
A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti  
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
(A módosítandó terv tervezési területe és feladatai által érintett pontokra.) 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

A település a Balaton-felvidéken a Veszprémi járásban, kistérségben helyezkedik el. A 
Veszprém-Nagyvázsonyi-medence kistájban helyezkedik el. Meghatározó szomszédos 
települései északon Úrkút és Ajka, nyugaton Öcs, Pula, délen, Szentjakabfa, Óbudavár, 
Mencshely, Vöröstó, Barnag, keleten Tótvázsony. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
A település és a tervezési terület tervezett funkciója is teljesen illeszkedik mind az 
országos, regionális mind a megyei koncepciókhoz, programokhoz és a 2. módosítást 
kivéve (új gazdasági terület) teljesen megegyezik korábbi funkciója a tervezettel. 

1.3.A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
A tervezési terület területfelhasználása és szabályozása megfelel a hatályos Balaton 
törvény előírásainak és övezeti besorolásának előírásaival. Érintett övezetek: 
1. sz. módosítás: U-1-es területbe esik, valamint érinti a T-2, SZ-1 övezet. 
2. sz. módosítás: U-1-es területbe esik, valamint érinti a T-2, Á-1, SZ-1 övezet. 
3. sz. módosítás: U-2-es területbe esik, valamint érinti a T-2, Á-1, SZ-1 övezet. 
A szabályozás módosítása után is a terv a Balaton törvénynek és a BTSZ-nek megfelelő 
marad. 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

A szomszédos települések településszerkezeti tervei nem befolyásolják a tervezési 
területet, mivel az a település igazgatási területének közepén helyezkedik el és 
infrastruktúrában sem található befolyásoló tényező. Egyedül a 3. sz. módosítás területe 
esik közel a vöröstói gazdasági területhez, de a módosítás nem befolyásolja egyik 
település szerkezeti tervét sem. 

1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Nagyvázsony hatályos településfejlesztési koncepciójával teljesen összhangban állnak a 
módosítások. A koncepció módosítását, kiegészítését nem kívánja meg a módosítás. 

1.5.2. Hatályos településrendezési szerződések 
 A jelen településrendezési eszköz módosítás az önkormányzat teljes egyetértésével és 

támogatásával indult, melyre településrendezési szerződést kötöttek a 3. sz. módosítás 
esetén. A többi módosítás az önkormányzat kezdeményezésével indult. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök: 

A településfejlesztési koncepciót 2002. március 13-án fogadták el. 
A Településszerkezeti tervet a 111/2003.(XII.18.) sz. határozattal fogadta el és egyes 
pontjait legutóbb a 83/2015 (VI.29). sz. határozattal módosította.  
Jelen terv Nagyvázsony község 12/2003.(XII.19.) sz. rendelettel került elfogadásra, majd 
a 8/2010.(VIII.2.)sz. és a 13/2015.(VI.30.) sz. rendelettel módosította. 
Az 1. sz. módosítás az önkormányzat kezdeményezésére indul, célja a kiemelt turisztikai 
célpont (Kinizsi vár és környezete) körüli épületek homlokzatainak hagyományokhoz 
illesztése, egységes utca és tájkép kialakítás elősegítése. 
A 2. sz. módosítás szintén az önkormányzat kezdeményezésére indult, ahol a „betelt” 
gazdasági területek bővítésére új gazdasági területet hoz létre. 



A 3. sz. módosítás vállalkozói kezdeményezésre indult önkormányzati támogatással, ahol 
egy ingatlan bővíthetősége miatt tömbön belüli út megszüntetés és építési hely korrekció 
szükséges. 
A BTSZ érintett övezeteit nem szükséges lehatárolni, mivel a fejlesztés (2. sz. módosítás) 
is az U-1 övezeten belül történik. Az övezetek lehatárolása pedig a 2011-es módosításkor 
megtörtént. 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai,(a szerkezeti terv leírásában) 
A Településszerkezeti tervet a 111/2003.(XII.18.) sz. határozattal fogadta el és egyes 
pontjait legutóbb a 83/2015 (VI.29) sz. határozattal módosította.  
A településszerkezeti terv egyedül a 2. sz. módosítás (új gazdasági terület és véderdő) 
tekintetében változik. 
Az eddigi általános mezőgazdasági területfelhasználás változik döntően gazdasági-
kereskedelmi-szolgáltató és véderdő területfelhasználásra. A többi módosítás nem érinti a 
szerkezeti tervet. 

