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I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MŰLEÍRÁSA 

 

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése 

A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénynek 
megfelelően készültek.  
 
A jelenleg érvényes településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat 2002-ben képviselő-testületi 
határozattal fogadta el. 
A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület a 111/2003. (XII 18) számú képviselő-
testületi határozattal fogadta el és a 100/2011 (VII.28.), 83/2015 (VI.29.), 4/2016 (I. 26) és 166/2016 
(XII.22.) számú képviselő-testületi határozatokkal módosította.  
A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a 
12/2003.(XII.19.) sz. rendelettel került elfogadásra, majd a 10/2005 (VII.18.), 12/2008 (X.10.), 
8/2010 (VIII.2.), 8/2011 (VIII.10.), 13/2015 (VI.30.), 3/2016 (I.28.) és 28/2016 (XII.23.) számú 
rendeletekkel módosította. 

 

2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése 

 

Nagyvázsony Község Képviselőtestülete a jelen településrendezési terv módosításáról szóló szándékát 
a 56/2017.(III.21.) és 74/2017.(IV.25.) számú kt. határozatokban fogalmazta meg.  
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét 
az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes 
eljárás szerint zajlik. 
A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
alkalmazásával kívánja megvalósítani.  
 
A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem tartalmaznak 
olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem 
változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális 
adottságait.  
 
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a rendelet (HÉSZ) és a Rende let 1. sz. 
melléklete (belterület szabályozási tervlapja) és a 2. sz. melléklete (külterület szabályozási tervlap).  
Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlapok kivágatán kerül bemutatásra. Elfogadása  
után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra.  
 
A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 9/2017 (III:31.) sz. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően történik.  
.  
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3. Az eljárás ismertetése 

Az Eljr. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatás megkérése a 2017. július 31-i dátumozású dokumentációval 
történt, melyre az érintett államigazgatási szervek, önkormányzatok és partnerek megadták 
tájékoztatásukat. A tájékoztatások figyelembe vételével készült el jelen véleményezési anyag. 
 

4. A módosítások leírása 

1. módosítás: 082 hrsz-ú Má-2 övezeti besorolású ingatlan más általános mezőgazdasági 
övezetbe történő átsorolása annak érdekében, hogy ott az ökológiai mezőgazdasági művelést 
bemutató gazdasági, oktatási, szállás és lakó funkciójú épületek is elhelyezhetők legyenek. 
A módosítás érinti a hatályos Helyi Építési Szabályzat 23. és 25.§-át aminek keretében a fenti 
funkciók építményei min. 10 ha-os beépíthető telken max. 0,7 %-os beépítettséget tegyenek 
lehetővé. (A Balaton törvényi szabályozás jelen gyepgazdálkodás esetén a min. 5 ha-os telken a 
max. 1%-os beépítettséget teszi lehetővé.) 
A módosítás a KSZA jelű szabályozási tervlapot és a HÉSZ-t érinti 
 
2. módosítás: Az Má-2 övezeti jelű általános mezőgazdasági területeken a teleknagyságokhoz és 
a helyi gazdálkodási formákhoz jobban illeszkedő max. 0,2 %-os beépíthetőséget engedjen meg a 
beépíthető min. 10 ha-os telken gyep, gyümölcsös és szőlő gazdálkodás esetén.  
(A Balaton törvényi szabályozás jelen esetben nem védett területen kívül gyepgazdálkodás esetén 
a min. 5 ha-os telken a max. 1%-os beépítettséget teszi lehetővé, gyümölcsös művelési ág esetén 3 
ha-nál nagyobb telken max. 1% beépítést tesz lehetővé, de max. 1000 m2-t.) 
A módosítás a HÉSZ-t érinti 
 
3. módosítás: Az Má jelű általános mezőgazdasági övezetekben a vagyon- és személyvédelem 
biztosítása érdekében kerítés építhető legyen. 
A kerítés kialakításának módját a különböző övezetekhez igazítva az illetékes államigazgatási 
szervekkel le kell egyeztetni. 
A módosítás a HÉSZ-t érinti 
 
4. módosítás: A 382 és 383. hrsz-ú területek övezeti besorolásának (Má-3) felülvizsgálata, és 
módosítása, hogy az övezeten belül kisebb méretű telekingatlanok is kialakíthatók legyenek.  
A módosítás a HÉSZ-t érinti 
 
5. módosítás: Az Önkormányzat a beérkezett tájékoztatások és tulajdonosi kérés alapján a 
módosítást törölte. 
 
