egyedileg meghatározott térségek közül az alábbiak érintik a 3. módosítási 
területet. 

  

3. 

3. 

3. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
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Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 
3. mód. ter. 
érintettsége 
(igen/nem 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek 
övezete 

VMTrT nem 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

VMTrT nem 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete  VMTrT nem 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének 
övezete 

VMTrT igen 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye 
várostérségeinek övezete 

VMTrT igen 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális 
fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő 
térség településeinek övezete 

VMTrT igen 

 

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK KIEMELTEN 
TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

VMTrT rendelet 11.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

Az övezet mindegyik módosítási területet érinti. Az 
övezetre vonatkozó előírások a tervezett 
módosításokat nem befolyásolják. 

 

 

3. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
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EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉGEK ÖVEZET – 
VESZPRÉM MEGYE VÁROSTÉRSÉGEINEK ÖVEZETE 

VMTrT rendelet 12.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

Az övezet mindegyik módosítási területet érinti. Az 
övezetre vonatkozó előírások a tervezett 
módosításokat nem befolyásolják. 

 

 

EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉGEK ÖVEZET – AZ 
„EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA VESZPRÉM 
2023” PROGRAM ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ 
TÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK ÖVEZETE 

VMTrT rendelet 13.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

Az övezet mindegyik módosítási területet érinti. Az 
övezetre vonatkozó előírások a tervezett 
módosításokat nem befolyásolják. 

 

 

5.4. Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv és a Balaton vízparti területei közcélú 
területfelhasználási terve 

A település területén Örvényes vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett 
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 28/2005. 
(VIII.16.) TNM rendelet és tervi melléklete (a továbbiakban: VpRT) határozza meg a vízparti 
területfelhasználást. A településrendezési eszközök készítésénél a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 
területfelhasználásaihoz kapcsolódóan az MATrT valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás 
követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: balatoni OTÉK) előírásait 
kell figyelembe venni. 

3. 

3. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
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Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv kivágata 

A strandtól nyugatra fekvő zöldterület nem tartozik jelenleg a Balaton jogi partvonalához, ezért a 
kialakításához szükséges módon a tómeder felől tervezett új szabályozási partvonalat ábrázol. A 
közcélú területként kijelölt terület egyidejűleg önkormányzati elővásárlási joggal terhelt. Itt alakítható 
ki egyedül a Btv. 20.§ (1) szerinti parti sétány, ezért kialakítása különösen fontos. A zöldterület északi 
részén a meglévő szennyvízátemelőt ábrázolja a terv. 

Örvényes Sporthorgász Egyesület működteti a horgászkikötőt a zöldterülettől délre. A partszakasz – a 
keleti részek kivételével - a TNM Rendelet értelmében hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők 
létesítésére használható fel. A kikötő öblözete természetközeli növénytársulással fedett partmenti 
terület, míg a nyílt vízfelület irányában II.a és V.a osztályú nádas került felmérésre. (A vízpart-
rehabilitációs tanulmányterv nádassal körülzárt kikötőként ábrázolja a csónakkikötőt.) 

Megfelelés az MATrT előírásainak vízpartra vonatkozó előírásainak: 

 71. § (4) A szabályozási partvonaltól számított 30 méteres sávon belül medencés kikötő és a 
hozzá kapcsolódó épületek kerülnek elhelyezésre. 

 73. § (5) A 04/5 hrsz.-ú ingatlan zagytér, így ott medencés kikötő létrehozható  
(Lásd: D. melléklet) 
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6. MELLÉKLETEK 

A. MELLÉKLET - A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
DÖNTÉS
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B. MELLÉKLET - FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT 

 

Örvényes Község 3. számú módosítása kapcsán készülő megalapozó vizsgálat és az alátámasztó 
munkarészek tartalmi részletezettségéről 

Hivatkozva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 3/A. § (1), 3/C. §,  9. § (4) ,  (6) 16. § (5) 6) 
előírásaira,  

A településrendezési eszközök 3. számú módosításának megalapozó vizsgálata és alátámasztó 
munkarészei a következő tartalmi követelményeknek megfelelően készüljön: 

A megbízás ismertetése 

A módosítás célja, előzmények 

A módosítással érintett területek elhelyezkedése, meglévő állapot  

Telekméret vizsgálata  

Beépítettség vizsgálata  

Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata  

Módosítási javaslat és indoklás 

Az elhagyott tartalmi elemek indokolása:  

A településrendezési eszközök jelen módosítása nem a település egészére készül, ezért a megalapozó 
vizsgálat és az alátámasztó munkarészek a településfejlesztés és településrendezés várható hatása 
szerinti területre - a fenti részletezettséggel – és a szerkezeti összefüggések bemutatásával készül.  