1.7. A település társadalma 
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség  

A település tradicionálisan a nagyparcellás mezőgazdálkodásra és a kisiparra épült 
korábban, melyet kiegészített a szelíd és történelmi turizmus. 
A településen lakók képzettsége igazodik ehhez és így a fejlesztés jelentősen 
hozzájárulhat a helyi életminőség javításához, munkahelyteremtéséhez. 

1.7.2. Térbeli társadalmi rétegződés 
A társadalmi rétegződés (fizikai- és szakmunkások-mezőgazdasághoz értők) segíti a 
fejlesztést. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 
A települési identitást erősíthetik a hagyományos épület megjelenések és a döntően 
kisipari vállalkozások. 

1.8. A település humán infrastruktúrája 
1.8.1. Humán közszolgáltatások 

A település még rendelkezik az alapvető humán közszolgáltatásokkal, melyek közvetve 
segítik a fejlesztést. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
A fejlesztés többrétű munkalehetőséget biztosít majd, mely többféle végzettségű és 
szakterületű munkaerőt vár. Így a végzettség és nemek terén kis nagyságrendje ellenére az 
esélyegyenlőséget is szolgálja. 

1.9. A település gazdasága 
1.9.1. A település gazdasági súlya 

Kistelepülési, védett természeti környezetben való elhelyezkedése, kissé elöregedő 
népessége miatt közepes gazdasági súlyt visel a térségben. A turizmust segíti viszont a vár 
környéki építészeti előírások egységesítése. A többi fejlesztés segíti a helyi gazdaság, és 
közvetve a népesedés helyzetét is. 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
Nagyvázsony elsősorban a szelíd- és kulturális turizmusra épül, melyet szerencsésen 
kiegészít a módosításban történő gazdasági fejlesztés. A fejlesztés bevételt jelent az 
önkormányzatnak és a benne dolgozóknak is, e mellett turisztikai és kereskedelmi szerepe 
is lehet a tejtermelés és fogyasztás segítése révén. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai a települést érintő 
fejlesztési elképzelésekre  



A gazdasági társaságok jó része a feldolgozó, kisegítő ágazatban fejleszt, mely néhány 
hozzá kapcsolódó turisztikai ágazattal egészül ki. Jelen fejlesztés bővíti és színesíti a 
kínálatot. 

1.9.4. A Gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
A település és a fejlesztési terület is országos közútról jól megközelíthető mind a Balaton, 
mind Tapolca, Veszprém és akár Nyugat-Európa felől. A munkaerő képzettsége megfelelő 
a fejlesztés ellátásához. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok 
Jelenleg a település kedvező földrajzi helyzete (több városhoz való közelsége) nyugodt 
Balaton-felvidéki településekhez való közelsége, több történelmi és kulturális 
hagyománya, rendezvénye jó tájképi panorámával elfogadható ingatlanpiaci helyzetben 
van. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

Az önkormányzat döntő helyi bevételi forrásai éppen a gazdasági társaságok működéséből 
és a turisztikai bevételekből fakad. Ehhez nélkülözhetetlenek a módosítások által lehetővé 
tett fejlesztés, szabályozás. 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 
A településen minden alapvető szolgáltatás üzemel a méretének megfelelő kapacitással. 
Ez segíti a fejlesztést, mert ehhez tud saját igényeivel kapcsolódni. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
1.12.1. Természeti adottságok 

Az új (2. sz. módosítás) fejlesztési terület jelenleg kevéssé kihasznált szántó terület. 
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Az új (2. sz. módosítás) fejlesztési terület mezőgazdasági terület, de a meghatározó 
tájképben a már meglévő benzinkút (gazdasági terület) és a fasorok teljesen elhatárolják, a 
tájképben nem meghatározó helyen fekszik. 

