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BEVEZETÉS 

 
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2019. (II.27.) határozatával döntött a Helyi Építési 
Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  10/2005. (VI.1.) rendeletének módosításáról, annak érdekében, hogy a 
gazdasági terület-mezőgazdasági major (Gm) területén a tulajdonos, használó számára lakófunkció elhelyezhető legyen. 
A módosítás a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet nem érinti, csupán a HÉSZ módosítása szükséges. 
Mivel a módosítás 
- a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózatot nem érinti, 
- nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, 
- nem jár zöld-vízgazdálkodási, erdő-és természetközeli terület megszüntetésével 
így az egyeztetési eljárás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerint egyszerűsített eljárással történik. 
A partnerségi egyeztetés a Képviselő-testület 6/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelet szerint a véleményezési eljárással 
párhuzamosan történik. 
Mivel Borzavár településrendezési eszközeinek 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálata még nem történt 
meg, így a módosítás az OTÉK 2012.augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készült. 
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I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2019. (....) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás tervről szóló  
10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 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) bekezdés a-b) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém 
Megyei Szakaszmérnökség, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkár Vasúti Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős 
Helyettes Államtitkár Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági 
Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály Légügyi Hivatal, Honvédelmi 
Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Útügyi Osztály, 
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztály, 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály I.,, és Borzavár 
Községi Önkormányzat képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2018. (VI.18.) önkormányzati 
rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§. A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelet 12.§ (2.) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) A mezőgazdasági major övezet területén mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzemi építmények, továbbá a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások létesíthetők. 
 
2.§. 
Ez a rendelet ...napján lép hatályba. 
 
Borzavár, 2019……………. 
 
 
 Dócziné Belecz Ágnes     Sümegi Attila 
  polgármester          jegyző 
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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1. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 
A módosítás már beépítésre szánt mezőgazdasági major területén a kialakítható építményi rendeltetéseket módosítja, így 
a településszerkezeti tervet és a külterületi szabályozási tervet nem kell módosítani. 
 
A helyi építési szabályzat szerint a gazdasági terület két övezetre tagolódik: 
   
 Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
 Gm   mezőgazdasági major területe. 
 
Borzavár közigazgatási területén a településszerkezeti terv és külterületi szabályozási terv egy mezőgazdasági major 
területet szabályzott az Alkotmány és Cuha utcák találkozásánál közvetlenül a belterülethez  kapcsolódóan. 
 
A gazdasági területekre vonatkozó általános előírásokat a HÉSZ 10.§- a tartalmazza.  
 
A mezőgazdasági major övezetére  vonatkozó külön szabályok a 12.§-ban találhatók. A módosítás konkrét célja, hogy a 
02 hrsz-ú telken lévő volt tűzoltó szertár épületét a tulajdonosa lakássá kívánja átalakítani. 
Mivel a telek lakóterülettel közvetlenül nem érintkezik, így a legegyszerűbb megoldás, ha a mezőgazdasági major 
területén lehetőséget adunk lakás létesítésére is. 
 
A HÉSZ 12.§. (2) bekezdése szerint a mezőgazdasági major övezet területén: 
 

a) a mezőgazdasági termeléshez, továbbá az ott tartózkodók alapfokú ellátásához szükséges építmények, 
b) állattartó épületek, 
c) terménytárolók, 
d) szerszám- és géptárolók, 
e) vegyszertároló, 
f) terményfeldolgozó, 
g) mezőgazdasági gépjavító, 
h) biztonsági okokból szükséges őrházak, 
i) termékvezetékek és műtárgyaik, 
j) komposztáló telepek építményei, 
k) a mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgáló építmények 

helyezhetők el. 
 

 
Ezt a bekezdést egyszerűsíti le illetve egészíti ki a szabályozás a következők szerint: 
 
2) A mezőgazdasági major övezet területén a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzemi építmények, továbbá a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások létesíthetők. 
 
Az egyszerűsítés oka, hogy a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzemi építmények felsorolását nem tartjuk 
indokoltnak, mivel nem biztos, hogy a felsorolás teljes, nem biztos, hogy minden mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 
építmény szerepel a felsorolásban. 
 
