
Önkormányzati válasz  
Nagyvázsony településrendezési eszközeinek módosítására a 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet 
37.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakaszra érkezett összesített szakmai 

véleményekre 
 
 
I. Az érintett államigazgatási szervek kifogást tartalmazó illetve válaszadást igénylő 

véleményei és önkormányzati válaszok 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 
1. Felhívja a figyelmet, hogy a 6. módosításra a Btv. 6.§ (2) bekezdése szerint az átsorolni kívánt 

zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület kijelölésével egyidejűleg van lehetőség.   
 Önkormányzat válasza: A módosítás reális megoldása miatt (mivel a terület a valóságban is 

zöldterületi funkcióval bír) a terület zöldterület marad, de funkciója miatt (kegyeleti park) OTÉK alóli 
felmentést kérünk. 

2. Felhívja a figyelmet, hogy a 9/2017. (III.31.) számú partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet 
1. mellékletének 3. táblázat B oszlopában ellentmondás található.  

 Önkormányzat válasza: Az ellentmondást az képviselő testület megszünteti. 
3. A dokumentáció környezeti vizsgálattal kapcsolatos részletes tájékoztató részében kéri pontosítani 

a Btv. övezeteivel érintett módosítások sorszámát, mivel 8. módosításról korábban nem esett szó. 
Valamint az „5. módosítás pedig törlésre került” mondat feltehetően tévesen szerepel a 
dokumentációban, ezért törölni szükséges.  

 Önkormányzat válasza: A véleményezési dokumentáció anyagaiban a téves számozást javítjuk. 
5. Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó jogszabályokra. 
 Önkormányzat válasza: A jelzett jogszabályok a tervezés során figyelembe vételre kerülnek. 
6. A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
1. Az 1. sz. módosítással kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy ex-lege lápterület és az országos 

ökológiai hálózat magterület övezetének része. Az ingatlanon két ex-lege forrás is található. A Tvt. 
31. §-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi 
célokkal ellentétesen megváltoztatni. Az ingatlanon tervezett gazdasági, oktatási, szállás és lakó 
funkciók elhelyezése természetvédelmi érdeket sért, és mint ilyen, nem támogatható.  

 Önkormányzat válasza: A tervező személyes egyeztetése során a Balaton törvény BTSZ Ö-1 
övezeti tervlapja alapján folytatódik a tervezés, ahol a terület nem része az Ö-1 övezetnek. A tervezett 
funkciók megfelelnek az Ö-1 övezetben elhelyezhetőknek is, így a későbbiekben sem okoz törvényi 
ütközést a módosítás. A funkciók éppen a természetvédelmi bemutatást szolgálják. 
2. A 3. sz. módosítással kapcsolatban javasolja, hogy kerüljön előírásra, hogy a mezőgazdasági 

területeken kerítés csak vadvédelmi célból létesíthető.  
 Önkormányzat válasza: Javaslatuknak megfelelően készült a véleményezési anyagban a 

szabályozás előírása. 
3. Az 5. sz. módosítással kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a terület Ö-1, T-1, T-2, SZ-1 és M-1 

övezetét érinti. Kéri, hogy a tervezett különleges beépítésre nem szánt megújuló energiapark övezet 
az Ö-1 és T-1 övezetek által nem érintett területrészen kerüljön kijelölésre.  

 Önkormányzat válasza: Véleményüknek és a tulajdonosi kérésnek megfelelően a bővítés elmarad. 
4. Kéri, hogy a tervezett napelempark esetében, a HÉSZ-ben kerüljön előírásra az építmény(ek) 

tájbaillesztésére, látványterv készítésére vonatkozó kötelezettség, továbbá, hogy a vonalas 
infrastruktúra csak felszín alatt helyezhető el. A tervezett létesítmény körül őshonos cserje és fa 
fajok alkalmazásával többszintes, minimum 20 méter széles növénysáv kialakítását kéri. 

Önkormányzat válasza: A napelempark előírása nem változik, mivel a módosítás törlésre került. 



5. Az Önkormányzat környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntését elfogadja.  
 
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
1. Tájékoztat a tervezés során figyelembe veendő előírásokról.   

Önkormányzati válasz: Az előírások figyelembe vételre kerülnek. 
 