1.12.2.2.Tájhazsnálat értékelése 
Jelenlegi kihasználtsági mutatója nem szolgálja a táj jellegének megőrzését. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az új (2. sz. módosítás) fejlesztési terület sem tartozik a Balaton törvény T-1 
(tájképvédelmi övezetébe), de a lakóterülethez és a külterülethez való közelsége miatt 
javasolt előírni a délen és nyugaton véderdő telepítését, északon és keleten pedig kötelező 
kétszintű beültetési sáv kialakítását. 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló (vagy tervezett) 
érték, emlék 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló (vagy tervezett) érték, emlék 
nem található a területen. Nem tartozik Natura 2000 alá sem. 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
A tervezési területek nem tartoznak ökológiai területekbe. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
Jelenlegi tájhasználat megfelel a hagyományoknak, melynek folytatásaként, de korszerűbb 
és gazdaságos formában történő továbbvitelét szolgálja. A tájképet meghatározó 
növényállományt közvetlenül nem érinti, azt a belső zöldfelületi rendszerével kiegészíti. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 A módosítás a zöldfelületi rendszert az új gazdasági területet körbevevő erdősávokkal és 

többszintű növénytelepítésekkel kis mértékben bővíti.  
1.14. Az épített környezet vizsgálata 



1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 
A módosítás a település szerkezetét egyedül a 2. sz. módosítás területén változtatja meg. 
Mezőgazdasági területfelhasználásból gazdasági és véderdő területfelhasználásra 
módosítja, mely azonban megfelel a felsőbbszintű terveknek.  

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
Az 1. és 3. sz. módosítás a telekstruktúrát nem változtatja meg. A 2. sz. módosítás révén 
új beépítésre szánt terület alakul ki, ahol a nagyparcellás művelés helyett több kisebb 
gazdasági ingatlan alakul ki. Ez azonban illeszkedik a 77-es út déli oldalán a fejlesztési 
területtel szembeni gazdasági terület telekstruktúrájához. 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
A fejlesztési területen önkormányzati tulajdonú ingatlan nem található. 

1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése 
Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése a módosuló területeken 
megtörtént. Földhivatali alaptérképük megfelel a valós helyzetnek. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata  
Az 1. sz. módosítás területén várható több új épület megjelenése, melyeknél a részletesebb 
épületekre vonatkozó építészeti előírás egységesebb utca és tájképet eredményez. A 2. sz. 
módosítás területén nincs beépítés. A 3. sz. módosítás területén új ipari épületek 
találhatók, melyek bővítését teszi lehetővé a módosítás. 

1.14.6. Az épített környezet értékei 
Az 1. sz. módosítás területe településképi szempontból kiemelt jelentőségű, mivel a 
műemlék várból és környékéből való rálátás és a 77-es útról, valamint a vigántpetendi 
összekötő útról való rálátás szempontjából meghatározók az utcaképek. A módosítás 
HÉSZ előírások bővítése elősegíti az egységes utcaképek kialakulását. 
A 2. sz. módosítás területe a belterület határán megköveteli a növénytakarás szigorú 
előírását. Ezzel az épített környezet értékeivel nem kerül látványkapcsolatba semmi 
képpen. 
A 3. sz. módosítás területe jelenleg is gazdasági terület. Itt a túlzott és túl karakteres 
épületek megjelenését kell elkerülni. 
A 2. sz. tervezési terület régészeti érdekeltségű területtel érintett, ezért a tervezett helyi 
építési szabályzat a szükséges előírásokat tartalmazza. 
Védett építészeti emlék nincs a tervezési területen és közvetlen szomszédságában sem.  

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
Az 1. sz. módosítás területén veszélyt jelenthet a lecsupaszított homlokzatok megjelenése, 
az igénytelen építészeti stílus. Ezt hivatott kivédeni a módosítás a helyi építészeti 
karakterek, anyagok és formák előírásával. 
A 2. sz. módosítás területén a megjelenő ipari épületek nagyságát szükséges szabályozni 
és a területet körülvevő intenzív növényzet kötelező telepítését. Ezzel védhető ki az 
esetleges nem túl igényes épületek látványa a településre érkező autósok és turisták 
számára. A 3. sz. módosításnál a tájban megjelenő túlzott és uralkodó épületek 
megjelenését kell elkerülni. 

1.15.Közlekedés 
A település és a tervezési terület is országos kétszámjegyű közútról (77-es sz. főút) 
megközelíthető, melyen több autóbuszpár közlekedik naponta Veszprém, Ajka, Tapolca 
és a Balaton irányába is. A kistérség kerékpáros útvonala a tervezési területet nem érinti. 
A fejlesztési terület parkolása teljesen saját telken belül lesz megoldott. 

