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I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Tihany község településrendezési eszközei 2015-ben kerültek jóváhagyásra. Tihany község hatályos 
településrendezési eszközei, melyek többször módosításra kerültek: 

 Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015. (IV.09.) számú határozata a 
településszerkezeti terv megállapításáról 

 Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 

Tihany község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek 
módosításáról döntött a 283/2020. (XII.11.) és a 163/2021. (VII.15.) számú önkormányzati 
határozatával. (A. Melléklet). A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (4) 
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a módosítás egyszerűsített eljárás keretén belül történik. 
A településrendezési eszközök módosítása több részterületre vonatkozik, de a módosítások egy 
eljárás keretén belül történnek. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t 
bízta meg. 

 
A módosítási területek elhelyezkedése  

(forrás: www.google.hu/maps) 
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570/5 HRSZ-Ú TELKEN AZ ÉPÍTÉSI HELYRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA 

A tervezési terület a Tihanyi félsziget keleti 
partján, a központtól nyugatra helyezkedik el. A 
területen található József főherceg 
nyaralókastélya. Nyugatról a Fürdőtelepi út, 
illetve a Klebersberg Kuno utca határolja az 
ingatlant, míg keletről a Balaton. 

A módosítás az 570/5 hrsz-ú telket érinti. A 
fejlesztő szeretné, az érintett telken az építési 
helyre vonatkozó szabályokat módosítani a 
terepadottságok jobb kihasználása és az épületek 
táji megjelenésének kedvezőbb 
megvalósíthatósága érdekében.  

612 HRSZ.-Ú TELEK TELEKALAKÍTÁSRA ÉS 
PARKOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

A módosítással érintett telek a Tihanyi félsziget 
keleti, part közeli oldalán található, a 
Klebersberg Kuno utca és Kossuth Lajos utca 
között.  

A telken az egykori Tihanyi Újságíró Üdülő 
(MOÚSZ) épületei találhatóak.  

A módosítással a fejlesztő a telek felosztását, 
illetve a telken belüli parkoló kialakításának 
lehetőségét szeretné elérni egy jövőbeni 
beruházás megvalósíthatósága érdekében. 

 

LAKÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK UTÁN 
ELHELYEZHETŐ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK 
SZÁMÁNAK SZABÁLYZÁSA 

A hatályos helyi építési szabályzat módosítása 
annak érdekében, hogy a lakó és üdülő építési 
övezetekben kötelezően létesítendő parkolók 
száma szabályozva legyen. 

 

HÉSZ ELÍRÁS JAVÍTÁSA, KB- JT ÖVEZETBEN 

A HÉSZ Kb- jt övezetének minimális 
telekszélességének javítása a cél, mely a 
település korábbi, 2019-ben készített 
módosításában került elírásra. 

Ilyen övezet a településen egy területen 
található, a Kerek- helytől északra, a Kossuth 
Lajos utca mentén.  
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A vizsgálatok megkezdése és a településrendezési eszközök módosítási javaslatának kidolgozása egy 
időben, egymással párhuzamosan történik. Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai 
indokait tartalmazzák a változás várható hatása szerinti területre vonatkozóan. A módosítással 
érintett településrendezési eszközök: 

Tervezési terület 
Település-
szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi Építési 
Szabályzat 

Szabályozási 
terv 

570/5 hrsz-ú telken az építési helyre 
vonatkozó szabályozok módosítása   X X 
612 hrsz.-ú telek telekalakításra és 
parkolásra vonatkozó szabályok 
felülvizsgálata 

  X X 

Lakó rendeltetési egységek után 
elhelyezendő személygépjárművek 
számának szabályzása 

  X  

HÉSZ elírása javítása Kb-jt 
övezetben   X  

2.  A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

Az Eljr. rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A 
településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül történik. Az 
egyszerűsített eljárás szabályait az Eljr. 41. § tartalmazza. 

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A véleményezési 
szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközöket 
véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az érintett 
államigazgatási szervekkel, megyei és települési önkormányzatokkal  

(a továbbiakban: véleményezők). A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia kell: a) az 
államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását, 

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

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

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

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól az 12/2021. (VII.23.) rendeletében, amelynek alapján a partnerségi 
tájékoztatást kell lefolytatni. A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a 
képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A 
vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés 
dokumentálásával, közzétételével lezárul. 

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

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
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településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

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

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján a településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 15. napon 
léptethető hatályba. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak munkaközi anyaga, 
melyet Tihany község Önkormányzata kap meg előzetes véleményezés céljából. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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II.A. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 
5/2015. (IV.10.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Tihany Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljáró Veszprémi Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Hajózási Hatósági Főosztály és 
Légyügyi Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály 
Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Önkormányzat, Balatonfüred város 
Önkormányzata véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 5/2015. (IV.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a 
továbbiakban: HÉSZ) 2. §-(2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:  

„m) korlátozottan beépíthető telekrész” 
2. § 

A HÉSZ 41 §.az alábbiakkal egészül ki: 

„(7) Új épület létesítése vagy új rendeltetési egység kialakítása esetén minden üdülő és lakó 
rendeltetési egység után legalább egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani telken 
belül, kivéve, ha az építési övezeti előírás másként nem rendelkezik.” 

3. § 

A HÉSZ 75. §-ában található táblázat új 11. sorban az alábbiakkal egészül ki:  

„AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési övezeti jele       Üü11 

Beépítés módja        SZ 

Kialakítható legkisebb területe (m²)    1250 

Kialakítható legkisebb telekszélesség (m)     - 

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)   20 

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettsége (%) 20 

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)   8,0 

Minimális zöldfelületi aránya (%)     50” 
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 A B C D E F G H 

 AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhet

ő 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettsége 
(%) 

Építményén
ek 

legnagyobb 
épület-

magassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

1 
ÜÜ1 SZ 20 000 100 20 20 

8,0/K(12,5)
* 

70 

2 Üü2 SZ 20 000 100 20 20 5,0 70 

3 
Üü3 SZ 15 000 50 20 20 

8,0/K(12,5)
* 

70 

4 
Üü4 SZ 15 000 50 15 15 

8,0/K(12,5)
* 

70 

5 Üü5 SZ 15 000 100 15 15 6,0 70 

6 Üü6 SZ 5000 50 20 20 8,0 60 

7 Üü7 SZ 4000 50 15 15 8,0 60 

8 Üü8 SZ 3000 30 25 25 5,0 50 

9 Üü9 SZ 3000 50 20 20 6,0 60 

10 Üü10 SZ 1500 50 30 30 8,0 40 

11 Üü11 SZ 1250 - 20 20 8,0 60 

SZ  szabadonálló beépítés 
K kiakault 
* Lásd 76. §, 77. § (1) 

4. § 

A HÉSZ 77. § az alábbiakkal egészül ki:  

„(4) Üü4 jelű építési övezetben az előkert 0,0 m. 

(5) Üü4 építési övezet telkén jelölt korlátozottan beépíthető telekrészen legfeljebb egy 
200 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el, mely 

a) kizárólag a terület ellátásához szükséges vendéglátó rendeltetést tartalmazhat; 

b) legfeljebb 4,0 m-es megengedett legnagyobb épületmagassággal létesíthető.” 

5. § 

A HÉSZ 79. § az alábbiak szerint módosul: 

„79. § (1) Üü11 jelű építési övezetekben, a felszínmozgás veszélyes területekkel érintett 
építési telkek esetén figyelembe kell venni az 49. § előírásait. 

(2) Üü11 építési övezet építési telkén új gépjárműtároló, garázs építési telken belül 

a) a 74. § (2) bekezdés szerinti épülettel egy tömegben; 

b) terepszint alatt  

c) előkertben támfalgarázsként1 

helyezhetők el.” 
6. § 

                                                 
1 Az előírás érvényesítéshez, az OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz az Állami Főépítész hozzájárulása 

szükséges. 
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A HÉSZ 138/A. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„b) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekszélesség 18 m;” 

7. § 

A HÉSZ 140.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„a) 1. melléklet: Szabályozási Terv 
aa) 1.1.szelvény: Ősközség (SZT-1/M6)  
ab) 1.2.szelvény: Diós, Gödrös (SZT-2/M1) 
ac) 1.3.szelvény: Sajkod (SZT-3) 
ad) 1.4.szelvény: Kopaszhegy (SZT-4/M5) 
ae) 1.5.szelvény: Külterület (SZT-5/M6)” 

8. § 

E rendelet a kihirdetést követő 15. napon, 2022. ………-án lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

Ezzel egyidőben hatályát veszíti a njt-hu felületre tévesen feltöltött 15/2015. (IV.10) önkormányzati 
rendelet. 

 
 

Tósoki Imre Dr. Percze Tünde 
polgármester jegyző 

 
A rendelet kihirdetve: 2022.  
 
 
 

Dr. Percze Tünde 
jegyző 
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1. 570/5 HRSZ-Ú TELKEN AZ ÉPÍTÉSI HELYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA 

1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A tervezési terület a Tihanyi-félsziget keleti partján, az Ősközségben, a központtól nyugatra, a 
vízparton helyezkedik el. A területen található Ferenc József főherceg nyaralókastélya. Nyugatról a 
Fürdőtelepi út, illetve a Klebersberg Kuno utca határolja, míg keletről a Balaton, északról a Balatoni 
Limnológiai Intézet, délről a MÚOSZ egykori strandterülete. Nyugatról a Klebelsberg Kuno utcára 
lakóterületek, üdülőterületek és zöldterületek fűződnek fel, melyek telkstruktúrája miatt kisebb 
léptékű épületek. 

A nagyjából 5.7 ha területen 8 épület található, ezek közül a legközpontibb az 1926-ban épült 
Habsburg József főherceg nyári rezidenciája. Az építmény korábban szállodaként funkcionált, majd 
a II. világháború után szállóként, később az MSZMP üdülőjeként hasznosították. Ekkor egészült ki 
további építményekkel, melyek közül egyedül az MSZMP pártüdülője kiterjedtebb, többszintes, a 
többi, kiszolgáló építmény kisebb kialakítású.2 

A telken belül jelentős szintkülönbségek vannak, a meredek domborzat nagyban befolyásolja a 
terület beépíthetőségét, a területre való behajtást, illetve a gyalogos közlekedést is. A domborzati 
viszonyok a domboldalon omlásveszélyt, csuszamlást is előidézhetnek. A domborzat stabilizálásában 
nagy szerepe van a terület növényzetének és annak, gyökérzónájának. A telek zöldfelületi aránya 
igen magasnak mondható, a Klebersberg Kuno utca mentén kisebb erdősáv található, míg az 
ingatlan többi részén füvesített zöldfelületek kerültek kialakításra egészen a Balaton partjáig. 

  
A módosítandó terület elhelyezkedése (Forrás: Google Maps – saját szerkesztés) 

                                                 

2 A kastélytól délre található hotel épület az 1970-es évek elején épült. Az épületegyüttes alapját egy 2029 m2 

alapterületű „lepény-épület” jelenti, mely a kiszolgáló funkciókat (étterem, recepció, színházterem, közösségi 
terek stb.) tartalmazza. A lepény forma fölött, négy emelet magasan elhelyezkedő hotel szintenkénti 
alapterülete 633 m2, mely merőleges, északnyugat-délkeleti tájolású a lepény épületre. A Kormányzati célokat 
szolgáló épület a 70-es évek legkorszerűbb építészeti elemeit viseli magán, magas színvonalúan kivitelezve, 
egyedi anyaghasználattal, azonban állaga napjainkra erősen megromlott.  
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A volt MSZMP üdülő épületeutca felől (forrás: saját 
fotó 

József főherceg nyaralókastélya utca felől (forrás: 
saját fotó) 

 
József főherceg nyaralókastély és park (forrás: PLANT Atelier Peter Kis Kft.- Grand Park Hotel Tihany- 

Telepítési tanulmányterv és beépítési terv) 

1.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A módosítással érintett 570/5 hrsz-ú telket a hatályos településszerkezeti terv üdülőházas terület 
területfelhasználási egységbe sorolja. A helyi építési szabályzat Üü4 építési övezetbe sorolja az 
ingatlant. A területtől északra intézményi terület, délre különleges strand terület, nyugatra 
falusisas lakóterület, üdülőterület és zöldterület helyezkedik el. A telek teljes keleti határát a 
Balaton vízfelülete adja. Az üdülőházas terület építési övezetre a helyi építési szabályzat 74. §-a 
fogalmaz meg általános szabályokat.  

Judit
Kiemelés

Judit
Kiemelés

Judit
Kiemelés
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Kivágat a hatályos szerkezeti tervlapból Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

A 74.§ (8) bekezdése kimondja, hogy az üdülőházas terület építési övezetinek telkein épület, 
amennyiben a szabályozási terv nem jelöl építési helyet, a telekhatártól legalább 5 m-re helyezhető 
el. Az Üü4 övezetben az alábbi telekalakítási és beépítési előírások érvényesek:  

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 

területe (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményének 
legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Üü4 SZ 15 000 50 15 15 8,0/K(12,5)* 70 

A hatályos HÉSZ az alábbi különös előírásokat fogalmazza meg az Üü4 övezetre vonatkozóan: 

77. § (1) Üü4 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság 8 m, kialakult beépítés esetén 
legfeljebb az elbontott építmény épületmagassága, de legfeljebb 12,5 m. 

(2) Üü4 jelű építési övezet építési telkein új épületet kizárólag a meglévő épített értékeket figyelembe 
véve helyezhetők el, a telek be nem építhető részét figyelembe véve. 

(3) Üü4 építési övezetben a környezeti állapotadat részét képező látványterveken be kell mutatni az 
épület Balaton felőli látványát is, illetve a kastélyépülettel való kapcsolatát. 

A szabályozási terv a vízparton – a vízpart-rehanilitációs tanulmányterv szabályainak megfelelően - 
30,0 m-es, illetve a József főherceg nyaralókastélya előtt ki- és rálátás védelme miatt telek be nem 
építhető része kerül szabályozásra. 

1.1.3. Fejlesztési cél- szabályozási koncepció 

A területen tektonikus épület elhelyezése tervezett. 

A településrendezési eszközök módosítását követően a telken található épületek egy részét el 
kívánják bontani és az alábbi helyszínrajzon jelölt területen egy új szállodaépület kialakítását 
tervezik. Az épületet a Klebersberg Kuno utcával közös telekhatáron kívánják elhelyezni.  