Jelen feljegyzést a készülő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat mellékletének részeként 
adtam ki, a hivatkozott joghelyek alapján.  

 

Örvényes, 2020. október 

Bujdosó Judit 

főépítész 
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C. MELLÉKLET – KÉRELMEK, ELŐZMÉNYEK JEGYZŐKÖNYVEI (04/5 HRSZ.-Ú TELEK) 
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D. MELLÉKLET – A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG IGAZOLÁSA 
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E. MELLÉKLET – AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZBAN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 

Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

1. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

vemkh.epitesugy@veszprem.gov.hu 

állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal x   

 

2. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

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

veszprem.termeszetvedelem@veszprem.gov.hu 

(VMK KöTe.) környezet-, természet-, tájvédelem 

környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatáskörben megyei kormányhivatal x   

 

3. 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

8229 Csopak, Kossuth u. 16. 

bfnp@bfnp.hu (BfNPI) természet-, tájvédelem 

nemzeti park igazgatóság   x 

Megküldte a digitális adatszolgáltatást. Ismerteti a 
tervkészítés során figyelembe veendő jogszabályokat. A 04/5 
hrsz rét művelési ágú terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
területéhez tartozik és az ökológiai hálózat magterület 
övezetének része. Felhívja a figyelmet, hogy a magterület által 
érintett területen a kialakult tájhasználat a természetközeli 
állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg, csak 
természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint 
legfeljebb 30m2 bruttó alapterületű szakrális építmény 
helyezhető el. A terület natura2000 terület is. 

Kéri a tervezett beruházás miatt a 04/5 hrsz területre 
vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

Fejer.MKI@katved.gov.hu (FM Kat.véd.) 
vízvédelem 

területi vízvédelmi hatóság x    

5. területi vízügyi hatóság x   
 

mailto:vemkh.epitesugy@veszprem.gov.hu
mailto:veszprem.termeszetvedelem@veszprem.gov.hu
mailto:veszprem.termeszetvedelem@veszprem.gov.hu
mailto:bfnp@bfnp.hu
mailto:bfnp@bfnp.hu
mailto:katved.gov.hu
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Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

6. 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 

ovf@ovf.hu 

Országos Vízügyi Főigazgatóság x   

 

7. 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 

szekesfehervar@kdtvizig.hu 

területi vízügyi igazgatási szerv x   

 

8. 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

8200 Veszprém, Dózsa Gy. út. 31.    

posta: 8201 Vp. Pf. 403 

Veszprem.MKI@katved.gov.hu 

(VM Kat.véd.) polgár- és iparvédelem, 

fővárosi és megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság x   

 

9. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 

és Járványügyi Osztály 

8200 Veszprém, József A. u. 36. 

vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 

(VMKH ÁNTSZ) közegészségügy 

népegészségügyi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal  x  

Kifogással nem él, környezeti értékelés készítését nem tartja 
szükségesnek. 

10. 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188., 1387 Budapest Pf. 
1007. 

uto@bfkh.gov.hu 

(BFKH) közlekedés: gyorsforg., határátkelő, 
szintbeli közúti vasúti átjáró esetén 

Budapest Főváros Kormányhivatala  x  

Tájékoztat, hogy nincs véleményezési hatásköre. 

mailto:ovf@ovf.hu
mailto:szekesfehervar@kdtvizig.hu
mailto:szekesfehervar@kdtvizig.hu
mailto:Veszprem.MKI@katved.gov.hu
mailto:Veszprem.MKI@katved.gov.hu
mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
mailto:uto@bfkh.gov.hu
mailto:uto@bfkh.gov.hu
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Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

hido@bfkh.gov.hu (BFKH) Hídügyi Főosztály 

11. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Közlekedési Hatóság Útügyi és Hajózási Hivatal 

(ITM) Közlekedés: vasúttal érintett 

hhf@nfm.gov.hu, Hajózási Főosztály 

vasut.nsa@itm.gov.hu ,  Vasúti  Hatósági 
Főosztály 

közlekedésért felelős miniszter   x 

Megállapított, hogy a módosítások a Balatonon lebonyolódó 
hajóforgalmat, a vízi közlekedési biztonságát, továbbá a 
hajózási létesítmények működését hátrányosan nem 
befolyásolják, ezért kifogást nem emel. Tájékoztat, hogy 
amennyiben az Örvényesi Sportház és Vizisport Egyesület a 
04/5 hrsz.-ú ingatlanon csónakkikötőt kíván létesíteni, akkor 
engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.  