1.16. Közművesítés  
A fejlesztési területen a villamos energia ellátás és az ivóvíz ellátás megoldott, ill. 
fejleszthető. A szennyvízhálózat is kiépített, de kapacitás növelésének módját az újabb 
fejlesztések előtt vizsgálni kell. 



Az elektronikus hírközlés megoldott, a fejlesztés nem befolyásolja. 
1.17. Környezetvédelem 

A fejlesztési területeken talaj kötött agyagos. Felszíni és felszín közeli víz nem található. 
A levegő tisztaságát a gazdasági területek veszélyeztethetik. A lakóterületek védelmét 
azonban a felsőbbszintű jogszabályok segítik. 
Zaj, rezgés, sugárzás nincs, nem is várható. A hulladék szállítása a belterületéhez 
hasonlóan megoldható. Fennálló környezeti konfliktus nincs. 

1.18. Katasztrófavédelem 
A tervezési területeken semmilyen veszélyeztető tényező nincs és nem is várható. A talaj 
és talajvíz szennyeződése pedig a csatornarendszer megléte révén nem várható. A 
különböző gazdasági-ipari tevékenységekre felsőbb szintű szabályok vannak érvényben, 
melyek betartása mellett ezek a tényezők sem jelentenek még helybeni veszélyforrást sem. 
A lakóterületek valós távolsága pedig egyértelműen biztosítja, hogy még baleset esetén 
sem okoz a lakóterületeken veszélyhelyzetet. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely  
A tervezési területen és közelében nincs. 

 
2. HELYZETELEMZ Ő MUNKARÉSZ 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

Az 1. sz. módosítás területén a módosítással elősegíthető a jelenlegi vegyes és igénytelen 
utcakép kedvező egységesre változtatása. Ezt segíti, hogy jelenleg is több beépítetlen 
ingatlan van, ahol az új engedélyek már az új szabályok alapján kerülnek kiadásra. A 2. 
sz. módosítás területén új beépítés jelenik meg, amit azonban a kötelező intenzív 
növényzet jelentősen ellensúlyoz. A 3. sz. módosítással jobb és gazdaságosabb 
kihasználású gazdasági terület alakul ki. 

 
3. HELYZETÉRTÉKEL Ő MUNKARÉSZ 
A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A felsőbb szintű jogszabályok, a terület adottsága, hagyományai mind lehetővé teszik a 
tervezett fejlesztéseket, szabályozásokat. 
Kedvezőbb utcakép alakul ki, elősegítve a település kiemelt műemlékéből való rálátást a 
településre. Az új gazdasági terület önmagában településképileg nem kedvező, de a 
kötelező növénytelepítések előírásával jelentősen csökkenthető a településképi 
veszélyeztetettség.  
A meglévő növényállomány és a szabályozás előírásai szerinti zöldfelület kialakításával 
pedig biztosítható a tájképvédelem is, azzal együtt, hogy a tervezett épületállomány 
megjelenésében is kedvezőbb lehet, mint a jelenlegi. 
A terület gazdaságilag is optimálisan lesz kihasználva, biztosítva a fenntartható 
gazdálkodást és a turizmust. 
Kedvező közlekedési helyzetű új gazdasági terület jön létre. Új munkahelyek és települési 
bevétel keletkezik. 
 
Egyéb alátámasztó munkarész módosítása nem szükséges. 



A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklet szerinti  
 
 
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
  

1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZLÁSI 
RENDSZER 

1. sz. módosítás: nem módosítja a jelenlegi településszerkezetet és területhasználatot. 
2. sz. módosítás: A jelenlegi és a távlati 77-es sz. főközlekedési út közötti 
mezőgazdasági területen a meglévő gazdasági területtel összefüggésben lévő 
területrészen új beépítésre szánt gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölése. 
A terület a jelenlegi belterülettől egy védő erdősávval kerül elválasztásra, mely 
egyúttal a biológiai egyenérték megtartását is szolgálja a falukép védelmén túl. A 
terület déli oldalán és a 77-es úttól délre jelenleg is gazdasági területek vannak, így 
ezekhez illeszkedik az új gazdasági terület, melyre azért is van szükség, mert a 
jelenlegi gazdasági területen már minden ingatlan elkelt. Közlekedésileg kedvező 
helyen fekszik, mert a 77-es úttal egy meglévő 20 m széles út köti össze a területet.  
A településszerkezet ennek megfelelően változik. 
3. sz. módosítás: nem módosítja a jelenlegi településszerkezetet és területhasználatot. 