A szállodaépülettől délre eső területen lombházak kialakítását tervezik. A fejlesztés során a József 
főhercegi nyaralókastély rekonstrukciója és a telek kertépítészeti rendezése tervezett. Mivel a 
terület domborzata földcsuszamlást, omlásveszélyt idézhet elő, a telken cél egy megfelelő rézsű 
kialakítása, megfelelő stabilitás, megtámasztás biztosítása, ami elősegíti a jelenlegi és jövőbeni 
építmények, területek biztonságát. 
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Bontandó és megőrzendő épületek  

 
Telepítési koncepció 

Grand Park Hotel Tihany  
(Forrás: Grand Park Hotel Tihany CDH) 

A terepadottságok jobb kihasználása és az épületek táji megjelenésének kedvezőbb 
megvalósíthatósága miatt szükséges az építési hely előkerti építési határvonalának meghatározása 
0,0, m-ben a módosítás során. A 70-es években épült volt pártüdülő épület területén – az épület 
elbontását követően – korlátozott beépíthetőséget kíván engedni a szabályozás, ahol az 
elhelyezhető épület funkciója, kubatúrája (épületmagasság, bruttó alapterület) korlátozásra kerül. 
A szabályozási terven a területrész lehatárolásra kerül, s ott vendéglátással összefüggő épület 
helyezhető el. 
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Az elkészült telepítési tanulmánytervben az alábbi rálátási vizsgálatok készültek a meglévő, 
elbontásra kerülő (pirossal jelzett), illetve a tervezett új (zölddel jelzett) épülettömeggel 
kapcsolatban. 

  

  

  

Rálátás vizsgálat 
Grand Park Hotel Tihany  

(Forrás: Grand Park Hotel Tihany CDH) 

A hatályos településszerkezeti terv üdülőházas terület területfelhasználási egységbe sorolja az 
570/5 hrsz-ú ingatlant. A módosítási területre vonatkozóan a településszerkezeti terv módosítása 
nem szükséges. A módosítás nem jár a területfelhasználási rendszer megváltoztatásával. A javasolt 
módosítás összhangban van a településszerkezeti tervvel.  
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1.1.4. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 

Szabályozási terv módosítási javaslata 

A szabályozás során cél, hogy a fejlesztő által 
tervezett szállodaépület fejlesztését, 
telekhatáron történő elhelyezhetőségét lehetővé 
tegye a HÉSZ. A fejlesztési cél elérése 
érdekében a módosítással érintett területre 
vonatkozó szabályozási előírások és területi 
szabályozási elemek módosítása szükséges az 
építményre vonatkozóan. 

Tihany közigazgatási területén ez az egy telek 
tartozik az Üü4 övezetbe, ezért új övezet 
kijelölés nem szükséges, a tárgyi övezet 
előírásainak módosítása a cél. A HÉSZ és a 
szabályozási terv tervezete az alábbi 
javaslatokat teszi: 

- A telekalakításra és a beépíthetőség 

mértékére vonatkozó szabályozási 

előírások paramétereinek módosítása 

nem szükséges, a fejlesztés 

megvalósítható a jelen szabályokhoz 

igazodva. 

- Településképi szempontból a szabályozás 

azt támogatja, hogy az épület a 

Klebersber Kuno utcához minél közelebb 

kerüljön lehelyezésre, ezért az előkert 

szélessége 0,0 m-ben kerül 

meghatározásra. 

- A szabályozási terven jelölt telek be 

nem építhető részével érintett sáv a 

telek keleti, Balaton felőli határán 

biztosítja a tájképi egység megőrzését, a 

kialakuló új építmények eltolását a 

7117. j. mellékút irányába. 

- Az övezetben az építési hely indirekt 

módon kerül meghatározásra, a 

szabályozási terven jelölésre kerül a 

telek be nem építhető része. A telek be 

nem építhető részén a HÉSZ szabályai 

szerint építmény nem helyezhető el.  

- Új területi, kötelező szabályozási elem a 

korlátozottan beépíthető telekrész a 

Józse főhercegi nyaralókastélytól délre, 

meglévő, területet „uraló” többszintes 

épület helyén, ahol a szabályzat nem 

kívánja biztosítani ugyanazokat az 

építési jogokat sem funkcióban, sem 

épületnagyságban. 

 HÉSZ javasolt módosítása 

Új területi szabályozási elem megállapítása érdekében a kötelező szabályozási elemek kiegészülnek 
a korlátozottan beépíthető telekrésszel. A korlátozottan beépíthető telekrészre különös szabályok 
kerülnek megállapításra az építési övezetre vonatkozó külön előírások között. E területrészen 
legfeljebb egy 200 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el, mely kizárólag a terület ellátásához 



TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 20 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

szükséges vendéglátó rendeltetést tartalmazhat; s legfeljebb 4,0 m-es megengedett legnagyobb 
épületmagassággal létesíthető.” 

Üü4 építési övezetben továbbá az előkert csökkentésre kerül 0,0 m-re. 

2. 612 HRSZ.-Ú TELEK TELEKALAKÍTÁSRA ÉS PARKOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

2.1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítással érintett terület a Tihanyi félsziget keleti, Balaton közeli területén helyezkedik el, a 
Klebersberg Kuno utca és Kossuth Lajos utca között. Északról erdős terület határolja.  

Három épület található az 5075 m2 területű, 612 hrsz.-ú ingatlanon, melyek egykor a MÚOSZ 
tulajdonában álltak és üdülőként funkcionáltak. Az ingatlan részben a Kossuth Lajos utca felől, 
részben a Klebelsberg Kuno utca felől közelíthető meg, de a két utcát összekötő szerpentin út is 
biztosíthatja a telek feltárását. A telek zöldfelületi aránya magas, füves zöldterületek, illetve 
lombos fák találhatóak nagyobb arányban az építmények körül.  

Az ingatlan környéke is zöldfelületekkel jól ellátott. Az északi határában erdős terület, nyugati 
határában, a Klebersberg Kuno utca túloldalán pedig az 1. módosítási területen található fásított 
rézsű található. Jellemzőek a honos lombhullató fák. . A terület déli szomszédságában lakó és üdülő 
funkciójú épületek találhatók a Kossuth Lajos utca mentén, melyek léptékében kis mértékben 
eltérnek a módosítással érintett területtől. 

  
A módosítandó terület elhelyezkedése (Forrás: Google Maps – saját szerkesztés) 

 

  
A módosítással érintett terület Klebersberg Kuno 

utca felől (forrás: https://www.google.hu/) 
A módosítással érintett terület Kossuth Lajos utca 

felől (forrás: https://www.google.hu/) 



TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 21 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

2.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A jelenleg hatályos TSZT a módosítással érintett területet üdülőházas területi övezetbe sorolja, a 
SZT pedig Üü6 építési övezetbe. Körülötte hétvégi házas, zöld, erdő és falusias lakóterületek 
helyezkednek el. A SZT a tervezési területen Földtani veszélyforrás terület II. kategóriát jelöl, 
közvetlen tőle keletre régészeti lelőhely, nyugatra pedig vízpart- rehabilitációs szabályozási 
következményekkel érintett terület határa található. 

  

Hatályos településszerkezeti terv kivágata Hatályos szabályozási terv kivágata 

A hatályos HÉSZ az Üü6 építési övezetre vonatkozólag a 75. § bekezdésben fogalmaz meg 
korlátozásokat. Ezek alapján: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 

területe (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményének 
legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Üü6 SZ 5 000 50 20 20 8,0 60 

A 79. § bekezdés kifejezetten az Üü6 építési övezetre előírja, hogy: 

„Üü6 jelű építési övezetekben, a felszínmozgás veszélyes területekkel érintett építési telkek esetén 
figyelembe kell venni az 49. § előírásait.” 

A 49. § bekezdés, a Földtani veszélyforrás terület II. kategória előírásaira vonatkozik, ez alapján:  

„49. § (1) Új építmények építésénél, a tervezést, méretezést kötelezően geotechnikai tervezési 
beszámoló, vagy geotechnikai terv alapján lehet készíteni, és a talajvíz mértékadó helyzetét kötelező 
vizsgálni.  

(2) Peremi helyzetű, meglevő szakadó partok szélén lévő telkeknél 2,0 m-nél magasabb függőleges falú 
bevágás esetén geotechnikai tervezés szükséges. Bevágás tervezése esetén az ún. hegynyomást is 
figyelembe kell venni.  

(3) Csapadékvizeket, a tetőkről és a burkolt felületekről lefolyó vizet vízrendezési terv alapján kell 
kezelni, azokat nem szabad koncentráltan a talajba vezetni.  

(4) Medencék, zárt szennyvíztárolók, csapadéktárolók építése esetén  

a) a víz elvezetés szennyvíz hálózatba vagy zárt szennyvíztárolókba kötés kötelező.  

b) a szennyvíztárolónak túlfolyója nem lehet.  

c) tervezés környezetre gyakorolt lehetséges hatást, mint veszélyforrást vizsgálni kell, kockázat 
elhárítására, vagy esetleges károk megakadályozására is kell tervezni.  

d) peremi helyzetű, meglevő szakadó partok szélén lévő telkeknél a peremtől 15 m védőtávolságot 
kell tartani.  

(5) Medence nagysága nem hataldhatja meg - az üdülőházas területek kivételével - a bruttó 50,0 m3 -t, 
illetve a 1,5 m-es mélységet.  

(6) Bevágások tervezése során  

a) 2,0 m szabad magasság fölött állékonysági tervezés is szükséges.  
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b) csúszólap helyének vizsgálata szükséges a legkedvezőtlenebb teherállásra  

c) a megtámasztásához geotechnikai tervezési beszámoló szerinti méretezés szükséges  

d) támszerkezet mögötti szivárgó rendszer tervezése is szükséges  

e) megtámasztásokat az épületszerkezetek építése előtt kell elvégezni  

(7) Töltések tervezése során  

a) megfelelő erózióvédelem vagy a feltöltés megtámasztása szükséges.  

b) a vizek kártétel nélküli levezetése a szomszédos, illetve az alacsonyabb térszínen levő telkek 
adottságainak figyelembevételével történjen  

c) a feltöltésből eredő többlettömeg és terhelés állékonyságra gyakorolt hatásai szerint méretezni 
kell.  

(8) A telkeken belüli feltöltésekre vonatkozó általános építésügyi előírásokat be kell tartani. 
Feltöltésekre építmények alapjai nem kerülhetnek.  

(9) Építmények nem építhetők a vízrendezés tervezése és megléte nélkül. A csapadékelvezető rendszeren 
más típusú vizet levezetni tilos.” 

A területen a telek felosztása a cél, három különálló ingatlanná, valamint a telken belül támfallal 
ellátott parkológarás létesíthetőségének megengedése. 

2.1.3. Fejlesztési szándék 

A beruházó a 612 hrsz.-ú telek fejlesztésére készül, miután az egykor a területen üzemelő MÚOSZ 
üdülőterületet megvásárolta. A fejlesztő célja az ingatlan felosztása és három telek kialakítása 
rajta. Mivel a jelenlegi telek déli, keleti és nyugati irányból is megközelíthető, közvetlen 
útkapcsolattal rendelkezik, ennek ilyen jellegű akadálya nincsen.  

A telekosztást követően nem csak az a cél, hogy a telkek gépjárművel való megközelítése biztosított 
legyen, hanem hogy az ingatlanon (módosítást követően ingatlanokon) belüli a parkolás biztosításra 
kerüljön. A területen ennek érdekében biztosítani kell a támfalgarázs elhelyezhetőségét, melynek 
kialakításánál a HÉSZ földtani veszélyforrás terület II. kategóriába tartozó területre vonatkozó 
előírások az irányadók. 

2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A hatályos településszerkezeti terv üdülőházas terület területfelhasználási egységbe sorolja a 612 
hrsz-ú ingatlant. A módosítási területre vonatkozóan a településszerkezeti terv módosítása nem 
szükséges. A módosítás nem jár a területfelhasználási rendszer megváltoztatásával. A javasolt 
módosítás összhangban van a településszerkezeti tervvel.  

A szabályozás során cél – a fejlesztési szándékkal összefüggésben - , hogy a jelenleg egy telekként 
nyilvántartott ingatlan három részre legyen felosztva. Ehhez szükség van vagy a jelenleg hatályban 
lévő HÉSZ módosítására, mivel az kimondja, hogy az Üü6 építési övezetben a kialakítható legkisebb 
telekméret 5000 m2, a 612 hrsz.-ú ingatlan pedig 5075 m2. A módosítással érintett területen új 
építési övezet kiszabályzása szükséges, mivel az Üü6 övezet módosítása más, a településen lévő 
ingatlanokra is befolyással lenne (Panoráma Hotel). Az új építési övezet szabályozásával a tervezési 
területre szabott ingatlanméretek megadásával más telkeken nem lehetne megváltoztatni az 
ingatlanok felosztását. 
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Szabályozási terv módosítási javaslata (javasolt telekalakítási határokkal) 

Cél továbbá, hogy az újonnan felosztott ingatlanokon kialakítható legyen telken belüli parkoló, 
valamint támfallal ellátott garázs. Ehhez az engedményhez szintén szükséges a HÉSZ módosítása, 
mert jelenleg az Üü6 építési övezet területén támfal létesítése nem megengedett. A HÉSZ és a 
szabályozási terv tervezete az alábbi javaslatokat teszi: 

- A telekalakításra vonatkozó szabályozási előírások módosítása, a telek feloszthatóságának 

érdekében, új építési övezet meghatározása 

- A szabályozási terven jelölt telek felosztása és a módosult építési övezet jelzése 

 HÉSZ javasolt módosítása: 

Új építési övezet meghatározása, ami csak a telekalakítási szabályokban tér el a hatályos Üü6 
építési övezettől: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 

területe (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményének 
legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

Üü11 SZ 1 250 - 20 20 8,0 60 

Üü11 jelű építési övezetekben a kialakítható legkisebb telekszélesség nem állapítható meg 
egyértelműen, ezért az arra vonatkozó szabályozás törlésre kerül. 