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

Környezeti vizsgálat lefolytatását vízügyi, vízvédelmi szempontból nem tartja indokoltnak. 
 
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG VESZPRÉM MEGYEI SZAKASZMÉRNÖKSÉG 
1. Felhívja a figyelmet, hogy a 4. sz. módosítás területe határos a Vázsonyi-Séd vízfolyással. A 

területen építmények elhelyezését csak akkor javasolják, ha a meder az 1-3 %-os előfordulási 
valószínűségű vízhozam levezetésére alkalmas. 
Önkormányzati válasz: A terület övezeti besorolása nem változik. továbbra sem engedett 

építmények elhelyezése. A terület továbbra is általános mezőgazdasági terület marad. 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY, 
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 
1. Felhívja a figyelmet, hogy a módosítások mezőgazdaságilag hasznosított területeket érintenek ezért 

a tervezés során az ismertetett Tfvt. jogszabályhelyire tekintettel kell lenni.  
Önkormányzati válasz: Az előírások figyelembe vételre kerülnek. 

 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY, ERDÉSZETI OSZTÁLY 
1.  Felhívja a figyelmet, hogy az 5. módosításnál a Nagyvázsony 099 hrsz-ú ingatlanon az Országos 

Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületek találhatóak. A Btv. 5.§ (3) bekezdése szerint: 
„az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők területe a településrendezési 
eszközökben kizárólag erdőterület települési terület-felhasználási egységbe sorolható”. Így a 
tervezett Kk-muep övezeti átsoroláshoz nem járul hozzá. Kéri mind a hatályos mind pedig tervezés 
alatti Településszerkezeti tervben a Nagyvázsony 112 G és 113 G erdőrészletek erdőterület 
övezetbe kerüljenek. 
Önkormányzati válasz: A módosítás törlésre került. 

2. Véleménye szerint a tervezett módosítások várható hatása nem jelentős, ezért a módosítás 
során környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 
1. Ismerteti a módosítási területeket érintő örökségvédelmi érintettségeket.  

Önkormányzati válasz: A tervezés során figyelembe vesszük. 
2.  Kéri a 2011-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítését a rendezés során tervezett 

változások hatáselemzésével, továbbá az örökségvédelmi érdekekre való tekintettel a megalapozó 
vizsgálatban és az alátámasztó javaslatban az épített környezetre (régészet, védett és nyilvántartott 
műemléki értékek) vonatkozó munkarész elkészítését is.  
Önkormányzati válasz: Örökségvédelmi elemeket egyik módosítás sem érint. A megkapott 
örökségvédelmi elemeket feltüntettük a tervlapokon. A 2., 4. sz. módosítás relevánsan nem 
változtatja meg az örökségvédelmi elemek helyzetét és védelmi kockázatát. Az 1. sz. módosítás az 
örökségvédelem szempontjából még szigorúbb is a hatályosnál, mivel a védendő elemektől 
legmesszebb teszi csak lehetővé az építést a kijelölt építési helyen. Az épületek építészeti 
szabályait pedig a készülő TER fogja szabályozni. A 3. sz. módosítás kizárólag vadvédelmi kerítést 
engedélyez. Ez a vadkárok miatt elengedhetetlen. Az 5. sz. módosítás pedig törlésre került.. A 6.sz. 
módosítás éppen az örökségvédelmet szolgálja, mivel a zsidó temető felújíthatósága miatt is fontos 



övezeti pontosítást hoz (kegyeleti parkká teszi). A 7. sz. módosítás pedig a sétány-kerékpárút valós 
helyére helyezi az utat.  
A fentiekből is látható, hogy nem releváns jelen módosítás során az örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítése, azért sem, mivel 2018 év végéig el kell készüljenek a felülvizsgált tervek. 

3. Kéri a történeti település, a település- és tájszerkezet tekintetében az örökségvédelmi szempontok 
érvényesülésének biztosítását, különös tekintettel a védett vár és Zichy kastély között tervezett 
módosítások, a nemesleányfalui templomrom műemléki környezetében tervezett építési 
tevékenységek, valamint az általános mezőgazdasági övezetekben a kerítés építésére vonatkozó 
szabályok felülvizsgálata során. 
Önkormányzati válasz: Lásd fenti részletes választ. 