1.1.1.1. Új beépítésre szánt terület összesen csak 4,16 ha kerül kialakításra. 
1.1.1.2. A jelenlegi mezőgazdasági területfelhasználás gazdasági területfelhasználásba 
kerül (gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató terület övezetébe), míg 1,68 ha  általános 
mezőgazdasági terület védelmi erdő területfelhasználásba kerül.  
1.1.1.3. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek nem változnak. 
1.1.1.4. A védelmi elemek, védőtávolságok, táj- és természeti elemek, kulturális 
örökségvédelmi elemek és azok védelmi előírásai nem változnak. 
1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJ A ÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

Az 1. és 3. sz. módosítás semmiben nem érinti a szerkezeti tervet. A 2. sz. változás a 
jelenlegi általános mezőgazdasági területfelhasználást módosítja döntően gazdasági 
területfelhasználásra és kisebb mértékben védelmi célú erdő területfelhasználásra. 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása. 

A településszerkezeti változás a felsőbb szintű tervekkel teljes összhangban van 
(Balaton Törvény módosuló területét közvetlenül érintő övezetei: U-1 és U-2, 
valamint T-2, Á-1, SZ-1). 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása. 

A változások semmiben nem érintik a hatályos településfejlesztési koncepcióban lévő 
jövőképet, mivel csak korszerűbb, újabb területfelhasználást ad, segíti a gazdasági 
tevékenységeket. A turizmust pedig az 1. sz. módosítás közvetve segíti, kedvezőbb 
falukép, utcakép kialakításával. 

 
2. SZAKÁGI JAVASLATOK 
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 



A módosításokkal a tájhasználat csak a 2. sz. módosítás területén változik, de ott az 
intenzív kötelező zöldfelület és erdősítés kompenzálja a változás negatív hatását. 
2.1.2. Természetvédelmi javaslat 

A hatályos természetvédelmi előírások érvényben maradnak, módosításukat a változás 
jellege nem kívánja meg. 

2.1.3. Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslat 
A tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat a helyi építési szabályzat tartalmazza. 
(Építési paraméterek és anyagok, zöldfelületi arány, hely és intenzitás előírása.)  

2.1.4. Biológiai aktivitás érték számítás: 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi 
márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, 
hogy újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az 
adott település közigazgatási területén az ú.n. „biológiai aktivitás érték” 
(továbbiakban: BAÉ) nem csökkenhet (8. § (2) bekezdés b) pont). Az egyes területek 
BAÉ számítására vonatkozó előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza 
meg. 

A módosítással érintett területen újonnan beépítésre szánt terület (gazdasági-
kereskedelmi-szolgáltató) kerül kijelölésre, ezért igazolásra kerül, hogy biztosított-e a 
közigazgatási területen a biológiai aktivitásérték szintentartása. Az újonnan beépítésre 
szánt terület kijelölésével párhuzamosan, egyes mezőgazdasági  területek erdőterületté 
átsorolása történik a BAÉ szintentartása érdekében. Az újonnan beépítésre szánt 
terület BAÉ változása (csökkenése) és a kompenzációnál figyelembe vehető területek 
jelenlegi és tervezett területhasználati következtében kialakuló BAÉ változás a 9/2007. 
(IV.3.) ÖTM rendelet 1.sz. melléklet 2.táblázata alapján került kiszámításra. Az 
eredményeket a következő táblázat tartalmazza: 

 jelenlegi állapot tervezett állapot 

Módosuló 
terület 

sorszáma 

terület mérete 
(ha) 

jelenlegi terület-
használat 

Érték- 
mutató 

biológiai 
aktivitás 

érték 

tervezett 
terület-

használat 
értékmutató 

biológiai 
aktivitás 

érték 

1 4,37 Má (szántó) 3,2 13,98 Gksz 0,4 1,75 

 1,20 Má (szántó) 3,2 3,84 2 szintű zf 6,0 7,20 

2. 1,68 Má (szántó) 3,2 5,38 Ev 9,0 15,12 

össz  Má (szántó) 3,2 23,20    

        

        

        

ÖSSZESEN:         7,25 Má (szántó) 3,2 23,20   24,07 
ÉRTÉKKÜLÖNBÖZET:      +0,87 

 
A számítások alapján az újonnan beépítésre szánt területek kijelölése ellenére 
Nagyvázsony közigazgatási területén – az erdő kompenzációval – a biológiai aktivitás 
érték szintentartása biztosított. 