Az Üü6 jelű építési övezetbe beletartozó területet nem érinti a felszínmozgás veszélyes terület, 
ezért a 79. § előírása átírásra kerül az újonnan meghatározásra kerülő Üü11 jelű építési övezetre. 
Az újonnan léterhozott építési övezetre előírásra kerül, hogy új gépjárműtárolót és garázst hogyan 
lehet elhelyezni a telken. Az előírás illeszkedik a HÉSZ más, hasonló terepadottságokkal rendelkező 
építési övezetek előírásához. A támfalgarázs előkertben történő szabályozásához ismételten meg 
kell kérni az állami főépítész hozzájárulását. 

3. LAKÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK UTÁN ELHELYEZENDŐ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK 
SZÁMÁNAK SZABÁLYOZÁSA 

2021.04.22-étől az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó előírásaiban több helyen is módosult. Az 
OTÉK 4. számú melléklete rendelkezik az elhelyezendő személygépkocsik számának 
megállapításáról, ahonnan a módosítás során a lakó és üdülő önálló rendeltetések után elhelyezendő 
személygépkocsik számának előírása (1. pontja) törlésre került. Tihany helyi építési szabályzata 
általánosságban nem fogalmazott meg szigorúbb követelményeket az elhelyezendő 
személygépkocsik számának tekintetében, az OTÉK előírásait elfogadta, így a módosult előírások 
értelmében jelenleg nem kell parkolóhelyet biztosítani a település lakó- és üdülő területein.  

Judit
Kiemelés
Javítani: Lakó- és üdülő
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Az OTÉK módosított 42.§ (2a) és 120.§ rendelkezései alapján 

 a helyi építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani, de a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi 
elhelyezését írhatja elő 

 ha a helyi építési szabályzat olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapján egynél több 
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, akkor a helyi építési szabályzat e 
rendelkezése szerinti számú személygépkocsi helyett kötelezően egy személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani 

 ha a helyi építési szabályzat nem tartalmaz járművek elhelyezésére vonatkozó 
rendelkezést – mivel az OTÉK korábbi szabályozását „elfogadta” -, jelenleg nem kell 
parkolóhelyet biztosítani 

a lakás és üdülő önálló rendeltetési egységek után. 

Mivel Tihany helyi építési szabályzata jelenleg nem tartalmaz járművek elhelyezésére vonatkozó 
általános rendelkezést a lakó- és üdülő területekkel kapcsolatban, az OTÉK módosítás 
következtében a település területén pillanatnyilag lakó- és üdülőterületi telkeken parkolóhely 
biztosítása nem szükséges. 

Az Önkormányzat a továbbiakban is szeretné szabályozni a lakó- és üdülőterületeken is a 
rendeltetési egységek után a személygépkocsi elhelyezését a korábbi állapotnak megfelelően, így a 
módosítás során a helyi építési szabályzat 41.§-a a következő bekezdéssel kerül kiegészítésre: 

„(7) Új épület létesítése vagy új rendeltetési egység kialakítása esetén minden üdülő és lakó 
rendeltetési egység után legalább egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani telken 
belül, kivéve, ha az építési övezeti előírás másként nem rendelkezik.” 

4. HÉSZ ELÍRÁS JAVÍTÁSA, KB- JT ÖVEZET ESETBEN 

Tihany Helyi Építési Szabályzatába 2019-ben került meghatározásra a különleges beépítésre nem 
szánt terület- Jószágállás (Kb-jt) övezet, mely jószágállások, illetve a terület fenntartásához 
szükséges rendeltetések létesítésére szolgálnak. Az övezetben meghatározásra kerültek különböző 
paraméterek, a telekméretre, beépítettség szintjére, épületmagasságra, illetve a minimális 
zöldfelületi arányra is.  

A településrendezési eszközök módosításának véleményezése során a dokumentáció 3 egymás 
mellett található ingatlant javasolt Kb-jt jelű övezetbe, azonban az egyeztető tárgyalást követően 
csupán két ingatlan vonatkozásában maradt meg a szabályozás. A kialakítható és beépíthető 
telekméretre vonatkozó szabályozás nem követte le a módosítási terület nagyságának a 
csökkentését, s a jelen szabályozás nem teszi így lehetővé a KB-jt övezetbe tartozó telek 
beépítését. 

Az önkormányzat szeretné megváltoztatni az övezetre vonatkozó minimális telekszélesség 
előírásait, annak érdekében ,hogy az övezetben lévő telkek megfelelően kialakíthatóak és 
beépíthetőek legyenek a korlátozások betartásával. Az önkormányzat arról döntött, hogy 
megváltoztatja a HÉSZ, jószágállásokra vonatkozó jelenlegi előírásait, s továbbiakban is megőrzi a 
telekszélességre vonatkozó korlátozást, azt a természetbeni állapothoz igazítja úgy, hogy az 
övezetbe tartozó telkek csak együtt lehessenek beépíthetőek. A 138/A § (3) bekezdés vonatkozó 
részea következő szerint változik: 

„b) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekszélesség   18 m;”  

Judit
Kiemelés
kiegészítés: az építés általános feltételeit szabályozó
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5. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

5.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA3 

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

5.1.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét (továbbiakban: BKÜTrT) az MATrT negyedik 
része tartalmazza. Az MATrT 11. és 50.§-a rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon 
belüli szabályokról. Az 1. és 2. módosítási terület települési térségi területfelhasználási kategóriába 
tartozik. 

 

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

 

5.1.2. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése 

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

                                                 
3 A 3. és 4. módosítási tétellel jelen fejezetben nem foglalkozunk, mert az általános HÉSZ előírást tartalmaz a 
parkolásra, illetve egy övezeti elírás pontosítására vonatkozik. 

1. 

2. 
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Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 

3. mód. ter. 

Módosítási területek érintettsége 
(igen/nem) 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT nem 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

MATrT nem 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT igen 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

MATrT nem 

5. Tájképvédelmi terület övezete MvM rend. igen 

6. Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

MATrT 
igen 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend. nem 

8. Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend. igen 

9. Földtani veszélyforrás terület övezete MvM rend. igen 

10. Vízeróziónak kitett terület övezete MvM rend. nem 

11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rend. nem 

12. Tómeder övezete MATrT nem 

13. Általános mezőgazdasági terület övezete MvM rend. nem 

14. Kertes mezőgazdasági terület övezete MaTrT nem 

15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MaTrT nem 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. nem 

17. Erdők övezete MaTrT nem 

18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. nem 

19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete 

MaTrT nem 

20. Honvédelmi és katonai célú terület övezete MaTrT nem 
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TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

MvM rendelet 4.§-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet Tihany teljes közigazgatási területét 
érinti. A tervezett módosítás az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban vannak. 

A tervezett módosítások nem eredményeznek 
jelentős változást a tihanyi tájban.  

Az 1. módosítással érintett területen kialakítandó 
új épület esetében is a lehető legnagyobb 
mértékben a tájbaillesztésre kell törekedni, 
ezért az előkert 0,0 méterben kerül 
meghatározásra, hogy a terepadottságok 
kihasználásával egy tektonikus épület 
valósulhasson meg. A vízparti látvány megóvása 
érdekében az építési hely indirekt módon a 
Balatontól a lehető legtávolabb került 
elhelyezésre.  

A 2. módosítással érintett területre hozott 
telekalakítási szabályok, támfalgarázs 
elhelyezésének biztosítása nem befolyásolja a 
tájképvédelmi terület övezetét. 
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VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI 
VÁROMÁNYOS TERÜLETEK ÖVEZETE 

MATrT 31. §-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet Tihany teljes közigazgatási területét 
érinti. A tervezett módosítás az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 

Mind a József főherceg nyaralókastély, mind a 
MOÜSZ fejlesztési tervei megfelelnek az övezet 
előírásainak, nincsenek tervben olyan területi 
módosítások, melyek a világörökségi 
várományos területet negatívan befolyásolnák. 

 

 

  
 
 



TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 29 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

MvM rendelet 5.§- ának való megfelelés 
igazolása: 

Az övezet Tihany teljes közigazgatási területét 
érinti. A tervezett módosítás az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 

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

szennyvízelvezetésről is rendelkezik a HÉSZ. 
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FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE 

MvM rendelet 11. §-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

Tihany hatályos településrendezési eszközei 
tartalmazzák a csúszásveszélyes területek 
lehatárolását, azok kategorizálását. A hatályos 
HÉSZ 47-50.§-a meghatározza a beépítés 
feltételeit csúszásveszélyes területekre 
vonatkozóan. 

 

 

  
 

5.1.3. Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

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

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

Egyedileg meghatározott megyei 
övezetek 

Előírás 

3. mód. ter. 

Módosítási területek érintettsége 
(igen/nem) 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületeinek övezete 

VMTrT nem 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének övezete 

VMTrT nem 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett 
települések övezete 

VMTrT nem 

Turisztikai fejlesztések kiemelten VMTrT igen 

3. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf


TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 31 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

Egyedileg meghatározott megyei 
övezetek 

Előírás 

3. mód. ter. 

Módosítási területek érintettsége 
(igen/nem) 

támogatott célterületének övezete 

Együtt tervezendő térségek övezet – 
Veszprém megye várostérségeinek övezete  

VMTrT igen 

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

VMTrT igen 

 

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK KIEMELTEN 
TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

VMTrT rendelet 11.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

 

 

 

EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉGEK ÖVEZET – 
VESZPRÉM MEGYE VÁROSTÉRSÉGEINEK 
ÖVEZETE 

VMTrT rendelet 12.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

 

 

       

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
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EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉGEK ÖVEZET – AZ 
„EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA VESZPRÉM 
2023” PROGRAM ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ 
TÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK ÖVEZETE 

VMTrT rendelet 13.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

 

 

 

5.2. VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV ÉS A BALATON VÍZPARTI TERÜLETEI 
KÖZCÉLÚ TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVE 

A 11/2005. (IV.14.) TNM rendelet által lehatárolt terület egyedül az 1. módosítás területét érinti. A 
TNM rendelet megalkotására az MATrT-vel hatályon kívül helyezett Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: Balaton törvény) 58. §-ában adott felhatalmazást a 
Kormánynak. A Balaton törvény 2019. március 15-től hatályon kívül került, és hatályba lépett az 
MATrT, ami a korábbi Balaton törvényt is magába foglalja. Az 1. módosítási területen tervezett 
módosítás megfelel a vízarti területekre vonatkozó szabályoknak. 

  

 

Kivágat a 11/2005. (IV.14) TNM rendelet mellékletéből 
Kivágat a Balaton vízparti területei közcélú 

területfelhasználási terv javaslati anyagának tervlapjából 

 

  

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
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6. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

6.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

A településrendezési eszközök módosítását követően megvalósuló fejlesztésen nem eredményeznek 
jelentős változást a tihanyi tájban, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A település 
területfelhasználási rendszere nem kerül módosításra, ezáltal Tihany tájszerkezete sem változik 
meg.  

6.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A tervezett módosítások- mint ahogy a Tihanyi-félsziget egésze - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
részei. A felülvizsgálat során érvényesítetésre kerültek a magasabb rendű jogszabályok illetve a 
természetvédelmi kezelési terv előírásait. Ezt az elvet vettük figyelembe a módosítások során is. 

NATURA 2000 HÁLÓZAT 

Tihany területének nagy részét érinti Natura 2000 SCI terület. Kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek: a Balaton SCI – tómeder területe - (HUBF30002), illetve a Tihanyi-
félsziget SCI (HUBF20006), mely a - belterület, illetve a kertes- és általános mezőgazdasági 
területek kivételével - a félsziget nyugati és déli része. A Balaton (HUBF30002) egyben különleges 
madárvédelmi terület is. A módosítási terület nem része a Natura 2000 hálózatnak. 

Maguk, a módosítással érintett területek nem érintettek Natura 2000 védelemmel, viszont az 1. 
tervezési terület határos a Balaton tómedrével. 

 

Natura 2000 terület lehatárolása a módosítással érintett területeken (forrás: http://web.okir.hu/map/) 

ORSZÁGOSAN VÉDETT TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK 

Tihany teljes közigazgatási területe, így mindkét módosítással érintett terület országos jelentőségű 
védett természeti terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX.23.) KTM 
rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) alapján. A KTM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a 
védetté nyilvánítás célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín 
alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek, 
termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű 
gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása. 
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Országos jelentőségű természetvédelmi terület lehatárolása a módosítással érintett területeken (forrás: 
http://web.okir.hu/map/) 

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE 

Az ökológiai hálózat övezeteit az MATrT határozza meg magterület, ökológiai folyosó és puffer 
terület övezeteként. A módosítással érintett területet nem érinti a magterület, az ökológiai folyosó 
vagy a puffer terület övezete. 

A módosítással érintett területek nem képezik részét egyik övezeti lehatárolásnak sem. 

 

Országos ökológiai hálózat területeinek lehatárolása a módosítással érintett területeken (forrás: 
http://web.okir.hu/map/) 

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÉS TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET 
ÖVEZETE 

A tájképvédelemmel foglakozó övezeteket az MATrT határozza meg. A módosítással érintett 
területet érinti a tájképvédelmi terület övezete. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetét nem érintik a módosítással érintett területek. 

A Tájképvédelmi terület övezet előírásainak érvényesülését  
lásd: 5.1.2. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése című fejezetben 
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EGYÉB KORLÁTOZÁSOK 

Az 1. módosítással érintett területen, a Balatonhoz közeli sávja a Vízpart rehabilitációs terv hatálya 
alá tartozó, beépítetlenül megőrzendő parti sáv területe helyezkedik el, mely a telek be nem 
építhető része. 

A 2. módosítással érintett terület pedig része a Földtani veszélyforrás terület II. kategóriájába. 
Ennek korlátait a hatályos HÉSZ írja elő a településen. Mivel a terület a Földtani veszélyforrás 
terület II. kategóriába tartozik, a fejlesztések megkezdése előtt szükséges geológiai tanulmány 
készítése és annak eredményeinek, javaslatainak figyelembe vétele.  

6.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint nem csökkenhet”.  Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási 
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.4 

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

7. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A Tihanyi-félszigeten a zöldfelületi rendszer elemei: 

- Területfelhasználási egységek: 
o erdőterületek 
o mezőgazdasági területek – gyep, szőlő, gyümölcs, kertes mezőgazdasági területek 
o zöldterületek 
o különleges beépítésre nem szánt területek 

- Egyéb: 
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok 
o telken belüli zöldfelületek. 

