
A 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet szerinti  
 
A módosítások sorszámokkal jelennek meg az alábbiak szerint: 
 
1. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/1 bekezdése) A Gksz övezetben az OTÉK-nak is megfelelően 
lehetővé lesz téve szolgálati lakás létrehozása. 

A módosítás a Gksz övezet HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
2. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/2 bekezdése) A Gksz övezetben az építési hely elő-, oldal- és 
hátsó kert 10 méteres távolságát a gazdaságosabb és reálisabb beépíthetőség miatt is 4 méterre 
csökken.  

A módosítás érinti a BSZA-2 tervlapot és a Gksz övezet HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
3. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/3 bekezdése) A Gksz övezetben a meglévő telephely bővítése 
esetén az épület használatba vétele ne legyen kertészeti terv köteles, mely kikötést a felsőbb szintű 
jogszabályok miatt is törölni kell.  

A módosítás a Gksz övezet HÉSZ előírásait módosítja. 
 
4. sz. módosítás:A Gksz övezetben a nyeregtetőtől eltérő tetőformák kialakíthatóságát is lehetővé 
tesszük. 

A módosítás a Gksz övezet HÉSZ előírásait módosítja. 
 
5. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/4 bekezdése) A módosítás a 047/1-5 hrsz-ek belterülettel 
határos kb. 1,433 ha-os részének belterületbe vonása mellett falusias lakóterületi övezetbe 
szabályozza, továbbá kis családi gazdaságok (lakóházakkal és gazdasági épületekkel) kialakítását teszi 
lehetővé. Szükséges ehhez még a 049/7 Ev övezetű hrsz-ből 800 m2 út kiszabályozása, valamint a 
szintén Ev övezetű 047/1-5 hrsz-ekből 892 m2 és az 1362/7 hrsz-ből 368 m2 út kiszabályozása. Ezen 
területek erdőpótlására is bőven nyújt fedezetet a 0296 hrsz-ú újonnan erdőnek szabályozott terüelt. 

A módosítás érinti a BSZA-2 és KSZA tervlapot és a HÉSZ előírásait pontosítja. 
Szükségessé válik az erdőterület pótlása, valamint a biológiai egyenérték pótlása, mely a 0296 hrsz-ú 
ingatlanon a ma hatályos Má azaz általános mezőgazdasági övezetű de már üzemtervezett erdőnek 
minősített részének erdő területfelhasználásra változtatásával valósul meg. A 2,65 ha-os új erdő 
területfelhasználású terület bőven fedezi az erdőpótlás és a biológiai egyenleg szükséges mértékét. A 
szükséges 10%-os zöldterületi részt pedig a szomszédos 1361/26 és 906/1 hrsz-ú közterületen lehet 
megvalósítani, mely szervesen csatlakozik a meglévő zöldterületirendszerhez. 
 
6. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/5 bekezdése) Kérelmező kezdeményezi a 0100/1, /2, 0102, 
0120/1 hrsz-ek-re vonatkozó szabályozás módosítását beépítésre nem szánt öko üdülőfalu 
kialakításának lehetővé tételére. 

A módosítás az önkormányzat előírt feltételeinek nem teljesítése és a egyes államigazgatási szervek 
előzetes véleményére alapozva törlésre került.. 
 
7. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/7 bekezdése) A Vtsz besorolású 667, 642/17 és 642/18 hrsz-ú 
területeken egy sportolási célra megfelelő magasságú és nagyságú csarnok építésének lehetőségét 
kezdeményezték. (Az épület 12 m belmagasságú, legalább 1200 m2 alapterületű alacsony hajlásszögű 
acél csarnokszerkezet lehessen.) A meglévő Vtsz övezet kizárólag ilyen célú építményekre teszi csak 



lehetővé a kért épülettípus építését. A módosítás a meglévő 667 hrsz-ú Vtsz övezetű területet növeli 
1285 m2-rel a 642/17 hrsz-ú közterületből. A módosítás miatt szükségessé váló 10%-nyi, azaz 135 m2-
nyi zöldterületet a ma is önkormányzati tulajdonú 906/1 hrsz-ből biztosítja. 