 
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad, bár a 2. sz. módosítás intenzív 
erdő és többszintű beültetési sávokat jelöl ki kötelező jelleggel. Ez a módosítás kis 
mértékben növeli a zöldfelületi rendszert. 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 



A zöldfelületi ellátottság a felsőbbszintű jogszabályi előírásoknak megfelelő lesz. 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A zöldfelületek ökológiai szerepe megegyezik a nagyvázsonyi gazdasági területek 
hagyományaival és a közelmúltéval is. Az intenzív zöldfelületek árnyékoló, szélfogó 
szerepe a legfontosabb, de esztétikai, látványvédelmi szerepük is fontos. 

 
3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok a hatályos szabályozási és szerkezeti tervnek megfelelően 
megoldottak ill. a szabályozási vonalakon belül fejleszthetők. 
3.2. Főbb közlekedési csomópontokat nem érint a változás. 
3.3. Belső úthálózat 

Az ingatlanon belül kialakításra kerülnek a parkolók és az épületek közvetlen 
megközelítését szolgáló közforgalom elől elzárt gazdasági utak. 

3.4. Közösségi közlekedést nem érint a módosítás. 
3.5. Kerékpáros közlekedés eddig tervezett rendszerét nem változtatja meg. 
3.6. Gyalogos közlekedés rendszerét nem érinti. 
3.7.Gépjármű elhelyezés, parkolás eddig is telken belül volt megoldható, mely továbbra is 

megmarad. 
 
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A fejlesztési területen a villamos energia ellátás és az ivóvíz ellátás megoldott. A 
szennyvízhálózat is kiépült, de a 2. sz. fejlesztési területen kiépítendő a csatlakozó 
vezeték, mely gravitációsan megoldható. A 3. sz. módosítás területén pedig 
megvizsgálandó a fejlesztés elindítása előtt a kapacitás megfelelősége. 
Az elektronikus hírközlés megoldott, a fejlesztés nem befolyásolja. 

 
5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A módosítási javaslatok nem okoznak változást a környezeti hatásokban, környezeti 
feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a terület funkciója, 
területfelhasználása jellegében nem változik, kivéve a 2. sz. módosítás területét, ahol 
azonban illeszkedik a környezetében lévő gazdasági területekhez, azokkal szoros 
kapcsolatban van. Az esetleges kedvezőtlen környezeti hatások csökkentését 
szolgálják a felsőbbszintű előírásokon túl a kötelező intenzív növénytelepítési 
előírások. 

 
6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHA NG 
BEMUTATÁSA 

A fenti módosítások a település térszerkezetét egyedül a 2. sz. módosítás területén 
érintik. Itt a mezőgazdasági területfelhasználás módosul gazdasági és véderdő 
területfelhasználásra. Ez azonban illeszkedik a környezetében lévő gazdasági 
területekhez, azokkal összefüggő területet alkot. A fejlesztés a BTSZ övezeti 
rendszerébe is illeszkedik. 

 
7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A módosítás a HÉSZ-ben az 1. sz. módosítás területére az Lf-3 és Lf-3* övezetekben 
egységes a településre hagyományosan jellemző építészeti előírásokat fogalmaz meg. 
A 2. és 3. sz. módosítás esetében a meglévő előírásokat egészíti ki a kötelező 
növénytelepítés előírásával. 

 



8. BEÉPÍTÉSI TERV 
Az 1. és 3. sz. módosítás területén relevánsan nem változik a beépítés jellege, 
nagysága, sűrűsége. A 2. sz. módosítás területén pedig még nem ismert a beépítés 
pontos jellege. A szabályozás azonban a többi meglévő gazdasági terület szabályait 
alkalmazza, ami a település jellegéhez való igazodást, alkalmazkodást segíti elő. 

 
9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

A módosítás egyeztető szervezetek véleményei alapján várhatóan nem környezeti 
értékelés köteles. 

 