A település meglévő zöldfelületi elemeinek fejlesztése során gondoskodni kell a közigazgatási 
területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett 
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A 
fenti szempontok figyelembevételével került kialakításra a település zöldfelületi rendszere. Ennek 
megőrzésére a módosítások során is törekedni kell. 

Az 1. módosítási terület esetében lehet számolni a település zöldfelületi rendszerének kismértékű 
változásával. Az 570/5 hrsz.-ú telek fejlesztési tervei alapján a terület nyugati, rézsűs, lombos 
fákkal és többszintű növényzettel borított területén alakítanának ki építményeket, ami kismértékű 
zöldfelület csökkenéssel jár. A tervek igyekeznek a lehető legkisebb arányú szükséges zöldfelület 
beépítését megirányozni, az építményeket pedig a tájba illeszteni, lehetőség szerint növényekkel 
takarni. Emellett a jelenleg tájsebnek tekinthető MSZMP üdülőépület is bontásra kerül, melynek 
helyén a tervek szerint parkosított területet szándékoznak kialakítani. 

                                                 
4 A 9. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
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Tervezett zöldfelületi arány a fejlesztések befejeztével (forrás: Grand Park Hotel Tihany- Telepítési 
tanulmányterv és beépítési terv) 

A többi módosításnak várhatóan nem lesz hatása a település zöldfelületi rendszerére. 

8. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A módosítások a közlekedési infrastruktúra fejlesztését nem igénylik. A területek közútról 
megközelíthetők. 

A második módosítással érintett terület változtatása során az egy telek három különböző telekre 
kerül felosztásra. Az tervezett új ingatlanok mindegyike rendelkezik közvetlen közúti kapcsolattal. 

Az alábbi fejezetben a tervezési területet érintő közlekedési rendszer kerül bemutatásra. 

8.1. MEGKÖZELÍTHETŐSÉG, KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI KAPCSOLATOK  

A módosítási területek Tihany közlekedési hálózatán keresztül elérhetők. Tihany közlekedési 
hálózata az alábbi elemekből épül fel: 

ORSZÁGOS FŐUTAK 

Meglévő, megmaradó: 

 71. sz. Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút jelenlegi nyomvonala (Útkategória: K.IV.A.) 

ORSZÁGOS MELLÉKUTAK 

Meglévő, megmaradó: 

 7117. jelű Tihany félsziget összekötő út (útkategória: K.V.B. és B.III.b.D., illetve B.IV.b.C.) 

 71801. jelű Tihany – Diós átkötés egyéb csomóponti ág (útkategória: K.VI.B.) 

 71122. jelű Tihany fürdőtelep bekötőút (útkategória: B.VI.d.C.) 
 

TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

Főúthálózat 

Meglévő, megmaradó: 

Az országos mellékutak településen áthaladó szakaszai: 

I. rendű főút: 
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 Kossuth Lajos utca – Rév utca (7117. jelű összekötő út) 

II. rendű főutak: 

 Klebelsberg K. utca - Lepkesor (7117. jelű összekötő út) 

 Fürdőtelepi utca (71122. jelű bekötőút)  

Belterületi gyűjtőutak 

Meglévő, megmaradó: 

 Sajkodi utca 

 Major utca  

Tervezett: 

Meglévő, de útkategóriában változás tervezett: 

 Klebelsberg Kunó utca - Fürdőtelep utca és Rév utca között- (7117. jelű összekötő út) 
Új nyomvonal: 

 Aranyház utca  

 Völgy utca – 085 hrsz-ú út 

 1841/4 hrsz-ú út 

Egyéb utak 

Hálózati szempontból kiemelt feltáró útként kezelendő a Tihany településközpont és a sajkodi 
Tájvédelmi kutatóházat, valamint a horgásztanyát közvetlenül, a sziget belső területén összekötő 
útszakasz.  

8.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban nem szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése. A 
menetrendszerű autóbusz-közlekedés számára létesítményeket, nagyobb felületek tervezése nem 
szükséges. 

A módosítással érintett területek határosak a Klebelsberg Kuno utcával, ami része a közösségi 
közlekedési hálózatnak, a tervezési területek közvetlen közelében buszmegálló is található. Ennek 
figyelembe vétel a beruházások során kiemelten fontos, érdemes az építési munkálatokat úgy 
összehangolni, hogy minél kevésbé befolyásolja a közösségi közlekedést. 

8.3. GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A módosítási terület gyalogos sétánnyal, sétálóutcával nem érintett. A József Főherceg 
Nyaralókastélya járdán megközelíthető. illetve a Nyaralókastély előtti úton (Klebersberg Kuno u.) 
kerékpárút halad. 

A Media Resort Tihany Balaton telke mind a Klebersberg Kuno utca felől, mind a Kossuth Lajos utca 
felől megközelíthető gyalogosan is járda segítségével. 

8.4. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A tervezett módosítások a település parkoló rendszerére nincsenek befolyással. A tervezett fejlesztésekkel 
kapcsolatban a parkolási igényeket telken belül kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 A 612 hrsz.-ú ingatlan esetében a módosítás lehetőséget biztosítana támfalkgarázs létesítésére is. 

 A 3. számú módosítás közvetlenül érinti a település parkolással kapcsolatos szabályzását, a HÉSZ-

ben tervezi szabályozni a lakó rendeltetési egységek után elhelyezendő parkolók számát, miután a 

magasabb rendű településrendezési szabályok többször módosultak 2021. folyamán, s a módosult 

előírások értelmében jelenleg nem kell parkolóhelyet biztosítani a település lakó- és üdülő 

területein. 

9. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A tervezési területek vonatkozásában új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

A tervezett módosítások léptéke a község közműveinek kapacitásbővítését nem teszi szükségessé, a 
település jelenlegi igényeihez viszonyítva nem jelentenek túlzott igénynövekedést, az üzemeltetők 
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a település jelenlegi beépített területén különösebb külső hálózatfejlesztés igénye nélkül ki tudják 
elégíteni és a bevont terület kiszolgálására sem szükségesek a hálózatépítésen kívül jelentősebb 
külső háttérfejlesztések.  

A tervezett módosítások közül kis mértékben a beépítésre szánt területeken tervezett fejlesztések 
hat a közművekre, azonban annak kapacitásával jelen állapotban nem lehet számolni, a beépítési 
paraméterek módosítására nem kerül sor. A további módosítások egyáltalán nem gyakorolnak 
befolyást a települési közműhálózatra. 

9.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

A tervezett módosítások a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincsenek 
jelentős hatással. A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem 
befolyásolják. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódóan lokális vízelvezetési tervek és a meglévő 
hálózatba történő becsatlakozások tervezése szükséges. 

9.2. ENERGIA ELLÁTÁS  

A módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják, azokra nincsenek hatással. 

9.3. HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. 

9.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett 
fejlesztések során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél. 

10. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM 

10.1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

10.1.1. Előzmények, kapcsolódás a tervezési folyamathoz 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő 
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Tihany Község Önkormányzata a Korm. rendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a 
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről. A megkeresett államigazgatási szervek egy része indokoltnak 
tartorra a környezeti vizsgálat lefolytatását egyes módosítási területekhez kapcsolódóan. Ezért az 
Önkormányzat a környezeti értékelés elkészítése mellett döntött. 

A környezeti értékelés tematikája a Korm. rendelet 4. számú mellékletében megjelölt tartalmi 
követelmények szerint készült. A településrendezési eszközök módosításának egyeztető tárgyalásra 
előkészített dokumentációjához elkészült a jelen környezeti értékelés. 

10.1.2. Javaslatok hatása a tervmódosítás készítésére 

A környezeti értékelés a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült. 

A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a 
településrendezési eszközökbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök 
elkészítésére vonatkozik, hanem annak alkalmazása során – Tihany természeti és épített értékeinek 
megóvását, a települési környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként. 

10.1.3. A környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság által adott vélemények, 
szempontok figyelembe vétele 

Tihany község 2021-ben indított 10. számú módosítása során a településrendezési eszközök 
módosítása a - 2/2005. (I.11.) Korm. rend. 3. számú mellékletében megnevezett – környezet 
védelméért felelős szervek előzetes megkeresésével indult, amelyek során a megkérdezettek 
javaslatai, kérései megismerhetők voltak, illetve azok feldolgozásra kerültek. A megkeresésben az 
1. módosítási területe is benne volt foglalva, mellyel kapcsolatban az államigazgatási szervek egy 
részétől érkeztek válaszok és javaslatok.  
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Ezek alapján a Veszprém Megyei Állami Főépítész a jelen módosítás 1. számú fejlesztési területével 
kapcsolatban környezeti értékelés lefolytatását kérte. 

10.1.4. Alkalmazott módszer, felhasznált adatok 

Az alkalmazott módszer a Korm.rendelet tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési 
eljárásoknak megfelelő. 

A felhasznált adatok tekintetében a Tervezők a környezet védelméért felelős szervek előzetes 
tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeire, az azokban közölt adatokra, valamint a 
beruházók által készített engedélyezési dokumentumokra támaszkodtak. 

10.2. HELYZETÉRTÉKELÉS, VIZSGÁLAT  

10.2.1. Környezeti állapot 

A tervezett módosítás építési tevékenységgel jár, amely során a környezeti elemek kismértékű 
sérülésével kell számolni. A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem 
járnak jelentős – a környezetet terhelő – hatással. Az építési tevékenységek kapcsán munkagépek 
megjelenésére kell számítani, amelyek légszennyező anyag kibocsátása, valamint zajterhelése a 
megszokotthoz képest magasabb. A környezeti elemeket kis mértékben a kivitelezés és az 
üzemeltetés során érhetik káros hatások. 

TALAJVÉDELEM 
A település területét érinti a Balaton törvény P-1 lelű Földtani veszélyforrás terület övezete. Az 
elmúlt évszázad során számos csúszás következett be a területen. A Tihanyi-félszigeten több olyan 
terület van, ahol kisebb nagyobb mértékben mozogtak a felszíni rétegek és ezek kapcsán különböző 
károk keletkeztek az épületeken, utakon és egyéb műtárgyakon is.  

Tihany község Önkormányzata felismerve a félszigeten található veszélyforrásokat, úgy határozott a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során, hogy geotechnikai szakértői véleményt kér dr. 
Wagner és Társa Kft. (8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 18.): „Tihany csúszásveszélyes területeinek 
vizsgálatáról”. Az anyagot a település főépítésze, Bujdosó Judit megküldte a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság - a településrendezési tervek egyeztetésében 
résztvevő szerv és földtani veszélyforrások tekintetében illetékes szakhatóság - részére, hogy 
állásfoglalást kérjen geotechnikai szakmai szempontból. A Bányakapitányság szakértői véleménye 
(Iktatási szám: VBK/963-2/2012), illetve a 2013. április 18-án Bányakapitányságnál felvett 
jegyzőkönyv alapján megállapítást nyert, hogy a tanulmány a Bányakapitányság felszínmozgásos 
veszélyes területekkel kapcsolatos vizsgálati szempontjait kielégíti, és a helyi építési szabályzat 
módosításához is kellő útmutatást ad, ezért csúszásveszélyesség szempontjait vizsgálva a 
tanulmányt tekintjük irányadónak.  

A Tihanyi-félszigeten több olyan terület van, ahol az elmúlt évszázad során kisebb nagyobb 
mértékben mozogtak a felszíni rétegek és ezek kapcsán különböző károk keletkeztek az épületeken, 
utakon és egyéb műtárgyakon is. A község Önkormányzata az utóbbi években megnövekedett építési 
igények, valamint a már beépített területek biztonsága miatt a rendezési tervek felülvizsgálata 
mellett döntött. Ehhez szükséges a csúszásveszélyesnek tartott területrészek felülvizsgálata és 
lehetséges kezelése is. A feladat tehát kettős volt. Az egyik a csúszásveszélyes területek 
lehatárolása és minősítése. A feladat másik része annak vizsgálata, hogy milyen műszaki és hatósági 
intézkedések szükségesek a csúszásveszély minimalizálására, illetve megelőzésére. 

A tanulmány részletes vizsgálatokra alapozva pontosítja a Balaton törvény földtani veszélyforrás 
terület övezetét. Az övezeten belül három alövezetet határozott meg, melyekre előírásokat állapít 
meg. 

Földtani veszélyforrás terület II. kategóriába került besorolásra a 2. módosítással érintett terület, 
ahol a kockázat átlagos, de vannak olyan részek is melyek a terület helyzete és a geológiai 
szerkezet miatt az átlagosnál nagyobb kockázatot jelenthetnek. Az ebbe a kategóriába sorolt 
területen már nem teszünk különbséget az egyes épületek mérete, terhelése között, mert a 
geotechnikai munkarésszel szemben a geotechnikai tervezési beszámoló előző fejezetben leírt 
tartalmi követelményei és részletessége az alapigény, természetesen a talajvízre vonatkozó 
előírásokkal együtt. A peremi helyzetű ingatlanoknál ki kell egészíteni az állékonysági vizsgálattal 
is, ha a geológiai szerkezet indokolja. Ennek eldöntése a geotechnikai tervező feladata. Ebben a 
tekintetben a Nyársas-hegy (Kossuth u) térképen jelölt ingatlanjai a kritikusak, ahol a telkek keleti 
részén telek be nem építhető része került kijelölésre. Azokon a telkeken, ahol az állékonyság 
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vizsgálata nem a kellő biztonságot mutatja, geotechnikai tervet kell készíteni, ami a megtámasztó 
szerkezet és az alapozás számítási módját, számításait és terveit tartalmazza. Ezzel akkor is 
foglalkozni kell, ha a telken belül 2,0m-nél magasabb függőleges falú bevágás készül. A terhelések 
megállapításánál figyelembe kell venni a mögöttes területből származó földnyomást (hegynyomás). 
A terheléseket a számítások során a lehető legkedvezőtlenebb teherállással kell figyelembe venni. A 
II. kategóriájú területeken ilyen telkek aránylag ritkák, elsősorban olyan részen várhatók, ahol a 
rétegződés és a geológiai adottságok kedvezőtlenül alakulnak. A geotechnikai terv elkészítésénél az 
EUROCODE-7 előírásait kell irányadónak tekinteni. 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Tihany domborzatából adódóan a területről elfolyó csapadékvizek egy részének a Balaton, a másik 
részének a Belső–tó a befogadója, további lefolyástalan tómeder a Külső-tó. A Külső-tó jelentősége 
elsősorban természetvédelmi az ott található gazdag madárlelőhely miatt, a Belső-tó 
horgászturisztikai hasznosítás mellett egyre nagyobb teret kapnak a természetvédelmi szempontok. 
A „harmadik tó” a Rátai-csáva, csak időszakosan – kedvező, csapadékos években, leginkább 
hóolvadást követően – alakul ki kisebb víztükör, mely néhány hét vagy hónap alatt eltűnik a 
mélyedésből. 

A község partmenti fekvéséből és idegenforgalmi jellegéből adódóan kiemelten fontos a Balaton 
vízminősége. A településnek - a tó nagyságára tekintettel – nincsenek önálló eszközei a vízminőséget 
befolyásoló szennyeződések megelőzésére. A hatályos országos és helyi jogszabályok nem engednek 
semmilyen újabb szennyező funkciót a parti sávba, a HÉSZ előírja a szennyvízcsatorna teljes 
kiépítését, és támogatja a meglévő természetközeli területeket.  

Tihanyt a 27/2004. (XII.25.) KVvM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan 
érzékeny” területre sorolja be. A település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen található. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet melléklete a települést nitrátérzékeny területek közé sorolja.  

LÉGSZENNYEZÉS 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza, hogy Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonfüred, Csopak és Tihany 
a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Tihany településen a légszennyezőanyag-kibocsátást 
a lakossági fűtés, valamint a közlekedés határozza meg. Az utóbbi években a tranzitforgalom 
csökkenése volt tapasztalható, aminek köszönhetően a levegőminőség helyzete javult.  

HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerint kell végezni, mely a környezetvédelemről szóló törvénnyel összhangban 
meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit. 

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételének rendjéről a 9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendeletet hozta. A rendelet 3.§ 
alapján Tihany közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató: a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő 
ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék egybegyűjtését, előkészítését, hasznosításra 
történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. biztosítja. A települési hulladék a 
Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.  

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A tervezési területeken, illetve azok közelében nem található jelentős tranzitforgalmat bonyolító 
út, illetve komoly zajforrásnak számító üzemi létesítmény sem.  

A település az egyik legfontosabb és legforgalmasabb turisztikai célterület a Balaton partján, így 
üdülési szezonban megnövekszik a szórakozó helyekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódó 
zajterhelés. A módosítási területek turisztikai szempontból frekventált területeken helyezkednek el 
a teleülésen belül, így a turizmusból származó zajterhelés ezeken a területeken is érezhető. 

A módosítás következtében várható építkezések során megnövekedhet a zajterhelés, azonban ez 
csak időszakos, az építkezés elkészültével megszűnik. Mivel Tihany esetében a nyári időszakban 
megnő a településre látogató, pihenni vágyó turisták száma, így a tervezett beruházások építésének 
ütemezésekor érdemes erre tekintettel lenni és a téli időszakra ütemezni. A megfelelő ütemezés 
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azért is fontos, mert a tervezési területeken szállás jellegű szolgáltatás található, így az 
odalátogatók komfortérzete figyelmet igényel. 

Az országos zajvédelmi előírásokat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szabályozza, 
melynek 1. melléklete a zajtól védendő területeken üzemi és szabadidős létesítményektől származó 
zajterhelés esetére az alábbi határértékeket rögzíti: 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

Nappal 06-22 óra Éjjel 22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 

területek 
45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

A közlekedésből származó zajterhelés esetére az alábbi határértékeket rögzíti a KvVM-EüM együttes 
rendelet 3. melléklete: 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

Nappal 06-22 óra Éjjel 22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 

területek 
60 50 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

65 55 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 65 55 

Gazdasági terület 65 55 

10.2.2. Természetvédelem 

Lásd: 6.2. Természetvédelmi javaslat, táji, természeti értékek 

10.2.3. Településen belüli elhelyezkedés 

Lásd: I. Bevezető 

10.2.4. Örökségvédelem 

A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatása alapján, Tihany területén számos műemléki 
védettség alatt álló építmény található. A műemléki épületek között szakrális, gazdasági és népi 
építészeti értékek is megjelennek. Ezek folyamatos megőrzését és állapotának fenntartását 
biztosítani kell.  

Ezek mellett a Tihany- félszigeten 17 nyilvántartott régészeti lelőhely található.  

A módosítási területek egyikére sem vonatkoznak kulturális és örökségvédelmi szabályzatok, a 2. 
módosítási terület határos régészeti területtel, viszont nem fedi azt. Emellett, a József főherceg 
nyaralókastély helyi védelem alá vonása folyamatban van. 

10.3. A TERV CÉLJAINAK ÖSSZEVETÉSE A NEMZETKÖZI, KÖZÖSSÉGI, ORSZÁGOS, VAGY 
HELYI SZINTEN KITŰZÖTT KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOKKAL 

Az alábbi fejezetben bemutatásra kerül az országosan védett Tihanyi-félsziget (Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park) természetvédelmi céljai, mivel a tervezési területet a fenti védelem érinti. A fejezet 
foglalkozik továbbá a településfejlesztési koncepció természetvédelmi célkitűzéseivel.  
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TRE módosítás céljainak összevetése a természetvédelmi célokkal5 

TRE módosítás céljai 

Országos jelentőségű 
természetvédelmi terület – 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park területe 

Településfejlesztési koncepció 

570/5 hrsz-ú telken az építési 
helyre vonatkozó szabályozok 
módosítása 

0 0 

612 hrsz.-ú telek telekalakításra és 
parkolásra vonatkozó szabályok 
felülvizsgálata 

0 0 

Lakó rendeltetési egységek után 
elhelyezendő személygépjárművek 
számának szabályzása 

0 0 

HÉSZ elírása javítása Kb-jt 
övezetben 0 0 

10.3.1. Országos jelentőségű védett természeti terület- Balaton- Felvidéki Nemzeti Park 
területe (egykori Tihanyi- félsziget Tájvédelmi Körzet) 

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK TIHANYI-FÉLSZIGETEN 
- Őrizze meg a Tihanyi-félsziget európai szinten is egyedülálló geológiai és geomorfológiai 

értékeit, biztosítsa magas színvonalú bemutatásukat. 

- Őrizze meg a területen élő védett és fokozottan védett növény- és állatfajok által 

reprezentált, európai szinten is egyedülálló életközösséget, őrizze meg és fejlessze tovább 

a terület élőhelyeinek mozaikosságát. 

- Őrizze meg a terület tájképi értékeit. 

- Segítse elő az idegenhonos fafajú erdőállományok átalakításával a termőhelynek megfelelő 

természetes, természetközeli társulások kialakulását. 

- Biztosítsa az Európa Diplomás területen a diploma ajánlásainak betartását. 

TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK 
- A félsziget európai jelentőségű földtani értékeit, a vulkáni és utóvulkáni működések során 

kialakult felszínalaktani formákat meg kell őrizni, arra alkalmas részüket a bemutatás 

céljára fel kell tárni. 

- A tihanyi élőhelykomplexum mozaikosságát fenn kell tartani, biztosítani kell a kezelt és a 

természetesen, zavartalanul fejlődő (regenerálódó) élőhelyek egymásmellettiségét. 

- A természetvédelmi szempontból értékes életközösségeket meg kell őrizni, a védett és 

fokozottan védett állat- és növényfajok állományait fenn kell tartani és ahol lehetséges, 

aktív beavatkozásokkal meg kell erősíteni. 

- Az idegenhonos fafajú erdőállományok átalakításával a termőhelynek megfelelő 

természetes, 

- természetközeli társulásokat kell kialakítani. 

- Elő kell segíteni az akácosok őshonos fajokból álló erdőállománnyá történő átalakítását. 

- Az őshonos fafajokból álló erdők biológiai sokféleségét meg kell őrizni, ahol szükséges, ki 

kell alakítani a természetes fafaj-összetételt és állományszerkezetet. 

- A gyepek megőrzése érdekében meg kell akadályozni a további cserjésedésüket és 

- beerdősülésüket, szükség szerint gyeprekonstrukciós munkálatokat kell végezni. 

- Az élőhely-rekonstrukciós munkákat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és szükség esetén 

a beavatkozásokat módosítani kell. 

- A természetközeli élőhely-együttesekben minimálisra kell csökkenteni az emberi 

beavatkozásból származó bolygatásokat. 

- A behurcolt és agresszíven terjedő gyomnövényeket aktív természetvédelmi kezeléssel 

vissza kell szorítani. 

                                                 
5 + TRE módosítások célja pozitívan hat a természetvédelmi célokra 

0 TRE módosítások célja semlegesen hat a természetvédelmi célokra 
- TRE módosítások célja kismértékben negatívan hat a természetvédelmi célokra 
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- A területen a vadgazdálkodás a természeti értékek megőrzését szolgálja, ennek érdekében 

fenn kell tartani a természetvédelmi célú különleges rendeltetésű vadászterület státuszt. 

- A Külső-tavon meg kell őrizni a nyílt vízfelületek minimálisan 20 % területszázaléknyi 

arányát. 

- A Belső-tavon elő kell segíteni a természetes parti zonáció kialakulását és térnyerését. 

- Aktív kezeléssel elő kell segíteni a félsziget ürge-állományainak fennmaradását illetve 

terjedését. 

- A területre érkező látogatók nagy száma miatt korlátozások bevezetése szükséges, a 

külterületen korlátozni kell a gépjárművek, kerékpárok, lovasok és gyalogosok közlekedését. 

- Időben és számban is korlátozni szükséges a külterületen a tömegsport rendezvényeket, 

nagyobb létszámú szervezett túrákat, programokat. 

- A területre érkező látogatók és a környező települések lakossága számára magas szintű 

ismeretterjesztést kell nyújtani. 

- Az „A” kezelési övezet látogatottságát és a területen folyó kutatásokat oly módon kell 

szabályozni, hogy a legérzékenyebb élőhelyek védelme, zavartalansága biztosított legyen. 

- A területen folyó geológiai, hidrológiai, biológiai, ökológiai, illetve természetvédelmi tárgyú 

kutatások szervezésébe és felügyeletébe a nemzeti park igazgatóságot be kell vonni. 

- A szántó művelési ágú, de nem szántóként művelt területek művelési ágát a kialakult 

területhasználatnak megfelelően meg kell változtatni, és a művelési ágnak megfelelő 

gazdálkodást kell folytatni e területeken. 

- A meglévő gyepterületeket fenn kell tartani, szükség szerint extenzív legeltetéssel és 

kaszálással. 

- Legeltetni szarvasmarhával és juhokkal szabad. Fenn kell tartani és a lehetőségek szerint 

fejleszteni a szürke magyar szarvasmarhára alapozott legeltetést. 

- A szőlőterületek művelése során törekedni kell az integrált módszerek bevezetésére és 

használatára. 

- Az Európa Diplomás területen az Európa Tanács ajánlásainak megfelelően biztosítani kell a 

területhasználat jelenlegi arányait, és meg kell akadályoznia az épített környezeti elemek 

további terjeszkedését. 

- Biztosítani kell a természetvédelmi kezelés Európa Diplomás terület státusznak és az ehhez 

kapcsolódó ajánlásoknak megfelelő feltételeit. 

- Az Európa Diploma ajánlásainak megfelelően törekedni kell a Belső-tó vagyonkezelői 

jogának átadására a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére. 

- Törekedni kell további, természetvédelmi szempontból értékes vagy potenciálisan értékes 

állami területek vagyonkezelésének átvételével illetve területvásárlásokkal a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő terület arányának növelésére. A 

Tihanyi-félsziget három kezelési övezetet különböztet meg. 

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK 

A módosítással érintett területek ’C’ kezelési övezetbe tartoznak, így az abban meghatározott 
kezelési módok, korlátozások és tilalmak kerülnek bemutatásra az általánosan meghatározott, 
terület szempontjából releváns elvek mellett. 
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- Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

o A bányászati tevékenység valamennyi kezelési övezetben tilos. 

o Vissza kell szorítani a bálványfa (Aillanthus altissima) és a keskenylevelű ezüstfa 

(Eleagnus angustifolia) állományait, mechanikai és pontszerű vegyszeres kezelések 

rendszeres alkalmazásával. 

o Mindennemű vízrendezési beavatkozás csak a természetvédelmi célokkal 

összhangban és a nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon 

történhet. 

o A kaszálás valamennyi kezelési övezetben kiszorító módszerrel, láncos vadriasztóval 

ellátott géppel végezhető. 

o A „C” kezelési övezet területén: 

 Gyalogosan, kerékpárral, lóval és lófogattal szabadon látogatható. 

 Sziklamászást folytatni, siklóernyőzni tilos. 

  Sátorozni és tüzet rakni csak az arra kijelölt helyeken szabad. 

o Valamennyi kezelési övezetben tilos sziklamászást folytatni, siklóernyőzni, tilos 

továbbá motoros sárkányrepülők, hőlégballonok, más kisrepülőgépek fel- és 

leszállása, kivéve a mentési, hatósági és kutatási célú repüléseket. 

o A területen geológiai, hidrológiai, biológiai, ökológiai, illetve természetvédelmi 

tárgyú kutatások a szükséges hatósági engedélyek birtokában a nemzeti park 

igazgatóság bevonásával végezhetők. 

o Közlekedési korlátozások: 

 „C” kezelési övezet: A külterületi földutak használatára a „B” kezelési 

övezetre vonatkozóval megegyező korlátozás érvényes.8 

 A közlekedést érintő korlátozások az országos fő- és mellékutakra nem 

vonatkoznak. 

- Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 

korlátozások és tilalmak 

o Támogatni szükséges az akácosok hosszú távú átalakítását az akácosokban 

megjelenő őshonos lombos fafajok folyamatos megsegítésével. 
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o Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti 

erdőterv tartalmazza. 

10.3.2. Településfejlesztési koncepció természetvédelmi célkitűzései6 

A településfejlesztési koncepció fő üzenete: „Utódaink számára őrizzük meg Tihanyt úgy, hogy 
formálva jövőképét később mindannyian büszkék lehessünk arra, hogy e munkának részesei 
voltunk!” 

A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZHANGJÁNAK 
BEMUTATÁSA 

A koncepció célrendszerében kiemelt szerepet kap az értékvédelem, a turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztése, valamint az épített környezet és településkép megfelelő fejlesztése. Az 
önálló alcélok és részcélok közül a módosításokhoz kapcsolódók a következők lehetnek: 

2.1.1. Szálláshelyek fejlesztése  

A szálláshelyek kapacitásában és minőségében kell a legfontosabb előrelépéseket tennie a 
településnek a turisztikai infrastruktúra területén. A szálláshely kapacitás bővítése szükséges a 
közepes, illetve annál magasabb kategóriában. A magánszálláshelyek és családi panziók jelenthetik a 
családi üdülés bázisát, ezért ezek minőségének a kontrolljára nagy hangsúlyt kell fektetni. A 
főszezonon kívül az elő- és utószezonban is rendelkezésre kell állnia a szálláshelyek meghatározott 
arányának.  

− Új 4-5 csillagos szálloda létesítése a településen;  

− Kenderföldek fejlesztése, szállásférőhely bővítése;  

− Meglévő, jelenleg nem működő szállodák (Park Hotel, Garda Hotel), volt vállalati üdülők 

fejlesztése;  

− Konferenciaturizmushoz (közepes nagyságú) infrastruktúra létrehozása;  

− Magánszálláshelyek összefogása;  

o minőségbiztosítás és szemléletformálás (Lásd: 2.1.3. részcél);  

o aktív részvétel a TDM munkájában (közös promóciós anyagok terjesztése, 

közvetítés);  

o elő- és utószezonban való nyitva tartás megszervezése: mindig legyen „felelősen” 

nyitva tartó szálláshely. 

3.1.3. Építésszabályozás  

A település folyamatosan változó, ám mégis felismerhető, jellegzetes építészeti kultúrájának 
egységes jellegű fejlesztését, megőrzését csak átgondolt építési szabályok alkalmazásával, illetve az 
előírások helyi betartatásával lehetséges. A településre készülő építési szabályzatot úgy kell 
elkészíteni, hogy:  

− A település kialakult jellegének megőrzését biztosítsa, de úgy, hogy az épületek esztétikai 

és történeti értékük megőrzésével a mai életminőségnek, igényeknek megfelelően 

átalakíthatók, felújíthatók legyenek;  

− A kialakult utcaképek, hagyományos tájszerkezet megőrzését és az új épületek környezetbe 

illő illeszkedését segítse, ösztönözze;  

− A múlt és a jövő összhangját szolgálja;  

− Teremtsen lehetőséget kortárs, minőségi épületek létrehozására;  

− Területegységenként határozza meg - szigorú paraméterekkel - az új építésű lakóházak, 

hétvégi házak építési feltételeit, anyaghasználatot, azért hogy tájba illő, a történelmi 

hangulatot nem sértő, az adott területre jellemző épületek születhessenek;  

− Megakadályozza a telkek további osztódását, besűrűsödését, az osztható, illetve beépíthető 

területek mértékének növelésével az üdülőterületeken;  

− Kiemelt, elsődleges szempontként vegye figyelembe a félsziget adottságait, a történeti, 

építészeti, táji és természeti értékeit, a hely szellemiséget;  

A fentieken túlmenően fontos, hogy a település rendelkezzen mindazon – jogszabályok által 
biztosított – eszközzel, mely lehetőséget teremt a település karakterének a meghatározásában, új 
épületek véleményezésében.  

                                                 
6 Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 214/2013. (X.29.) számú határozatával 
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− Főépítész segítse a település karakterét meghatározó épületek tervezését és megvalósítását Tihany 
területén;  

− A közterület használat településképi vonatkozásainak szolgálja.  

− Tervtanácsot működtessen a település;  

− Folyamatos párbeszéd, együttműködés a hatóságokkal, szakhatóságokkal;  

− Helyi jogszabályok elkészítése (településképvédelmi rendelet), helyi értékvédelmi rendelet 

felülvizsgálata, helyi természetvédelmi rendelet, reklámrendelet a reklámtáblák 

kihelyezéséről. 

4.1.1. Átfogó közlekedési reform  

A közutak állapota változó, ezért közlekedésbiztonsági szempontból fontos az utak minőségének a 
javítása, az utak biztonságos kialakítása. Komplex szempontú közlekedési koncepciót kell készíteni, 
mely figyelembe veszi az alábbi szempontokat: településkapuk, parkolási rendszer, helyi közlekedés, 
forgalomszervezés, védett területek tehermentesítése. Az új közlekedési koncepció megvalósítása 
hosszú távú folyamat, mely csak külső kormányzati és pályázati pénzekből valósítható meg. A 
település közlekedési kapcsolatainak javítása közvetett módon segítheti a foglalkoztatottság 
növekedését, a gazdaság erősödését, a turisztikai szolgáltatások erősödését. A település a 
közlekedési reformmal nagy lépéseket tehetne, hogy zéró emissziójú településsé válhasson. 

• Parkolási rendszer  

Tihanyban jelentős a nyári szezonban jelentkező parkolási igény, különösen a település központjában 
és a part mentén. A helyi közlekedés megszervezésével, helyes forgalomszervezéssel a parkolási 
rendszer kitolható az előző pontban vázolt településkapukhoz.  

− Forgalom nagyságára tervezett parkolók kialakítása;  

− Tájképet nem zavaró, térszín alatti parkolók vagy a tájhoz illeszkedő parkolóház kialakítása;  

− A parkolási rendszer zonációja:  

o aki bemegy a településre az fizessen többszörös parkolási díjat, mint a 

fogadóterületeknél;  

VAGY  

o teljes parkolási tilalom az ősközségben 

A településfejlesztési koncepció természetvédelmi értékeket figyelembe vevő elemei 

3.2. TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

A Tihanyi-félsziget egyedülálló természeti és táji értékekkel rendelkezik, amit bizonyít számos 
nemzetközi és országos természetvédelmi oltalom jelenléte a szigeten. A táji, természeti környezet 
megőrzése jelentheti a világörökségi cím pályázatának alapját is. A természetvédelem régóta 
jelentős tényező a félsziget életében, s a későbbiekben is egyik legmeghatározóbb összetevője lesz a 
területen zajló folyamatoknak, ami az itt élők számára korlátot, de egyben lehetőséget is jelent. E 
fokozottan védett területen a földtani, kultúrtörténeti, természeti értékek bemutatása, a bakancsos 
turizmus feltételeinek kialakítása tűzhető ki célul a tömeges turizmus kizárásával. 

3.2.1. Tájhasználat 

A település területén található különféle védett és természetközeli területek ökológiai 
szolgáltatásaik révén, hosszabb távon felbecsülhetetlen anyagi előnyöket jelentenek, ezért 
védelmük, sőt a mozaikos tájhasználat, az ökológiailag diverz élőhely-együttesek fenntartásának 
támogatása kiemelt feladat. A külterület teljes egészében természetvédelmi oltalom alatt áll. 

A külterületi gazdálkodás során különös gondot kell fordítani a természetvédelmi érdekekre. A 
területhasználatok és a természetvédelem közötti összhang megfelelő agrártechnikák, módszerek és 
eszközök, illetve növényfajták alkalmazásával biztosítható. 

Az egyes tájhasználatok során, a védett területeken a Nemzeti Park kezelési tervében meghatározott 
célkitűzésekhez és feladatokhoz kell igazodni, illetve a természetvédelemről szóló törvény vonatkozó 
előírásait be kell tartani. Mindezek szem előtt tartása mellett hangsúlyozni kell, hogy a medence 
értékeinek megőrzéséhez a lakosság településen maradása fontos. 

- A területen gazdálkodók és a Nemzeti Park megfelelő, rendszeres kommunikációjának 

megvalósítása, együttműködése a védett területek művelése, kezelése során; 

- Helyi gazdák bevonása a Nemzeti Parki területek művelésébe, kezelésébe, helyi munkások 

foglalkoztatása; 

- A Nemzeti Park által javasolt természetkímélő gazdálkodási technikák, technológiák, 

eszközök használata a védett területeken történő gazdálkodás során; 

- A Nemzeti Park Tihanyi-félszigetre vonatkozó kezelési tervével összhangban történő 

tájhasználat; 
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- A gyepterületek (legelők kaszálók) növelése, gyepterületek feltörésének megakadályozása; 

- Fenntartható erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása; 

- A gyepterületek növelésével egyidejűleg a fenntartás megoldása kaszálással illetve 

legeltetéssel, bozótirtással 

- Helyi legelő állatállomány fenntartása; 

- Invázív fajok irtása, terjedésük megelőzése; 

- Szőlőterületek megmaradásának biztosítása; 

- A hagyományos helyi gyümölcstermesztés (mandula, csonthéjasok) fenntartása, támogatása; 

3.2.3. Tihany Tájvédelmi Körzet (ma nemzeti parki terület) bemutatásának fejlesztése  

A félszigeten található rendkívül gazdag természeti értékek egy része már jól feltárt, illetve több 
tanösvény vezeti végig a látogatókat egyes értékes területeken. Az értékek bemutatásával 
egyidejűleg a cél a bemutatott terület, érték fennmaradásának biztosítása a látogatás káros 
hatásainak minimálisra történő szorítása mellett.  

- Egységes információs füzet és tájékoztató táblarendszer kialakítása;  

- Az egyedi tájértékek bemutatására szolgáló jel legyen minél inkább „rongálás-biztos”, a 

meglévő jelek, tájékoztatótáblák állapotának rendszeres ellenőrzését, felújítását, karban 

tartását a Nemzeti Park és a település közösen oldják meg;  

- A túraútvonalak infrastruktúrájának (utak állapota, szemetesek, padok, korlátok, lépcsők 

stb.) felülvizsgálata, szükség esetén az eszközök pótlása, cseréje, rendszeres ellenőrzése és 

karbantartása 

- Tematikus túrák szervezése, melyek a táji- természeti értékek bemutatására szerveződtek 

(pl.: geológiai túra). Igény esetén a túrákhoz nagy helyismerettel rendelkező helyi vezetők 

biztosítása, mely lehetővé teszi az ellenőrzött természetjárást, aminek során csökken a 

természetkárosítás veszélye, illetve a látogatók teljesebb körű ismeretekre tehetnek szert 

az adott területről;  

- Tájalakulás-történeti túrák: földtörténeti/geológiai túrák; az ember tájformáló 

tevékenységének bemutatása. 

3.2.4. Tájképvédelem, látványvédelem 
A Tihany-félsziget arculatát nagyrészt befolyásolja a félszigetet körbeölelő hegyvonulat, illetve a 
félsziget középső medence jellege, az ősközség elhelyezkedése a Belső-tó fölött, az Apátság 
elhelyezkedése, illetve a feltáruló Balaton látképe. Fontos őrizni a feltáruló látványkapcsolatokat, a 
jellegzetes kilátópontokat, amelyről beazonosíthatók az egyes tájelemek. Ezek sokszor meglehetősen 
szubjektív szempontok, azonban néhány lényeges dolog jól megfogható, amelyeket alapelvként 
használva a település megjelenése, egyedisége, jellegzetesen szerény, tájba simuló karaktere, s a 
még megtalálható szőlőhegyek hagyományos arculata is megőrizhető. 

- Építési korlátozások: 

o az újonnan épített épületek tömege és aránya, építménymagassága a helyi 

hagyományokhoz igazodjon; 

o építésszabályozás során meghatározott épületmagasság, homlokzatmagasság 

(építménymagasság), vagy területekhez kötött szabályozás (pl. szintvonalak által 

meghatározott épületek legmagasabb pontja); 

o klasszikus szőlőhegyek megőrzése, üdülőterületekké alakulásuk megakadályozása; 

- A helyi infrastruktúra kialakítása tájképvédelmi szempontok figyelembevételével; 

- A légvezetékek fokozatos cseréje földkábelre; 

- Kilátópontok megőrzése, megerősítése. 

3.3. VILÁGÖRÖKSÉG  

A település számos természeti, táji- és épített értékkel rendelkezik, mely alkalmassá teszik a 
Tihanyfélszigetet, hogy pályázzon az egyik legrangosabb nemzetközi elismerésre, amit a világörökségi 
cím elnyerése jelent. A település tapasztalja, hogy a különböző védelmi kategóriák nem csak a 
marketinget és identitást erősítő eszközök, hanem jelentős korlátozásokat is jelentenek. A fentiek 
miatt a településnek meg kell vizsgálnia, hogy milyen lehetőségeket, illetve korlátozásokat jelent a 
világörökségi cím elnyerése, s csak ezt követően dönteni annak megpályázásáról.  

- Kapcsolatfelvétel Világörökség Szakbizottsággal;  

- Egyeztetések Tihany védett területeit felügyelő szervezetekkel;  

- Világörökségi helyszín vizsgálata:  

o a Tapolcai-medence tanúhegyeinek, illetve Hévíz illetékeseivel az együttműködésről  

VAGY  
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o önálló helyszínként való indulás;  

- Tapasztalatgyűjtés hazai és nemzetközi világörökségi helyszíneken - Lakosság folyamatos 

tájékoztatása.  

- Ramsari terület” 

10.3.3. Nemzeti fenntartható fejlődés keretstratégia 

Az Országgyűlés 18/2013. (III. 28.) OGY határozata a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Keretstratégiáról léptette hatályba a programot, melynek célja, a fenntartható fejlődés, az 
emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzése, valamint javítása. A dokumentum 
valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, fenntartható, 
társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol fel. 

A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-
humángazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek 
biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.  

A négy alapvető nemzeti erőforrás területén a célok rendszere a következő.  

– Emberi erőforrások:  

Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő készségekkel és tudással 
rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő társadalom  

- Társadalmi erőforrások: 

Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható társadalom szempontjából 
pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. Mivel minden társadalom környezete 
folyamatosan változik, e változáshoz saját önazonosságunk megtartása mellett 
alkalmazkodnunk kell. Ebből fakadóan karban kell tartanunk azon ismereteinket, amelyek a 
közösség összetartozását és fennmaradását szolgálják.  

- Természeti erőforrások:  

A környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell érvényesíteni.  

- Gazdasági (fizikai) erőforrások:  

Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. Cél 
a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. Kiemelt 
feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi 
kitettségünk csökkentése. Fontos a lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és 
vidéke) erősítése. 

10.3.4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 

Az ország környezetpolitikai céljainak, valamint intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programok (továbbiakban: NKP) vezetik. A program kidolgozásáról, céljáról, 
tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény rendelkezik. A programot 6 éves időszakokra készítik, a 4. NKP időszaka 2020-ban zárult le, 
az 5., 2021- 2027-re vonatkozó program pedig jelenleg is kidolgozás alatt áll. A program illeszkedni 
fog az Európai Unió által kiadott 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programmal is. 