6. módosítás: A 295 hrsz-ú zsidó temető jelenlegi közpark övezeti besorolásán belül OTÉK-tól való 
eltérés kérésével „kegyeleti park” besorolásba történő módosítása.   
A módosítás a BSZA jelű szabályozási tervlapot és a HÉSZ-t érinti 
 
7. módosítás: A 382. hrsz déli oldalán feltüntetett kerékpárút és sétány nyomvonalának a 312. 
hrsz-ú ingatlan túloldalára (É-i oldal) történő áthelyezése, ahol valójában ma is húzódik. 
A módosítás a BSZA jelű szabályozási tervlapot és a Szerkezeti tervet érinti 

 

5. Tájékoztató és nyilatkozat a Környezeti vizsgálatról 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdése értelmében a településrendezési tervek és a HÉSZ kisebb módosítása esetén a rendelet 
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szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének 
eseti meghatározása alapján kell eldönteni.  

A tájékoztatási szakaszban ismertetett önkormányzati álláspontot, miszerint nem szükséges a 
környezeti vizsgálat elkészítése a jogszabályilag érintett nyilatkozatot tevő államigazgatási szervek 
egyetértettek. Egyedül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kérte az 1. sz. módosításra a 
környezeti vizsgálat elkészítését. Az elkészített környezeti vizsgálat az 1. sz. módosításra csatolásra 
került a dokumentációhoz. 

6. A Területrendezési tervvel (Balaton törvény) való összhang vizsgálata 

Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét Nagyvázsony 
Község Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely az OTrT és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
szóló 2000. évi CXII. Törvény (Továbbiakban: Btv) törvényi keretein belül mozoghat.  
Az OTrT övezetek igazolása: 
 
Az OTrT szerkezeti tervén az 1. módosítás területe a mezőgazdasági térségbe, míg a 4., 6., 7. 
módosítás területe a települési térségbe tartozik. 
 

 
 
A település igazgatási területét érinti, de a módosítás területeit nem érinti az OTrT 3/4 Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezete. 
A település igazgatási területét érinti és az 1. sz. módosítás területét érinti az  OTrT 3/1 Országos 
Ökológiai Hálózat övezete. 
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A település igazgatási területét és minden módosítás területét érinti az OTrT 3/5 tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. 
A település igazgatási területét és minden módosítás területét érinti az OTrT 3/6 világörökségi és 
világörökség várományos terület övezete. 
 

    
 
A település igazgatási területét és minden módosítás területét érinti az OTrT 3/7 országos vízminőség-
védelmi terület övezete. 
A település igazgatási területét és minden módosítás területét érinti az OTrT 3/9 kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete. 
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A Balaton Törvény övezeteinek igazolása: 
 
Az Btv. szerkezeti tervén az 1. módosítás területe a mezőgazdasági térségbe, míg a 4., 6., 7. 
módosítás területe a települési térségbe tartozik. 
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A település igazgatási területét érinti, de a módosítások területeit nem érinti a Btv. E-1, E-3, F-1, L-1, Ö-
1, Ö-3, P-2, Ü-1 övezete. 
A település igazgatási területét érinti, és az 1. módosítás területét is érinti a Btv. Á-1, E-2 részben, M-1, 
K-1, M-1, SZ-1, T-1, T-2 övezete. 
A település igazgatási területét érinti, és a 2., 3. módosítás területét is érinti a Btv. Á-1, K-1, SZ-1 
övezete. 
A település igazgatási területét érinti, és a 4. módosítás területét is érinti a Btv. K-1, SZ-1, U-1 övezete. 
A település igazgatási területét érinti, és a 6. módosítás területét is érinti a Btv. K-1, SZ-1, T-2, U-1 
övezete. 
A település igazgatási területét érinti, és a 7. módosítás területét is érinti a Btv. K-1, SZ-1, T-2, U-1 
övezete. 
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A módosítás teljes mértékben megfelel a fenti övezetek törvényi előírásainak. 
A nevezett övezetek határai teljesen egyértelműek és nem érintik a módosuló terület határát, ezért nem 
szükséges lehatárolni. 
 