A módosítás érinti a BSZA-2 tervlapot és a HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
8. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/8 bekezdése) Az Önkormányzat kezdeményezi a 099 hsz-on 
napelempark kialakításának lehetőségét, beépítésre nem szánt megújuló energiapark övezet 
szabályozással 1,86 ha területen. A terület a jelenlegi Má-2 általános mezőgazdasági övezetből Kk-
muep (különleges beépítésre nem szánt megújuló energiapark) övezetbe kerül. 

A módosítás érinti a BSZA-2 tervlapot és a HÉSZ előírásait pontosítja. 
 
9. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/9 bekezdése) A tulajdonos kezdeményezte a 038 hrsz-ú Gksz 
övezetű ingatlanának Különleges mezőgazdasági üzemi - Kmgü övezetre történő módosítását a 
jelenlegi használati módjának megfelelően. 

A kérelmező elállt módosítási szándékától, ezért a módosítás törlésre került. 
 
10. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/10 bekezdése) Gazdálkodói kérelem alapján a vadvédelmi 
kerítések jelenlegi 180 cm-es magasságának minimum 220 cm-re módásítása. A szarvasok ellen csak 
ekkora magasság megfelelő, amihez vagyonvédelmi, biztosítási és pályázati feltételek is kapcsolódnak. 

A kérelmező elállt módosítási szándékától, ezért a módosítás törlésre került. 
 
11. sz. módosítás: (46/2016. határozat 1/11 bekezdése) a 440/1 és 440/2 hrsz-ú köztemető 
övezethatárának felülvizsgálata, a jelenlegi tényleges temetési határhoz történő igazításával. A bemért 
pontos temetési térkép alapján kerül pontosításra a temető övezethatára. Ennek révén a 439 hrsz-ú 
közterület 470 + 24 m2-es része Kt (beépítésre nem szánt temető) övezetbe kerül kiszabályozásra. 

A módosítás a BSZA-1 tervlapot érinti. 
 
12. sz. módosítás: (63/2016. határozat 1/1 bekezdése) A Vt övezetben a tető anyagának bővítése 
korszerű a hagyományos cseréphez hasonló kinézetű héjazati anyagok alkalmazhatóságával. A 
módosítás fő oka, hogy a veszélyes anyagnak minősített korszerűtlen héjazatokat reálisan, 
gazdaságosan lehessen lecserélni, felújítani. 

A módosítás érinti a HÉSZ előírásait. 
 
13. sz. módosítás: (63/2016. határozat 1/2 bekezdése) A 381 és 264 hrsz-ú ingatlanokra tervezett 
gyalogos kőhíd helyének megfelelően a szabályozási vonalak pontosítása. 46 m2-en érinti a 264 hrsz 
Z-2 övezetét. Az így megszűnő zöldterület a ma is önkormányzati tulajdonú 906/1 hrsz-re kerül. 

A módosítás érinti a BSZA-1 tervlapot. 
 
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. 

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: nincs releváns 
2. sz. módosítás: nincs releváns 
3. sz. módosítás: nincs releváns 
4. sz. módosítás: nincs releváns 
5. sz. módosítás: K-1, M-1, SZ-1, T-2, U-1, 5.ep mód.rész: Á-1, E-1, K-1, SZ-1, T-2,  
7. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 
8. sz. módosítás: Á-1, K-1, M-1, SZ-1, T-2 
11. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 
12. sz. módosítás: nincs releváns 
13. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 
A szabályozás módosítása után is a terv az OTrT-nek, 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. Az 5. sz. módosítás során 1,433 ha-
ral bővül a belterület nagysága, azonban a módosítás nem befolyásolja egyik település 
szerkezetét 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 magán, illetve az önkormányzat 

kezdeményezésével indult, melyre háromoldalú szerződést kötöttek az 1. sz., 2. sz., 3. sz., 
4. sz. 5. sz., 7. 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., 2. sz., 3. sz., 4. sz.  módosítás magán kezdeményezésre indult, céljuk a HÉSZ 
Gksz övezet előírásainak pontosítása.  
Az 5. sz. módosítás szintén magán kezdeményezésre indult, célja a kis családi gazdaságok 
kialakításának elősegítése, valamint a belterület 1,433 ha-ral növelése. A módosítással 
szükségessé válik az erdőterület pótlása, valamint a biológiai egyenérték pótlása.  
A 7. sz. módosítás civil szervezeti kezdeményezésre indult, ahol egy sportolási célra 
alkalmas csarnok építése valósulna meg. 
A 8. sz. módosítás az önkormányzat kezdeményezésére indult, melynek célja egy 
napelempark kialakítása pályázati forrásból az önkormányzati épületek energia ellátása 
céljából. 