Az 5. programtervezet egy átfogó célt és négy stratégiai célt fogalmaz meg.  

Az átfogó cél: „Hozzájárulás a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához” 

Stratégiai célok: 

1. Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 

hatásainak csökkentése 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata 

3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos 

működésének erősítése 

4. A környezetbiztonság javítása 
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10.3.5. Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 

Veszprém megye jelenleg hatályban lévő környezetvédelmi programja a 2018-2022-es időszakra 
vonatkozólag a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban lett kialakítva.  

A megye jövőképe a megyei területfejlesztési koncepciójában megfogalmazottak szerint: A 
Dunántúl szívében fekvő, ezerarcútermészeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző 
Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való 
nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és vesenyképes térség 

A jövőkép az alábbi alapelveken nyugszik:  

- fenntarthatóság;  

- megelőzés;  

- elővigyázatosság;  

- óvatosság;  

- felelősség;  

- partnerség;  

- ökológiai szemlélet. 

A megye környezeti állapota alapján rögzíthető, hogy döntően két fő irányt lehet meghatározni a 
környezetvédelmi program célkitűzései között. Az egyik irány a meglévő környezeti állapot 
fenntartása, biztosítása annak érdekében, hogy a környezeti állapot minősége a megye 
településfejlesztési elképzeléseit ne akadályozza, hanem segítse. A másik fő iránynak tekinthető a 
lokális környezeti problémák megoldása, mérséklése. 

10.4. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖKBEN 

Környezetvédelmi szempontokat Tihany hatályos helyi építési szabályzata is érvényesít, ezen 
előírások jelen beruházás esetében is betartandók. Az építési szabályzat releváns előírásai az egyes 
környezeti elemek tekintetében a következők:  

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁS  

HÉSZ  

16. § (1) A település igazgatási területén a területfelhasználás úgy folytatható, ha a használat:  

a) a megengedett határértéken túli környezetterhelést és igénybevételt nem okoz,  

b) kizárja a környezetkárosítást,  

c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább 
csökken.  

(2) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület 
védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük.  

… 

(4) A település területén ipari üzemet létesíteni, külszíni bányát, anyagnyerő helyet nyitni nem szabad.  

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME  

HÉSZ  

16. § (3) A település a nitrátszennyezéssel szemben érzékeny települések közé tartozik. A település 
teljes területén be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó előírásokat.  

17. § (1) A felszíni és felszín alatti vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos.  

(2) A felszíni vizek körzetében nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, a felszín 
alatti vizek, valamint a talaj állapotát veszélyeztetik.  

(3) A település a felszín alatti vízminőségvédelmi előírások alapján a „fokozottan érzékeny” 
kategóriába tartozik. A település teljes területén be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlatra 
vonatkozó előírásokat.  

(4) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a parti sáv természetközeli ökoszisztémáinak 
(nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) fennmaradását biztosítani kell.  



TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 50 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

(5) A Belső-tóba és a Balatonba felszíni csapadék vizeket vezetni csak előzetes tisztítás után, a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően szabad.  

A LEVEGŐ VÉDELME  

HÉSZ  

18. § (1) A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést 
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való 
terhelése. (2) A település teljes közigazgatási területe légszennyezettség szempontjából kiemelten 
védett.  

A TERMŐFÖLD VÉDELME  

HÉSZ  

19. § (1) A település területén csak olyan tevékenység végezhető, melynek hatására az erózióveszély 
nem növekszik.  

(2) Talajmozgatással járó tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a termőréteg 
védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell.  

(3) A település területén feltöltésre környezetkárosító anyag nem használható.  

(4) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén 
biztosítható legyen.  

(5) A település területén csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz talajszennyezést 

HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS  

HÉSZ 

20. § (1) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy folytatható, 
ha az üzemeltető gondoskodik a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és 
ártalmatlanításáról.  

(2) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek a település közterületén helyezhetők el.  

(3) Hulladéklerakó telep, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely a település igazgatási 
területén nem létesíthető.  

A ZAJ ELLENI VÉDELEM  

HÉSZ  

21. § (1) A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy 
az adott területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek.  

(2) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly 
módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja 
meg.  

(3) Műemléki jelentőségű terület, illetve az Ősközség területe zaj- és rezgésvédelmi szempontból 
védett övezet, ahol a zajvédelemmel kapcsolatos jogszabályok falusias lakóterületre vonatkozó 
előírásait kell figyelembe venni 

10.5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRINTŐ HATÁSOK 
ELŐREJELZÉSE 

10.5.1. Környezeti elemek tekintetében fellépő változások 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

A beruházások során a földre és a földtani közegre ideiglenesen negatív hatást gyakorolhatnak az 
építési- szállítási tevékenységek és különböző munkagépek. Az építés hatásai a munkaterületen, 
illetve annak közvetlen környezetében jelentkeznek, az építési anyagok valamint a hulladékok 
szállítása pedig járulékos terhelésként jelentkezik a környező úthálózatokon, településeken.  

Az építési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményezhetnek környezeti szennyezést:  

- a munkagépek mozgása,  

- szállítási forgalom,  

- rakodási művelet,  

- építési technológia. 



TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 51 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a munkálatok során megfelelően karbantartott 
munkagépek legyenek alkalmazva, melyek megfelelnek a hatályos műszaki- és környezetvédelmi 
előírásoknak, ezzel is minimalizálva a lehetséges talaj és vízszennyezést. Ügyelni kell bármiféle 
szivárgás mellőzésére, mivel a módosítási területek közvetlen közelében található a Balaton 
tómedre, melynek ökológiai rendszere kifejezetten érzékeny a károsító anyagokra.  

A második módosítási terület felszínmozgással veszélyeztetett területen is található, melyre szintén 
ügyelni kell a fejlesztések során. 

 Az 1. módosítás során József főherceg nyaralókastély területén álló egykori pártüdülő 

építménye kerül teljes lebontásra, illetve, egy tektonikai építmény, lombházak és hotelt 

kiszolgáló további építmények kerülnek kialakításra. A terület a Balaton partján található, 

ezért ügyelni kell, hogy a bontási munkálatok során ne kerülhessenek szennyezőanyagok se a 

talajba, se a tóba. Továbbá a tervezett épületek megépítése során megfelelő csapadék- és 

szennyvízrendszert kell kialakítani. A szennyvizet jelenleg is a központi hálózatra 

csatlakozva vezetik el a területről, így az nem veszélyeztetheti a Balaton vizét. 

Az új tektonikus épület építése esetén a Klebelsberg Kuno utca melletti rézsű és az azt 

stabilizáló növényzet megbontásra kerül, ezért az új épület nyugati oldalán megfelelően 

méretezett pl. hézagos, fúrt cölöpfalnak kell az állékonyságot biztosítani úgy, hogy nem 

torlasztja vissza a szivárgó vizeket. 

 A 2. módosítás során lehetőség nyílik a volt MÚOSZ üdülő 3 telekre történő felosztására, 

illetve a HÉSZ megfelelő módon biztosítja a parkolást. A garázsok megépítése során figyelni 

kell a megfelelő csapadékvíz elvezetésre, illetve arra, hogy a terület felszínmozgással 

veszélyeztetett területen található, így a fejlesztések megkezdése előtt meg kell 

bizonyosodni arról, hogy a munkálatok biztonságosan elvégezhetők-e, illetve a szükséges 

geotechnikai tervet el kell készíteni. 

 A 3. módosítás a lakó- és üdülőterületek parkoló-kialakítását érinti, ez közvetlenül nem hat 

a felszíni, és felszín alatti vizekre, valamint a talajra. 

 A 4. módosítási terület a különleges beépítésre nem szánt terület - jószágállás területek 

telekméretére vonatkozik, így a módosítás nem lesz hatással a felszíni, felszín alatti 

vizekre, vagy a talajra. 

LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME 

A munkagépek munkavégzése, valamint az építőanyagok szállítása átmeneti levegőterhelést fog 
okozni az építési munkálatok alatt. A kedvezőtlen hatások elsősorban az építési területek és a 
megközelítési útvonalak közvetlen környezetében fognak fellépni. A levegőminőségre a következő, 
közlekedési eredetű légszennyező anyagok fognak átmeneti kedvezőtlen hatást gyakorolni: NO2, 
NOx, CO és PM10. Az építési munkákban részt vevő munkagépek mennyiségét és típusát a projekt 
jelenlegi fázisában nem lehet pontosan megbecsülni. 

Az építkezések közben a területen valószínűsíthetőleg megnövekszik majd a teherforgalom, melynek 
rövidtávú légszennyező hatása lesz. A fejlesztések mértékét figyelembe véve nem kell kiemelkedő 
levegőszennyezésre számítani, viszont ahhoz, hogy minél kisebb mennyiségű légszennyező anyag 
kerülhessen a környezetbe, érdemes megfelelő műszaki állapotú munkagépeket alkalmazni, illetve 
figyelni arra, hogy az építménybontások közben minél alacsonyabb legyen a szálló por kibocsátás.  

ZAJVÉDELEM 

Az építési fázisban a munkagépek és szállítójárművek okoznak időszakos környezeti zajhatást. Az 
építés során a következő zajforrásokkal lehet számolni:  

- építőanyag beszállítás (szállító járművek és anyagmozgató gépek),  

- helyszíni kivitelezési tevékenység (földmunkagépek, tömörítő berendezések, építőipari 

gépek, szerszámok).  

Az alkalmazni kívánt gépi berendezések pontos típusa, illetve azok hangteljesítményszintje, az 
építkezés folyamata, szállítási útvonalak még nem ismertek, de a szokásosan alkalmazott 
zajcsökkentési intézkedések (kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, szállítási 
útvonalakat gondos kijelölése, zajszegény építési technológia és eljárás választása, megfelelő 
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időbeosztás meghatározása) segítségével azonban biztosítható a kivitelezésből származó zajterhelés 
minimális szinten tartása és a határértékek biztosítása.  

A korábban említett zajcsökkentési intézkedések segítségével várhatóan biztosítható a 
kivitelezésből származó zajterhelés minimális szinten tartása. A pontos értékek azonban csak az 
építési technológia és az organizáció ismeretében számítható.  

Az építési munkákat jellemzően szakaszosan végzik. Szakértői becslések szerint az ilyen típusú 
építési munkálatok esetében a határértékek 20-100 m-es távolságban teljesülnek, függően az adott 
területi besorolástól és az alkalmazandó határértékektől (mely határértékeket a környezeti zaj-és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza).  

A felhagyás idejében a telepítés időszakához hasonló berendezések zajkibocsátására számíthatunk, 
így a felhagyás időszakára jellemző zajterhelés megegyezik a telepítés időszakával.  

A tervezett fejlesztés következtében kis mértékben megnövekszik a forgalomból származó 
zajterhelés a célforgalom által érintett területen, a településüzemeltetési terület környezetében. 

HULLADÉKKEZELÉS 

Kétféle hulladéktermelődésről lehet beszélni, a kivitelezés szakaszában keletkező építkezési 
törmelékek, veszélyes hulladékok keletkezéséről, melyek rövidtávon lesznek negatív hatással Tihany 
hulladékgazdálkodására, illetve a hosszú távon fellépő többlet kommunális hulladékképződésről, 
mely a fejlesztések hatására léphetnek fel. Várhatóan a beruházások mérete nem lesz érzékelhető 
hatással a kommunális hulladék növekedésére. 

A fejlesztések során keletkező hulladék mennyisége és milyensége a jelen tervezési szakaszban nem 
meghatározható, de a hulladékok környezeti elemekre gyakorolt hatása minimalizálható,  

Amennyiben: 

- betartják az építési munkálatok során az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait;  

- a keletkező hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó adatokat a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartják nyilván;  

- az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során betartják a veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. ( VIII. 7.) 

Korm. rendelet előírásait, 

Az 1. módosítással érintett terület esetében épületek elbontása miatt nagyobb mértékű bontási 
hulladék keletkezésére lehet számítani, melynek elszállításáról, esetleges újrahasznosításáról a 
beruházónak kell gondoskodnia. A területen hotel, lombházak és kiszolgáló építmények kialakítása a 
cél, hosszú távon, kis mértékben növelni fogja a település kommunális hulladék termelődését. A 
hulladék elszállítását meg kell oldani, amelyre Tihany hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételének rendjéről szóló 9/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a kötelezett. 

A 2. módosítással érintett területen – a támfalgarázs létesítése esetén - kismértékű építési hulladék 
keletkezésére lehet számítani, mely elszállításáról és ártalmatlanításáról szintén a beruházónak, 
illetve a kivitelezőnek kell gondoskodnia. 

A 3. és 4. módosítással érintett területek esetében nem számolunk többlethulladék keletkezésével. 

10.5.2. Környezeti rendszerek, természetvédelem tekintetében fellépő változások 

A tervezett módosítások a Tihanyi- félsziget már jelenleg is idegenforgalmilag igénybe vett 
területein valósulnak meg. A tervezési területek nem állnak védett területeken, illetve a terület 
ökológiai rendszerére sem lesznek jelentős károsító hatással. 

Az 1. módosítással érintett terület a Balaton közvetlen környezetében található, a telep közvetlen 
partmenti területe nem beépíthető, illetve a meglévő növényzet is megtartandó, amennyiben 
lehetséges.  
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ÉLŐVILÁG 

A tervezett módosítás a Tihanyi-félsziget már zavart (az idegenforgalom által már részben igénybe 
vett) területein valósul meg. Az élővilág szempontjából zavarásra az építés során lehet számítani, 
ami a munkavégzés fázisaihoz kötődik, az építkezés végén pedig megszűnik. A rendszeres üzemelés 
során a jelenlegihez képest minimális terhelésnövekedés várható, amelynek természetvédelmi 
hatása elenyésző. A tervezett beruházás nem jár fragmentáló hatással, mivel meglévő, a 
kerékpárútnál jóval jelentősebb hatású, gépjármű forgalmat bonyolító közút mentén jön létre. 

TERMÉSZETVÉDELEM 

A tervezési területek, úgy, mint a Tihanyi- félsziget teljes területe, a Balaton- felvidéki Nemzeti 
Park részei, de a védett értékekre és területekre várhatóan nem lesz hatással egyik beruházás sem. 