23.§ (Ö-1 övezet) Magterület övezete 

 a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatható meg; 
 b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
 c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők 
el; 
 d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a 
tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet; 
 e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével 
történhet; 
 f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális 
építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el; 
 g) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű 
építmény, víztorony kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény 
elhelyezése nem engedélyezhető; 
 h) erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető; 
 i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
Az övezet előírásainak az érintett 5.erdőpótlás módosítás megfelel. 

 

27.§ (T-2 övezet) Történeti települési terület övezete 

 A történeti települési terület övezetének (T-2) területét- a kulturális örökségvédelem 
tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján- a településrendezési tervekben a 
tényleges kiterjedésének megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség 
szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben 
lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
 Az OTRT kulturális szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete és a történeti 
települési terület kiemelt térségi és megyei övezet előírásai mellett  



 12 

 a) a település szabályozási tervében a HÉSZ-ben és a helyi építészeti örökségvédelmi 
rendeletben – meg kell határozni és elő kell írni a látványvédelmet, településkép védelmet, a 
zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz 
való illesztésének előírásait, építési anyagait,  
 b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyak 
kiépítésénél, korszerűsítésénél a lehetőség szerinti terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani 
 c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, tárló telep, ártalmatlanító és átrakó nem 
létesíthető. 
Az övezet előírásainak az érintett 5., 5.erdőpótlás, 7., 8., 11., és 13. módosítás megfelel.  
 
28/B§ (Á-1 övezet) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
 (1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) területét - az állami földtani 
feladatokat ellátó szerv állásfoglalása alapján - a településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési eszközökben 
lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
 (2) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) tekintetében az OTrT által 
meghatározott ásványi nyersanyag gazdálkodási terület országos övezetre vonatkozó övezeti 
előírások érvényesek. 
Az övezet előírásainak az érintett 5. erdőpótlás, és 8. módosítás megfelel. 
 

31.§ (SZ-1 övezet) A felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezetén (teljes tervezési 

terület)  

 a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 

b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves 
anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), 
valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. 
Az övezet előírásainak az érintett 5., 5.erdőpótlás, 7., 8., 11., és 13. módosítás megfelel.  

 
37. §  (U-1 övezet) A települési terület övezetén 

 a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, 
tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban 
kötelezően figyelembe kell venni; 
 b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
 c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
 d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének 
lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell 
meghatározni; 

e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, 
illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények 
érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak 
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. 
Az övezet előírásainak az érintett 5., 7.,11., és 13. módosítás megfelel. 

 
39.§ (M-1 övezet) Általános mezőgazdasági terület övezete 
 Az előírások művelési áganként meghatározzák az építés feltételeit 
 épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az 
a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes 
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művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal 
rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni; 
 állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a 
lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni 
vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. 
 A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési 
tervekben és a helyi építési szabályzatban kell rendelkezni; 
 lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 
 a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő 
fásításokat a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban meghatározott módon kell 
telepíteni; 
 Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - parti és 
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő  
településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések 
közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A 
magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott 
területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 
1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. 
 A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési 
eszközökben kell szabályozni gazdasági területként, ahol környezetet nem zavaró gazdasági 
tevékenység folytatható. 
 Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként 
meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú 
területek kialakítása nem engedélyezhető. Az övezet előírásainak az érintett 5., 8.módosítás megfelel. 