12a. 

Légügyi Hivatal 

Cím: 2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum 
Irodaház, földszint 

Postacím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
légiközlekedési hatóság, 1440, Budapest, Pf. 1. 

caa@nkh.gov.hu 

a) légiközlekedési hatóság, 

 
x   

 

12b. 

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály 

Cím: 1055, Budapest Balaton u. 7-11. 

Postacím: 1885, Budapest Pf.: 25. 

hm.alf@hm.gov.hu 

b) katonai légügyi hatóság   x 

A módosítással érintett területen honvédelmi vagy katonai 
célú terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű 
ingatlant nem talált. A tárgyi módosítás a honvédelem 
érdekeit nem srti, ezért észrevételt nem tesz.  

A véleményezési dokumentáció elektronikus adathordozón 
kérni. 

13. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi 

osztály 

8200 Veszprém, Kistó u. 1. 

veszprem.utugy@veszprem.gov.hu 

(VMKH JH Közlekedés) minden más település 
közlekedése 

közlekedési hatósági hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 
  x 

Tájékoztat, hogy a tárgyi módosítások közül a 97/1 és a 97/17 
hrsz.-ú ingatlanok módosítása érint közlekedési szakági 
területet. 

97/9 hrsz.-ú zsákutca szakasz rövidítésének nincs akadálya, 
amíg a megfordulást tudják biztosítani (a szélességi méretek 
nem ismertek). Felhívja a figyelmet arra, hogy az adott utca 
nem rendelkezik sem földút, sem szilárd burkolatú út 
kiépítésére engedéllyel. Az OTÉK 1. sz. melléklet 30. pontja 
rögzíti az építési telek fogalmát, mely többek között gépjármű 
közlekedésre alkalmas részéről történő megközelítést ír elő. A 
33.§ (1) bekezdés gépjármű közlekedés közvetlenül 

mailto:hido@bfkh.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infrastrukturaert-felelos-allamtitkarsag
mailto:hajo.hf@nkh.gov.hu
mailto:vasut.nsa@itm.gov.hu
mailto:veszprem.utugy@veszprem.gov.hu
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VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  
www.vzm.hu 

 

Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

biztosított, azaz az út ki van építve. 

Tájékoztat, hogy a közlekedési szakági munkarészét kizárólag 
Tkö jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el, a terveket 
pedig az eredeti aláírása kell, hogy szerepeljen. 

A közlekedési létesítmények helyigényét csomóponti 
vázlattervekkel és az utak mintakeresztszelvényeinek 
(legszűkebb szelvényben) bemutatásával kell igazolni. 

14. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5. 

veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu 

örökségvédelem 

örökségvédelmi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal x   

 

15. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály, Földhivatali Koordinációs Osztály 

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 

(VMKH Földhivatal) földvédelem 

ingatlanügyi, földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 
 x  

Megállapította, hogy a módosítás tárgyát képező ingatlanok 
termőföldet nem érintenek, továbbá a szomszédos 
termőföldek mezőgazdasági hasznosítását sem akadályozzák. 

 

16a. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti 

Osztály 

8200 Veszprém, Szent Margit park 2. (levelezési 
cím: 8210 Vp. Pf 1122) 

veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu  (VMKH)     
erdőrendezés 

erdészeti hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal 

Nemzeti Földügyi központ 

 x  

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

16b. 

Nemzeti Földügyi Központ 

1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1590 Budapest, 
Pf. 195 

x   
 

mailto:veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu
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:vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
mailto:veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu
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VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  
www.vzm.hu 

 

Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

nfk@nfk.gov.hu 

17. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

1135 Budapest, Lehel u. 35-37. postacím: 1555 
Budapest, Pf.70. 

hatosagihivatal@hm.gov.hu                   (HM)        honvédelem 

 

honvédelmért felelős miniszter 
x   

 

18. 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 

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

titk.veszpremmrfk@veszprem.police.hu  (VM RFK) határrendészet 

 

fővárosi és megyei rendőr-
főkapitányság x   

 

19. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály, Bányászati Osztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu       (VMKH)  bányászat, csúszásveszély 