 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI 

FŐOSZTÁLY ÚTÜGYI OSZTÁLY 
1.  A 3. sz. módosítással kapcsolatban (de a település egészére vonatkozóan) a HÉSZ-ben előírni 

szükséges, hogy a közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak tengelyétől számított 3 m-en 
belül kerítés építése tilos. 
Önkormányzati válasz: Az előírást megtettük. 

2. Amennyiben a 7. sz. módosítással érintett kerékpárút és sétány nem közlekedési területen, vagy 
nem elég széles közlekedési területen fekszik, úgy az útügyi műszaki előírások szerinti 
helyigényének megfelelően (függetlenül attól, hogy a jelenlegi helyigény kisebb-e az előírásokban 
lévőtől) kiszabályozni szükséges, ezt mintakeresztszelvénnyel kell igazolni. 
Önkormányzati válasz: A kiszabályozást megtettük. A minta keresztszelvényt a véleményezési 

anyaghoz csatoljuk. 
3. Szükséges megvizsgálni, hogy a tervezett módosítások következtében az érintett ingatlanok 

megközelítésére szolgáló közutakon a várható forgalmi jelleg (nagysága, összetétele) változása 
miatt szükséges-e változtatás a közutak meglévő szabályozási szélességében.  
Önkormányzati válasz: A módosítások egyike sem okozhat releváns forgalom változást.  

4. Tájékoztat a tervezés során figyelembe veendő előírásokról.   
Önkormányzati válasz: Az előírásokat figyelembe vettük. 

 
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA 
1.   Az 1. sz. módosítás táj- és természetvédelmi szempontból aggályos, mivel a terület országos 
jelentőségű védett természeti területként ex-lege védett láp, valamint magterület. Az ökológiai hálózat 
magterületein a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatható meg.  
Önkormányzati válasz: A módosítás területe a Balaton törvény BTSZ Ö-1 jelű övezeti tervlapján nem 
része az Ö-1 övezetnek. A hatályos tervlapokon is jelölt ex-lege védett lápokat a módosítások nem 
érintik. Sőt jelen módosítás az építési hely kijelöléssel korlátozza az eddig nem szabályozott építési 
helyet, mely a legtávolabb helyezkedik el a láptól. A tervezett funkció egyébként megfelel az Ö-1 övezet 
előírásainak is, mivel  éppen a természetvédelmi bemutatást szolgálják. Ezért a későbbiekben sem 
okoz törvényi ütközést a módosítás.  
2.   A környezeti vizsgálattal kapcsolatos eljárásra vonatkozóan az 1. sz. módosítás kivételével 
elfogadja az önkormányzat állásfoglalását. 

Önkormányzati válasz: Az 1. sz. módosításra kidolgoztattuk a környezeti vizsgálatot, melyet 
csatolunk a véleményezési dokumentációhoz. Megjegyezzük, hogy a hatályos Balaton törvény BTSZ Ö-
1 övezeti tervlapján a terület nem része az ökológiai hálózatnak. 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNYÜGYI 

OSZTÁLY 



Megállapította, hogy a módosítás kapcsán jelentős környezeti terhelés nem keletkezik, ezért 
környezeti értékelés elkészítését nem tartja indokoltnak. 
 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS 

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 
Tájékoztat, hogy műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból a környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 
 

II. A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban észrevételt 
nem tett, és a további eljárásban részt kíván venni 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

 
III. A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban észrevételt 

nem tett, és a további eljárásban nem kíván részt venni 
Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője Városépítészeti Iroda 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, Útügyi Osztály 
Óbudavár Község Önkormányzata 
 

IV. A megküldött tervre a határidő lejártáig (és/vagy azon túl jelen anyag összeállításáig) nem 
küldött észrevételt 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Beruházásokért Felelős 

Államtitkárság, Kulturális Örökségvédelmi Főosztály, Nyilvántartási Hatósági Osztály 
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Kormánymegbízott 
Tótvázsony Község Önkormányzata 
Pula Község Önkormányzata 
Mencshely Község Önkormányzata 
Vöröstó Község Önkormányzata 
Barnag Község Önkormányzata 
Szentjakabfa Község Önkormányzata 
Országos Közegészségügyi Központ 
 

 
Nagyvázsony 2017. szeptember 11. 
 
 
 
      ……………………………………………... 

Fábry Szabolcs János 
polgármester 