 
 
46.§ (K-1 övezet) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
 Az övezetbe tartozó ingatlanok listáját a 2/6 számú melléklet tartalmazza; (e szerint 
Nagyvázsonyi ingatlan nem érintett) 
 A 2/6 számú mellékletben szereplő ingatlanokat tényleges kiterjedésüknek megfelelően le kell 
határolni; 
 A lehatárolt területekre az OTrT kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek országos 
övezetre vonatkozó előírásai érvényesek. 
Az övezet előírásainak az érintett 5., 5.erdőpótlás, 7., 8., 11., és 13. módosítás megfelel.  

 
A módosítás mindegyik övezet esetében megfelel a BTSZ előírásainak. 

 
 



 14 

HATÁROZAT tervezet 
 

…../2017.(.….) sz. önkormányzati határozat 

 

Nagyvázsony község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 2017. 

……………………..-i hatállyal Nagyvázsony község településszerkezeti tervét a jelen 

határozat mellékletét képező m-SZE tervlapon szereplő változások szerint módosítja. 

 

1. sz. melléklet: Nagyvázsony településszerkezeti terve - m-SZE (M 1: 10 000) tervlap. 

 
2. sz. melléklet: Nagyvázsony településszerkezeti terv műleírás kiegészítése 

A 111/2003.(XII.18.) sz. h a t á r o z a t  (a továbbiakban: Határozat 
Nagyvázsony község településszerkezeti terv leírás Külterület és zöldterület leírás az 

alábbival egészül ki, illetve módosul: 

- A 7. sz. módosítás a 382. hrsz déli oldalán feltüntetett kerékpárút és sétány 

nyomvonalának a 312. hrsz-ú ingatlan túloldalára (É-i oldal) történő 

áthelyezése, ahol valójában ma is húzódik. 

 
 
 
 
 

        

 ........................................   ....................................... 

jegyző      polgármester
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RENDELET TERVEZET 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017.(………..) önkormányzati rendelete 

Nagyvázsony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

12/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1 

 

 

Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 6/A § (3) bekezdésében 

és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 

Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

a Veszprém megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 

a Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztálya, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 

Főosztály Útügyi Osztálya, Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt 

Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Kulturális Örökségvédelmi Főosztály Nyilvántartási 

Hatósági Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszter-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Veszprém megyei Rendőr főkapitányság, 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a Nemzeti Média 

és Hírközlési Hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, Kormánymegbízott, a Veszprém 

Megyei Önkormányzat valamint  

továbbá Nagyvázsony Község Önkormányzata 9/2017.(III.31.) számú a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján az eljárás során kifüggesztéssel értesített 

partnerek, továbbá a szomszédos települések véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 
1.§  (1)  Nagyvázsony község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyvázsony község helyi építési 

szabályzatáról 12/2004. (V.25.) önkormányzati rendelete (A továbbiakban: R) 5. § (3) bekezdés 

zöldterület felsorolása egy új sorral egészül ki:  

- kegyeleti park   Z-kp 

 
 (2) A R.  5.§ (3) bekezdés mezőgazdasági területek felsorolása egy új sorral egészül ki:  

- ökológiai gazdálkodás és bemutatás övezet    Má-4 

 

 (3) A R.  21.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

                                                
1 módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának megfelelően  
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(6) A Z-2 és Z-kp övezetben: 

a) -pihenést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér, kisebb 

sportpályák stb.), 

b) -köztárgyak, műtárgyak (szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút stb.) 

helyezhetők el. A Z-2 és Z-kp övezetben épületek nem helyezhetők el. 

 

 (4) A R.  21.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(7)    A Z-1, Z-2 és a Z-kp övezetben a zöldfelülettel borított terület legalább 1/3-át 

háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) 

alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel 

fedett terület legfeljebb felét boríthatja. 

 
(5) A R.  21.§ (8) bekezdés táblázata az alábbi új sorral egészül ki: 

Övezeti 

jel 

Kialakítható/ 

beépíthető  

Telek min. nagysága (m
2
) 

Kialakítható/beépíthető  

telek legkisebb telek 

szélessége (m) 

Beépítettség 

mértéke  (%) 

Építmény-magasság 

(m) 

Z-kp K K - - 

 

 (6) A R.  23.§ (3) bekezdés egy új d) ponttal egészül ki: 

d) Má-4: ökológiai gazdálkodás és bemutatás övezete. 

 

 (7) A R.  23.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

(4)Az egyes mezőgazdasági övezetek részletes előírásai az alábbiak:  

Övezeti 

jel 

Épület 

típus 

Beépíthető telek min. 

nagysága (m2) 

Beépíthető telek 

legkisebb telek 

szélessége (m) 

Beépítettség 

mértéke  

(%) 

Építmény 

Magasság 

(m) 

Má-1 G 200.000 (20ha) 50 0,1 (max 400 m2) G: 3,5 

Má-2 G és T 100.000 (10ha) szőlő, 

gyümölcs, gyep műv.ág 

esetén 

50 0,2 G, L:4,5  

Má-3 - - - - - 

Má-4 G, T  100 000 (10ha) 50 0,7 5,0 

 G: gazdasági épület: a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei 

 T: tanyagazdaság lakóépülettel: lakóépületet is magába foglaló egyéni gazdaság területe 

 L: tanyagazdaság lakóépülete 

K: kialakult állapot, a telkek tovább nem oszthatók 

 

(8) A R. 23.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(6)  Az épületek rövid oldali maximális szélessége 16 m lehet. 

 

(9) A R. 23.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

(8) Kerítés kizárólag élősövény vagy legfeljebb 1,8 m magas, vadvédelmi célú kerítés 

lehet. A közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak tengelyétől számított 3 

m-en belül kerítés építése tilos. 
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(10) A R. egy új 26/A §-al egészül ki: 

Ökológiai gazdálkodás és bemutatás övezete (Má-4) 

26/A.§. 

(1)    Az ökológiai gazdálkodás és bemutatás övezetében a gazdálkodást bemutató 

és az oktatást szolgáló, valamint az állattartást és növénytermesztést szolgáló 

építmények helyezhetők el, valamint a terület ellátását szolgáló személyzet 

lakóépülete a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül.. 

(2)   Az övezetben a tanyagazdasági is kialakítható. 

Tanyagazdaság épületei, építményei és a hozzájuk tartozó udvar, szérűskert 

számára a telken belül területet kell elkülöníteni (tanyaudvar), amely nagysága 

nem haladhatja meg a 6000 m2-t. 

A tanyaudvar körül kerítés csak fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból 

készíthető. Tömör kerítés az övezetben nem létesíthető. 

(3)  Az Má-4 övezetben lévő ex lege védett források, lápok zavartalan állapotban 

őrzendők meg, a területek mezőgazdasági hasznosítása során ezeket a 

területrészeket változatlan állapotban kell megtartani. 

 

2.§ A R. mellékletét képező SZA-1 és SZA-2, valamint KSZA jelű szabályozási tervlapok 

normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletében az m-SZAB és m-KSZA jelű 

szabályozási tervlapokon lehatárolt telektömbök normatartalma lép. 

 

 

3.§ (1) A R. 26.§ (1) bekezdése törlésre kerül. 

 

 (2) E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.  

 

 

         Fábry Szabolcs János    Weller-Jakus Tamás 

   polgármester     jegyző 

 

 

A rendelet elfogadásának napja: 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

 

Nagyvázsony, 2017. szeptember ………. 

 

Weller-Jakus Tamás 

jegyző  
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II.  MELLÉKLETEK 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv 

módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.  

A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.  

 

 

 

Nagyvázsony, 2017. szeptember 11. 

 

 

 

…………………………… 

Németh Ferenc 

 

 