A 11. sz. módosítás az önkormányzat kezdeményezésére indult, ahol a köztemető 
övezethatára módosulna a jelenlegi tényleges temetési határhoz igazítva.  
A 12. sz. módosítás az önkormányzat kezdeményezésére indult, ami a tetők anyagának 
korszerűsítését érinti, csak a HÉSZ előírást módosítja. 
A 13. sz. módosítás az önkormányzat kezdeményezésére indult, amely a tervezett kőhíd 
szabályozási tervlapon való valós helyének pontosítását érinti. 

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 az 5. sz. módosítás (új belterületi határvonal, új erdőterület) 
tekintetében változik. 
A 7. sz. módosításnál kis mértékben 1285 m2-rel bővül a településközponti vegyes terület. 
A 8. sz. módosítás esetében 1,86 ha nagyságú beépítésre nem szánt különleges megújuló 
energia park jöhet létre korábbi nem védett általános mezőgazdasági területen. 
A 11. sz. módosítás során a köztemető övezethatára változna a tényleges határhoz 
igazítva. A többi módosítás nem érinti a szerkezeti tervet. 
A 13-sz- módosításnál pedig az újjáépítés alatt álló kőhíd valós helyének megfelelő 
szabályozás miatt 46 m2 zöldterület helyett közlekedési terület lesz, pótolva a kieső 
zöldterületet önkormányzati területen és pótolva a biológiai egyenértéket. 

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 Gazdasági terület kisebb 
HÉSZ módosításai elősegítik a gazdasági területre történő betelepedéseket, így újabb 
munkahelyek létrejöttét is. A többi fejlesztés segíti a helyi gazdaság, és közvetve a 
lakosság és a turizmus kiszolgálását 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 fejlesztés. A fejlesztés bevételt jelent az 



önkormányzatnak és a benne dolgozóknak is, e mellett turisztikai és kereskedelmi szerepe 
is lehet. 

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 fejlesztések, szabályozások. 

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 

A település természeti adottságait nem befolyásolják a módosítások. Az 5.ep. sz. 
módosítás tekintetében az általános mezőgazdasági terület egy része erdő 
területfelhasználásra kerül. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
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 

Tájképvédelmi szempontból nincsen kiemelten kezelendő terület módosítással érintve. 
A módosítások nem érintik a tájképet. Az 5. sz. módosítás beleolvad a környező 
lakóterület képébe, a 7. sz. módosítás fejlesztése a környező lakóterülettel körített, 
önállóan nem jelenik meg, a 8. sz. módosítás napelemei max. 2-3 m magasságig nyúlnak 
és cserjesorral védett kerítés takarja. A többi módosítás a tájképet nem befolyásolja. 

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 módosítások területén. Nem tartozik Natura 2000 alá sem. 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
A tervezési területek nem tartoznak ökológiai területekbe (kivéve az 5.ep jelű módosítást, 
ahol éppen erdőterület kerül kijelölésre). 

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 erdőterület kialakításával kis mértékben bővíti 

Az új beépítésre szánt területek 10%-myi zöldterülete és a 13. sz. módosítás zöldterület 
pótlása együttesen növeli a zöldterületet, zöldfelületet. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

A módosítás a település szerkezetét az 5. és 5.ep. sz. módosítás területén változtatja meg. 
Erdő területfelhasználásról falusias –lakóterületre ill. Mezőgazdasági 
területfelhasználásból erdő területfelhasználásra. A 7. sz. módosításnál 1285 m2 
közterületet településközponti vegyes területfelhasználásra változtat, míg a 8. sz. 
módosításnál 1,86 ha általános mezőgazdasági terüeltfelhasználású területet beépítésre 
nem szánt különleges területfelhasználásúra. A 11. sz. módosítás 494 m2 eddigi 
közterületet beépítésre nem szánt különleges temető területfelhasználásra módosít, míg a 
13. sz. módosításnál 46 m2-nyi eddig zöldterületnek jelölt területet közlekedési 
területfelhasználásra változtat. A módosítások megfelel a felsőbbszintű terveknek.  