10.5.3. Klímára vonatkozó hatások 

A tervezett módosítás várhatóan nincsen hatással a klímára, de a klímaváltozásból fakadó 
adaptációs lehetőségekkel foglalkozni kell a beruházás tervezése során. 

10.5.4. Örökségvédelem, épített környezet tekintetében fellépő változások, településkép 

Tihany teljes területe beletartozik a Balaton-felvidéki kultúrtáj – Tihanyi-félsziget világörökség 
várományos helyszínébe. A területekre nincsen megfogalmazva világörökségi kezelési előírások. 

A módosítási területek közül az 1. terület érintett örökségvédelmi értékekkel, mivel a József 
főherceg nyaralókastély esetében tervben van a helyi védelem alá való helyezés, illetve az MTA 
Limnológia műemléki környezetébe tartozik. A fejlesztések a helyi szabályzásoknak megfelelően, a 
terület védelmét figyelembe véve lesznek eszközölve, tervezett fejlesztés nem befolyásolja a 
nyaralókastély épületét, a telek déli részén történne az új épület megépítése. Fontos, hogy a 
területen, a környezetben és a területen található épületek kialakult léptékétől és arányaitól eltérő 
épületek ne épülhessenek. 

A tervezett fejlesztés építészeti megjelenésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Tihany 

Településképi Arculati Kézikönyve (a továbbiakban: TAK) 2017-ben készült. A TAK az eltérő 

karakterű településrészek letarolásánál Vízparti településrészbe sorolja a tanulmány tárgyát képző 

területet, amelyet így ír le: 

„Tihany rendelkezik az egyik leghosszabb vízparttal a Balaton partján, melyből hosszú 

szakaszokon a mai napig a természetes vagy természetközeli partjelleg dominál. Tihany vízpartja 

is hordozza a Balaton-parti települések sajátos építészeti jegyeit is, ahol nem csak a 

településről, hanem a víz felől feltáruló látvány is fontos. 

A félsziget csúcsa, a rév környezete, az átmenő forgalom miatt az egyik legismertebb vízparti 

területe Tihanynak, melyhez nagy zöldterület kapcsolódik. Turisztikai szempontból a Hajóállomás 

környezete szintén fontos eleme a vízpartnak a Fürdőtelep alatt, ahol a hajóállomáshoz 

kapcsolódó funkciók mellett strand, a Magyar Tudományos Akadémia egyik intézményterülete és 

üdülőterület is található. 

A révtől nyugatra a félsziget legnagyobb szálloda komplexuma, a Club Tihany és egy kikötő 

található. A Halász utca közelében, illetve Diós alatt kikötő, strand és szálloda kapcsolódik a 

parthoz. A vízparton több strand is található a fentiek mellett: a hajóállomásnál, Somoson, 

Gödrösön, Sajkodon, a Halász utcánál. Egyéb sport- és vitorláskikötő a vízparton Gödrösnél, 

illetve Sajkodtól délre a Tihanyi Hajós Egylet kikötője a Kopaszhegy alatt helyezkedik el. A 

csónakkikötők jellemzően a nádasban kerültek kialakításra. 

A vízpart az egyik legérzékenyebb településrésze Tihanynak, ahol számos fejlesztés várat magára, 

de nagyon jó példa a többi terület előtt a hajóállomás és környezetének a megújulása. A révtől 

északra, a parti úttól keletre fekszik Tihany utolsó nagy potenciális fejlesztési területe, a 

Kenderföldek.” 



TIHANY - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁSA 54 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - MUNKAKÖZI ANYAG  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

 
Tihany Vízpart településrészének lehatárolása  

(Forrás: Tihany TAK,2017) 

A TAK általános ajánlásokat ad a település egészére több tématerületre: telepítés, kilátás, rálátás, 

általános építészeti szempontok, tető (nádtető), tetőtér beépítés, homlokzatképzés, ajtók, ablakok, 

részletek, színek, kerítés, kertek, szőlőskertek, közterületek, utcák, fasorok, reklámok, cégérek. A 

TAK a Vízpartra, mint eltérő karakterű településrészre kevés részletes ajánlást fogalmaz meg, 

melyek a következők:  

„A vízpart eltérő területfelhasználású telkei egyediek, s ezzel összhangban egyedi építészeti 

igénnyel járn ak. 

A területek esetében a közös pont, hogy az épületek Balaton felől feltáruló látványa is 

jelentőséggel bír. Az új vízparti épületek legyenek attraktívak, építészeti megjelenésüket az 

egyedi megoldások, és az építészeti minőség jellemezze, a tájba, környezetbe illesztés szem 

előtt tartásával. 

Az Öregkikötő hajóállomás nemrég elkészült megújulása színvonalas mintát mutat a többi terület 

számára is. 

 Ügyeljünk az épület Balaton felől feltáruló látványára is! 

 Építészeti minőség, egyedi építészeti megjelenés, formavilág és anyaghasználat!” 

Településképi szempontból a volt pártüdülő épületének lebontása kedvezően befolyásolja a terület 

vízparti, illetve az Ősközség irányából a rálátási kapcsolatokat. Az új, ún. tektonikus épület 

elhelyezése kedvezőbb állapotot eredményez várhatóan, azonban számolni kell azzal, hogy az új 

épület, mint új település- és tájképi elem – főleg az építést követő időszakban – markánsabb lesz. 

Az új épület elhelyezése során ezért különösen fontos, hogy a meglévő növényállományra 

figyelemmel történjen a telepítés, hogy kertépítészeti eszközökkel (pl. fás ligetek kialakításával) 

csökkentésre kerüljön a látvány-hatás. A fentiek mellett javasolt az épület tömegének 

megmozgatása, illetve hogy a 7117. j. összekötőút mellett az új épület minél kisebb zavarást 

biztosítson a látványkapcsolatban a Balaton irányában.  

 

10.5.5. Érintett emberek egészségi állapotában fellépő változások 

A tervezett módosításoknak nem lesznek hatásai az emberek egészségi állapotára. 

10.5.6. Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödésére 
vonatkozó hatások 

A módosítások nem fognak létrehozni, vagy hozzájárulni meglévő környezeti konfliktusokhoz. 
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10.6. A VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ 
JAVASLATOK 

10.6.1. A tervi változatok és a választás indokai, a tervben leírtak elmaradása 

A településrendezési eszközök módosítását megelőzően egyes területekre vonatkozóan több 
tervváltozat is készült, melyek a településfejlesztési célok megvalósítását, a kompaktabb 
településszerkezet kialakítását célozzák, s az egyes változatok értékelése során az érvényes 
jogszabályokban foglaltakat, illetve a település környezet- és természetvédelmi érdekeit, épített 
örökség védelmét, az emberi egészségre gyakorolt hatásokat figyelembe vették. Ezeket a terveket a 
környezetvédelmemért felelő szervekkel előre egyeztették, emiatt a településrendezési eszközök 
módosítása során már csak egyetlen változat kerül egyeztetésre a Korm.rendelet 3. melléklete 
szerinti környezet védelméért felelős szervekkel, az Eljr. 9. melléklete szerinti szervekkel, bevont 
önkormányzatokkal és partnerekkel, ahogyan ez a településrendezési eszközök készítésének 
gyakorlatában többnyire megszokott. A településrendezési eszközök törekednek a körülmények és 
lehetőségek adta jobb környezeti állapot elérésére, ahogy ezt a környezeti vizsgálat további 
fejezetei, illetve az alátámasztó munkarészek egyéb fejezetei is leírják. 

A településrendezési eszközök keretein belül helyi építési szabályzat készül, amelyet a képviselő-
testület rendelettel fog jóváhagyni. A rendeletben előírtak betartása kötelező, mely keretet biztosít 
a terület tulajdonosa részére, hogy milyen nagyságú épületegyüttes, hozzá tartozó zöldfelület stb. 
létesíthető. A keretszabályozás nem teszi kötelezővé, hogy a megengedett paraméterek 
maximálisan ki legyenek használva, vagy hogy egyáltalán a fejlesztések meginduljanak. Egyes 
konkrét beruházások esetén környezetvédelmi engedély beszerzésére vagy egyéb a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet szerinti dokumentáció elkészítésére is sor kerülhet, ahol a jelenlegi 
dokumentációnál részletesebben tárgyalni lehet a beruházások hatásait. 

10.6.2. A fennálló környezeti konfliktusok kezelése a tervben, illetve a terv megvalósulása 
következtében várható fellépő, környezetre káros hatások csökkentésére vonatkozó 
tervi megoldások a terv megvalósulása esetén kiváltandó környezeti hatások 
értékelése 

Módosítással érintett 
terület megnevezése 

Környezeti hatás 
értékelése7 

Környezetre káros hatások csökkentésére vonatkozó 
tervi megoldások 

570/5 hrsz-ú telken az 
építési helyre vonatkozó 
szabályozok módosítása 

0 

Az előkerti szabályozás módosításával lehetőséget teremt 

a HÉSZ, hogy település- és tájképi szempontból 

kedvezőbb épületegyüttes valósuljon meg a területen – a 

volt pártüdülő elbontását követően. Az új épület 

várhatóan a Klebelsberg Kuno utca mellé kerül 

telepítésre, s a HÉSZ korlátozni kívánja, hogy a parthoz 

közeli területen milyen nagyságú és funkciójú épület kerül 

elhelyezésre. A tervezett beépítés javít a vízpartról, 

illetve az Apátság irányából feltáruló 

látványkapcsolatokon. Az épület legfelső szintjének 

tervezése során figyelemmel kell lenni a 7117. j. 

összekötőútról való látványkapcsolatokra is. A telepítés 

fázisában időszakos tájsebek kialakulása várható, azonban 

ezek a beépítést követően megszűnnek, s a beépítés tájba 

illesztéséről gondoskodni kell kertépítészeti eszközökkel. 

A hatályos HÉSZ előírásaival összhangban látványterven 

kell bemutatni 

612 hrsz.-ú telek 
telekalakításra és 
parkolásra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálata 

0 
A teleosztást tehetővé tevő, illetve a parkolással 
összefüggő szabályozás nincsen jelentős hatása a 
környezeti elemekre és rendszerekre. A módosítással 
érintett terület földtani mozgással veszélyeztetett 
területen található, ezért a talaj biztonságos 

                                                 
7 + Tervi módosítás környezeti hatása kedvező 

0 Tervi módosítás környezeti hatása semleges 

— Tervi módosítás környezeti hatása csökkenthető 
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Módosítással érintett 
terület megnevezése 

Környezeti hatás 
értékelése7 

Környezetre káros hatások csökkentésére vonatkozó 
tervi megoldások 

mozgatására, alakítására kifejezetten ügyelni kell.  

Lakó rendeltetési 
egységek után 
elhelyezendő 
személygépjárművek 
számának szabályzása 

0 

A tervezett módosításra a magasabbrendű 
településrendezési és építésügyi szabályok 2021. évi 
módosításokat követően kerül sor, mely során újból 
biztosítja a HÉSZ, hogy – településképi szempontból 
kedvező módon – telken belül gondoskodjanak a gépjármű 
elhelyezéséről. 

HÉSZ elírása javítása Kb-
jt övezetben 0 HÉSZ elírás javítására vonatkozik a módosítás. 

10.7. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK 

KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK 
- A környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata;  

- Körültekintő tervezés a csúszásveszélyes területen 

- Felszíni és felszín alatti vizek minőségének hosszú távú megőrzése;  

- A szennyvíz-csatornahálózatra való teljes körű rácsatlakozás ellenőrzése;  

- Légszennyezésből, illetve zaj- és rezgésterhelésből származó környezeti hatások 

mérséklése;  

- Hulladékgyűjtés megoldása a megvalósítás és üzemeltetés során; 

- Fenntartható technológiák alkalmazása; 

TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 
- Természeti értékek védelmének fenntartása, védett fajok élőhelyének megőrzése;  

- Természeti értékek megóvása, fenntartása (tájékoztatás);  

- Folyamatos ökológiai hálózat fenntartása, a meglévő elemek felülvizsgálata, szükség esetén 

minőségének javítása, új elemek létesítése;  

- Épületek tájba illesztése; 

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ JAVASLATOK 
- Ökológiai szempontok érvényre juttatása, továbbá a fenntartható terület- és tájhasználati 

rendszerek kialakítása, terjesztése;  

- Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról, oktatás a szükséges és lehetséges 

tennivalókról az egészséges, tiszta környezet érdekében – környezettudatos gondolkodás 

kialakítása;  

- Lakosság öntevékeny környezetvédelmi kezdeményezéseinek támogatása (anyagi támogatás, 

civil szervezetekkel történő együttműködés, együtt gondolkodás, programokhoz a megfelelő 

helyszín biztosítása, a megoldandó feladatokról történő egyeztetés, a lakosság 

tájékoztatásában való közreműködés, hulladékgyűjtés az utak mentén, az ártérben, 

parlagfű és egyéb gyomnövények irtása szomszédos településekkel összehangoltan);  

- A környezetgazdálkodás, a térfunkciók harmóniájára törekvő földhasználat megtervezése a 

helyi termőhely, illetve gazdálkodási tradíciókra alapozva a tulajdonosok bevonásával;  

- Monitorozás. 

10.8. MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

A településrendezési eszközökben kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken környezeti 
változások várhatók. Ennek megfelelően a tervben foglaltak monitorozására az alábbi javaslatokat 
tesszük:  

- A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 

évente.  

- A településrendezési terv felülvizsgálata során az új környezeti vizsgálat részeként javasolt 

kitérni a korábban jóváhagyott, illetve módosított tervben foglaltak hatására azóta 

bekövetkezett változásokra.  

- A települést környezeti vonatkozásban is érintő más tervek hatásainak vizsgálata javasolt.  
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- A településrendezési eszközök keretein belül megvalósuló konkrét beruházások során a 

környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.  

- A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a 

lakosság részére. 

Monitoringhoz kapcsolódóan meg kell határozni indikárokat. Ezek az indikárok segítik az 
elhatározott célok megvalósulásának ellenőrzését, illetve mérik a környezeti állapot változását. 
Ezek például:  

- Zöldfelületi állomány nagyságának az alakulása (m2) 

Adatforrás: helyszíni mérés, rendelkezésre álló beépítési tervek 

- Terület állékonyságának vizsgálata  

Adatforrás: helyszíni mérés 
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IV. MELLÉKLETEK 
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A. MELLÉKLET: KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 
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