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal  x  

Tájékoztat, hogy a módosítás a Bányafelügyelet szakterületét 
nem érinti. A módosítással érintett területeken ásványi 
nyersanyag lelőhely, felszínmozgás-veszélyes terület nincs. 
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

20. 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 
1525 Budapest, Pf.75. 

info@nmhh.hu 

hírközlés 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala   x 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba 
bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és 
szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: 
www.nmhh.hu a teljes körű nyilvántartás megtalálható. 
Tájékoztat a vonatkozó jogszabályi előírásokról. Indokoltnak 
tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók vegyenek részt a 
terv előkészítésében. Kéri, hogy a hírközlési építményekre 
vonatkozó fejezetet a vonatkozó rendelet tartalmi 
követelményeinek megfelelően készítsük el.   

Az elkészült tervek papír alapon és elektronikusan kéri 
megküldeni. 

21. 

Országos Atomenergia Hivatal 

1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4., 1539 
Budapest, Pf. 676. 

Országos Atomenergia Hivatal x   
 

mailto:hatosagihivatal@hm.gov.hu
mailto:hatosagihivatal@hm.gov.hu
mailto:titk.veszpremmrfk@veszprem.police.hu
mailto:titk.veszpremmrfk@veszprem.police.hu
mailto:vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu
mailto:info@nmhh.hu
mailto:info@nmhh.hu
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VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  
www.vzm.hu 

 

Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

haea @haea.gov. hu 

22. 

Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 

Osztály 

(1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) 

1437 Budapest, Pf. 777 

Budapest Főváros Kormányhivatala  x  

 A község közigazgatási területén természetes gyógytényező 
érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Szomszédos önkormányzatok 

23. Balatonudvari Önkormányzata Szomszédos települési önkormányzat x    

24. Pécsely Önkormányzata Szomszédos települési önkormányzat x    

25. Aszófő Önkormányzata Szomszédos települési önkormányzat x    

26. Tihany Önkormányzata Szomszédos települési önkormányzat x    

Megyei Önkormányzat 

27. 

Veszprém Megyei Önkormányzat 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

fabacsovics.zoltan@vpmegye.hu 

Térségi önkormányzat   x 

Tájékoztat róla, hogy az Örvényesre területrendezési terv 
alapvetően a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény. 
Továbbá tájékoztat, hogy a VMTrT Egyedileg meghatározott 
megyei övezetei a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén is 
figyelembe kell venni. Kéri, hogy a VMTrT ajánlásokról szóló 
részei a tervezés során kerüljenek észrevételre. 

Örvényes területét érintő egyedileg meghatározott megyei 
övezetek: 

- Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

- Veszprém megye várostérségeinek övezete 
- Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” 
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VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  
www.vzm.hu 

 

Ssz. Intézmény Eljr. szerinti megnevezés nem válaszolt 
nem kíván 
részt venni 

részt kíván 
venni 

Vélemény rövid összefoglalása 

program érdekében együttműködő települések 
övezete 

A véleményezési dokumentáció elektronikus adathordozón 
kérni. 

Környezet védelméért felelős szervek 

28. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

8200 Veszprém, Dózsa György u.33. 

veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu 

talajvédelmi feladatkörében eljáró 
megyei kormányhivatal - - - 

 

29. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály 

1012 Budapest, Logodi utca 38-40. 

epitesugy-eszakbuda@bfkh.gov.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala, 
kizárási feltétel fennállása esetén a 

kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter 

- - - 

Környezeti vizsgálat lefolytatása nem tartja szükségesnek.  

De tájékoztat, hogy a rendezés alá vont területen az alábbi 
védettség áll fenn: Örvénye 18. hrsz.-ú ingatlan – NYMÉ 
(nyilvántartott műemléki érték). 

Tájékoztat, hogy ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, 
amelynek helyrajzi száma műemléki területet érinti, akkor az 
örökségvédelmi szakkérdést is -vizsgálni kell.  

30. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., 1437 
Budapest, Pf. 777 

tisztifoorvos@nnk.gov.hu 

az országos tisztifőorvos - - - 

Tájékoztat, hogy csak akkor szükséges megkeresni, ha a 
kémiai biztonságra kiterjedő érintettség áll fenn. A tárgyi 
módosítással kapcsolatban észrevétele nincs, környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.  

Az eljárás további szakaszában csak akkor kíván részt venni, 
ha a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya 
alá eső kérdések merülnek fel. 

 

 

 

mailto:veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu