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
A telekstruktúrákat nem érintik a módosítások, mert a paraméterek a telkekre 
vonatkozóan érzékelhetően nem változnak. Az 5. sz. módosítás területén kis családi 
gazdaságok (lakóház és gazdasági épületek) kialakítása tervezett, mely a meglévő 
környező beépítéshez igazodni fog.  

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
A fejlesztési területen önkormányzati tulajdonú terület található (7., 8., 11., 13. sz. 
módosítások területe). 

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  
A 4. sz. módosítás területén a nyeregtetőtől eltérő tetőformák kialakíthatósága Az 5. sz. 
módosítás területén várható több új épület megjelenése, melyeknél a részletesebb 
épületekre vonatkozó építészeti előírás egységesebb utca és tájképet eredményez. A 7. sz. 
módosítás egy sportcsarnok létesítése, mely épület 9,5 m építménymagasságú, valamint 
legalább 1200 m2 alapterületű alacsony hajlásszögű csarnokszerkezet lehet. A 12. sz. 
módosítás a tető anyagának korszerűsítéséről szól, a hagyományos cseréphez hasonló 
kinézetű héjazati anyag alkalmazásával. 

1.14.6. Az épített környezet értékei 
Régészeti területet egyedül a 11. sz. módosítás tömbje érint, de a konkrét módosulás nem 
befolyásolja a régészeti értékeket. A területen az örökségi értékek jelölése és szabályozása 
megfelelően kijelölt a terven 
Védett építészeti emlék nincs a tervezési területen és közvetlen szomszédságában.  

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
A módosítások 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 7. sz. módosítás területén a megjelenő sportcsarnok nagyságát, valamint magasságát 
szükséges szabályozni. Ezzel védhető ki az esetleges nem túl igényes épületek látványa a 
településre érkező autósok és turisták számára.  

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, köves. 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 kommunális hulladék gyűjtése és szállítása 
megoldott. 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 5. sz. módosítással elősegíthető kis családi gazdaságok kialakítása, mely pozitívan hat 
a népesség alakulására. A 7. sz. módosítás a város szabadidős, kulturális életére is pozitív 
hatással van. A 8. sz. módosítással egy energiapark valósulna meg a településen, mely 
környezetvédelmi szempontból meghatározó. A termelt energia közösségi célokat szolgál, 
mivel az önkormányzati épületek energia ellátását célozza. A 12. sz. módosítás 
településképi szempontból jelentős, a HÉSZ előírásait érinti. 

 
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, településkép, beépítés, új funkciók alakulnak ki, mely a település 
további fejlődését elősegít.  
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. 
Új munkahelyek és települési bevétel keletkezik. 
 
Egyéb alátámasztó munkarész módosítása nem szükséges. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
  

1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZLÁSI 
RENDSZER 

A településszerkezeti terv strukturálisan nem változik. Területfelhasználás változás 
történik az 5. és 5.ep sz. módosításnál, ahol az általános mezőgazdasági 
területfelhasználás egy része erdő területfelhasználásra változik, ill. általános 
mezőgazdasági falusias lakóra változik. A 7. sz. módosítás egy sportcsarnok 
építésének megvalósítása, mely pozitív hatással lenne a város életére, ehhez 1285 m2-
rel bővül egy közterület helyett településközponti vegyes területként. A 8. sz. 
módosítás 1,86, ha általános mezőgazdasági helyett beépítésre nem szánt különleges 
területet hoz létre.. A 11. sz. módosítással az övezet határvonala módosul, azonban ez 
semmilyen releváns változást nem okoz a településszerkezetben. A további 
módosítások nem okoznak érdemi változásokat. 

1.1.1.1. A beépítésre szánt lakóterület kis mértékben változik. Új beépítésre szánt terület 
az 5. sz. módosítás területén alakul ki. 
Új beépítésre szánt terület összesen csak 1,568 ha-on kerül kialakításra. 
1.1.1.2. A jelenlegi külterületen lévő mezőgazdasági területfelhasználás egy része erdő 
területfelhasználásba kerül az 5.ep módosítással, míg az 5. sz. módosítás erdő 
terültfelhasználás területén új falusias lakóterületet jelöl ki...  
Jelenlegi mezőgazdasági területfelhasználás egy része beépítésre nem szánt különleges 
területre változik. A többi módosítás a területfelhasználási rendszert nem érinti, csak 
kisebb a valóságot követő korrekciót tartalmaz. 
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 
A módosítás a település szerkezetét az 5. és 5.ep. sz. módosítás területén változtatja meg. 
Erdő területfelhasználásról falusias –lakóterületre ill. Mezőgazdasági 
területfelhasználásból erdő területfelhasználásra. A 7. sz. módosításnál 1285 m2 
közterületet településközponti vegyes területfelhasználásra változtat, míg a 8. sz. 
módosításnál 1,86 ha általános mezőgazdasági terüeltfelhasználású területet beépítésre 
nem szánt különleges területfelhasználásúra. A 11. sz. módosítás 494 m2 eddigi 
közterületet beépítésre nem szánt különleges temető területfelhasználásra módosít, míg a 
13. sz. módosításnál 46 m2-nyi eddig zöldterületnek jelölt területet közlekedési 
területfelhasználásra változtat. A módosítások megfelel a felsőbbszintű terveknek.  
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása. 
A településszerkezeti változás a felsőbb szintű tervekkel teljes összhangban van  
A módosítások által érintett övezetek: 
5. sz. módosítás: K-1, M-1, SZ-1, T-2, U-1, 5.ep mód.rész: Á-1, E-1, K-1, SZ-1, T-2,  
7. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 



8. sz. módosítás: Á-1, K-1, M-1, SZ-1, T-2 
11. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-1 
12. sz. módosítás: nincs releváns 
13. sz. módosítás: K-1, SZ-1, T-2, U-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.  

 

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

A módosításokkal a tájhasználat nem változik, a tájszerkezet változatlan marad. 
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 (falusias lakó, 
településközponti vegyes) 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: 

   
Módosítás 

száma 
Terület 
nagyság 
ha-ban 

Jelenlegi érték Módosult érték különbözet 

1 -  nem változik  
2 -  nem változik  
3 -  nem változik  
4 -  nem változik  
5 
 
 

1,4330 
0,1692 
0,1785 

Ev x 9,0 =12,897 
Ev x 9,0 =1,5228 
Út x 0,6 =0,1071 

Lf x 2,4 =3,4392 
Út x 0,6 =0,10152 
Z x 6,0 =1,0710 

-9,4578 
-0,0012 
+0,9639 



5 erdőp. 2,6500 Má x 3,7 =9,8050  Ev x 9,0 =23,8500 +14,045 
6  törölt módosítás   
7 0,1285 Út x 0,6 =0,0771 Vt x 0,5 =0,0675 -0,0096 
8   nem változik - 
9 - törölt módosítás   
10 - törölt módosítás   
11 0,0494 Út x 0,6 =0,02964 Temető x 6,0= 0,2964 +0,2667 
12   nem változik - 
13 0,0046 Z x 6,0 = 0,0276 Út x 0,6 = 0,00276 -0,02484 

ÖSSZESÍTETT KÜLÖNBÖZET + 4,3688 
 

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

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

A zöldfelületi rendszer relevánsan változatlan marad, bár az 5. sz. módosítás erdő 
sávokat jelöl ki kötelező jelleggel. Ez a módosítás kis mértékben növeli a zöldfelületi 
rendszert. A beépítésre szánt új területek utáni 10% zöldterület is növeli a zöldfelületi 
rendszert. 

 
ZÖLDTERÜLETI EGYENLEG IGAZOLÁS 
 
Btv. 6.§ teljesítésének  és az új beépítésre szánt területek utáni 10%-nyi zöldterület 
kialakításának igazolása 
1., 2., 3., 4., 8., 11, 12 módosítás nem érint zöldterületet. 
Az 5. sz. módosítás 14330 m2 új beépítésre szánt területe után 1433 m2 új 
zöldterület szükséges. 
6., 9., 10. sz. Módosítás törölt. 
7. sz. módosítás 1285 m2 új beépítésre szánt területe után 129 m2 új zöldterület 
szükséges. 
13.sz. módosítás 46 m2 kijelölt, de nem kialakított zöldterületet szüntet meg. Ennek 
pótlását a 6.§ előírásainak teljesen megfelelően a már önkormányzati tulajdonú 
906/1 hrsz-ú út területén valósítja meg, csatlakozva a már meglévő zöldterülethez. 
 
A fenti zöldterület igények és pótlás összesen 1785 m2-es nagyságban az 
önkormányzati tulajdonú 906/1 és 1361/26 hrsz-ú kiépítetlen utak területén valósul 
meg. A fenti zöldterület igény összesen 1608 m2. 
Így a zöldterületi egyenleg +177 m2, azaz a Btv. előírásait teljesíti. 
 
ERDŐTERÜLET EGYENLEG IGAZOLÁSA 
 
Btv. 5.§ teljesítésének igazolása az 5. sz. módosítás erdő területfelhasználást érintő 
módosítása miatt: 
 
Az 5. sz. módosítás a jelenleg erdő területfelhasználásba eső 1,433 + 0,08 + 0, 0892 
+ 0,0368 ha azaz összesen 1,639 ha területen más területfelhasználást hoz létre. 
A fenti kieső erdőterület pótlására az 5.ep jelű módosítással 2,65 ha erdőterületet 
jelöl ki a a296 hrsz-ú eddig általános mezőgazdasági területen.  



Így az erdő egyenleg  +1,011 ha, azaz a Btv. előírásit teljesíti. 
 

 
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 úthálózatot relevánsam nem érinti a változás. Az új beépítésre szánt területek 
úthálózata a fejlesztéssel kiépül az OTÉK-ban előírt lakóút paraméterekkel..  
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. Az 5. sz., 6. 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. 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 az 5. és 5.ep valamint a 8. sz. módosítás 
területén érintik érzékelhetően. A többi módosítás érzékelhető térszerkezeti változást 
nem okoz. A fejlesztés a BTSZ övezeti rendszerébe is illeszkedik. 

 
7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A módosítások a HÉSZ-ben az 5. sz. módosítás területén érintik a bel- és külterületi 
szabályozást, mivel a belterület 1433 ha-ral növekedik, valamint a külterületen az Má 
terület egy része erdő területfelhasználásba kerül. A 7. sz. módosítás a sportcsarnok 
nagyságára, valamint magasságára fogalmaz meg előírásokat. A 8. sz. módosítás 
tekintetében 1,86 ha nagyságú energiapark kerül kialakításra. A 11. sz. módosítás 
területén a köztemető övezethatára módosul a jelenlegi határhoz igazítva. A 13. sz. 
módosításnál a gyalogos kőhíd tervezett helyének pontosítása valósul meg. A többi 



módosítás a meglévő előírásokat egészítik ki. A szabályozások minden esetben 
alkalmazkodnak a közelében, vagy az övezetében kialakulthoz. Egyedül a 7. 
módosítás sportcsarnok szabályozása tér el a környezetétől, mivel a település 
sportigényét csak ilyen szabályozás mellett tudja teljesíteni az épület. Ez viszont csak 
egy helyre vonatkozik, több hasonló nagyságú épület megjelenését nem teszi lehetővé. 

 
8. BEÉPÍTÉSI TERV 

A legtöbb módosítás területén relevánsan nem változik a beépítés jellege, nagysága, 
valamint sűrűsége. Az 5. sz. módosítás területén 5 db családi házas beépítés a 
belterület felőli oldalon, míg hozzá mezőgazdasági funkciójú több melléképítmény fog 
megjelenni a külterület felé. 
A beépítés jellegét tekintve kis családi gazdaságok - lakóházakkal és gazdasági 
épületekkel - valósulnának meg. A szabályozás a település jellegéhez való igazodást, 
alkalmazkodást segíti elő. 

 
9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

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

 