Ha a felsorolás helyett a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzemi építmények szerepelnek a rendeletben, 
akkor egyetlen mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó építmény létesítésének lehetőségét sem zárjuk ki. 
A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás létesítésének lehetőségével a 02 hrsz-ú telken lévő 
épület átalakítható lesz lakássá. 
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A mezőgazdasági majorként szabályozott terület az új digitális alaptérképen 
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A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
A hatályos külterületi szabályozási terv részlete 
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2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
ÖSSZHANGJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 
A településrendezési eszközök módosításának összhangban kell lennie a hatályos területrendezési tervekkel. 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (a továbbiakban: 
OTrT) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális 
hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország 
szerkezeti tervét, valamint az országos övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
 
Az Ország Szerkezeti Terve az országos területfelhasználási kategóriák közül Borzavár közigazgatási területén 
erdőgazdálkodási térséget, mezőgazdasági térséget, valamint települési térséget jelöl ki. Vízgazdálkodási térség pedig a 
Hódos-ér. 

 
OTrT szerinti szerkezeti terv (részlet) 

 
A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása 
10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák területének 
kijelölése során 
a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 
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Az OTrT szerinti Országos Szerkezeti Terv a major területét mezőgazdasági térségként jelölte ki. Mivel a módosítás a 
településszerkezetet nem érinti, így az OTrT-vel való összhangot nem kell igazolni. 
 
Az Otrt övezetei Érintettség (Borzavár) 

1. Ökológiai hálózat magterülete (OTrT 3.1. melléklete) Igen 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (OTrT 3.1. melléklete) Nem 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (OTrT 3.1. melléklete.) Nem 

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (OTrT 3.2. melléklete) Nem 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete * 
6. Erdők  övezete (OTrT 3. 3. melléklete) Igen 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete * 
8. Tájképvédelmi terület övezete * 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.04.) Nem 
10. Vízminőség-védelmi terület övezete * 
11. Nagyvízi meder övezete * 
12. VTT tározók övezete * 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) Igen 

OTrT övezetek és borzavári érintettség 
 
*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
A jelen dokumentáció elkészültéig ezen rendelet nem került  kihirdetésre. 
 

 

 

 

 

Ökológiai hálózat övezetei 

Az OtrT 25.§. szerint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
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b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
 
A módosítással érintett területet az ökológiai hálózat övezetei nem érintik. 
 
 

  

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Erdők övezete  

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti Borzavár területét. 
 
Erdők övezete 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre 
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein 
lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A módosítással érintett terület már művelésből kivett, nem erdőterület.  
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Világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezete 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete nem érinti Borzavár területét.  
 

 
19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
A módosítás területére honvédelmi és katonai célú terület nem fed rá. 

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE  

Veszprém Megye Területrendezési Tervét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye 
Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelete hagyta jóvá, amelyet módosított az 5/2011. 
(II.28.) önkormányzati rendelettel. A megyei terv még nincs összhangban az új OTrT-vel. 
A megye térségi szerkezeti terve kijelölte a község települési térségét és a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térség 
területét. 
A térségi infrastruktúra hálózatok közül a Hárskút és Lókút közötti helyi közutat a térségi szerkezeti terv alaptérképi 
elemként jelöli egyéb mellékútként. 
A térségi szerkezeti terv sem jelöli települési térségként a major területét. Ez az ellentmondás a jelenlegi módosítást nem 
érinti, mivel szerkezeti tervi módosítás nem történik. 
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Veszprém megye Térségi szerkezeti tervének részlete 

 

   

Magterület övezete 
Országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete (részlet) 
 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete,  erdőtelepítésre 
alkalmas terület övezete(részlet) 
 

   
Földtani veszélyforrás terület 
övezete(részlet) 
 

Vízeróziónak kitett terület 
övezete(részlet) 
 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelm terület 
övezete(részlet) 

Veszprém megye Borzavár községet érintő Térségi övezetei 
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Magterület övezete  
Borzavár közigazgatási területét csak a magterület övezete érinti, de az nem fed rá a módosítás területére. 
 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete   
Az övezet Borzavár teljes közigazgatási területét lefedi, de a lakófunkció építési lehetőségének biztosítása nem ellentétes 
az övezetre vonatkozó (még nem meghatározott) szabályokkal. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  
A módosítás területét nem érinti. 
 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete  
Az övezet területét és az övezetre vonatkozó szabályokat miniszteri rendelet fogja meghatározni. Remélhetőleg a már 
beépített és működő major területét a megyei tervvel ellentétben a miniszteri rendelet nem kívánja beerdősíteni. 
 
Földtani veszélyforrás terület övezete 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a módosítással érintett terület földtani veszélyforrással nem érintett. 
 
Vízeróziónak kitett terület övezete 
Az övezetet már a korábbi OTrT megszüntette. 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete  
Az új OTrTszerinti vízminőségvédelmi terület  övezetét miniszteri rendelet fogja kijelölni. A megyei terv szerinti övezet 
Borzavár teljes területét lefedi ugyan, de a hatályos településszerkezeti terv szerint a major területét vízminőségvédelmi 
terület, védőidom nem érinti. 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a hatályos megyei terv és a hatályos településszerkezeti terv nem minden 
vonatkozásban van összhangban egymással. Mivel a módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti, így nem feladat 
az összhang megteremtése. 
Csupán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új megyei terv és az új településrendezési terv folyamatban lévő készítése 
során az összhang megteremtésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
A módosítás csak a helyi építési szabályzat mezőgazdasági major területén a kialakítható építmények körét bővíti a lakó 

funkciójú épületekkel. 

A módosítással érintett területfelhasználás illetve építési övezet, már művelésből kivett mezőgazdasági üzemi terület, 

amelyek területe Natura 2000 területtel, védett természeti területtel, védelemre érdemes természetes és természetközeli 

élőhelyekkel nem érintett. 

A terület nem része az országos ökológiai hálózat övezeteinek. 

A területen az épületek tájba illesztését a hatályos HÉSZ biztosítja a telken belüli zöldfelületek kialakítására vonatkozó 

szabályokkal. 

A biológiai aktivitás érték nem változik, mivel a módosítás a hatályos terv szerinti területfelhasználást nem érinti.  
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4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

 
A módosítás hatása a környezet védelmére 

A módosítás a település környezetminőségére hatással nem lesz, mivel a változás a mezőgazdasági major területén 

lakás építésének lehetőségére terjed ki. A lakás építési lehetőség természeti erőforrást nem érint, azokra hatással nem 

lesz, a környezeti elemeket nem károsítja, így a külön jogszabály szerinti környezeti értékelés elkészítése és környezeti 

vizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

A helyi építési szabályzat módosítása, a termőföld védelmére hatással nem lesz, mivel a mezőgazdasági major már 

művelésből kivett terület. 

A levegő minőségét a módosítás nem érinti, mivel a tervezett új építményi funkció - lakás- a gázhálózat kiépítettsége 

miatt számottevő levegőszennyezéssel nem járhat. 

A zaj elleni védelem szempontjából sem okoz környezetvédelmi konfliktust a módosítás, hiszen a lakás építési lehetőség 

zajterheléssel nem jár. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosítható, hiszen a Cuha utcában a csatornahálózat kiépített, így a lakások 

kommunális szennyvize a közcsatornába köthető. 

A hulladékgazdálkodásra a módosítás hatással nem lesz, mivel a keletkező kommunális hulladék a község 

hulladékszállítási rendszerén belül rendszeresen elszállítható. 

A szelektív hulladék gyűjtése konténerekkel megoldott Borzavár területén. 

Az élővilág védelmét a módosítás nem érinti, mivel a mezőgazdasági major területén és környezetében védett vagy 

védelemre érdemes élőhelyek nincsenek. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a következő fejezetben ismertetett környezetvédelmi jogszabályok betartásával a 

módosítás Borzavár környezetminőségére kedvezőtlen hatással nem lesz. 

 

A környezet védelmét érintő jogszabályok 

 
Levegővédelem 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 22.§.(2) bekezdése 

szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet 

sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.” 

A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

− 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 

− 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről. 
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Zajvédelem 

A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett 

energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést 

okoznak.” 

A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 

− 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról. 

A Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményt úgy kell tervezni és 

megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj és 

rezgésterhelési követelményeknek. 

 

A föld védelme 

A Kvt. 14.§.(1) bekezdése szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a 

kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.” 

A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

− 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, 

− 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény végrehajtásáról, 

− 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, 

− 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 

− 2003 évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

 

A vizek védelme 

A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, 

minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó 

képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – 

kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.” 

 

A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, 

− 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-

létesítmények védelméről, 

− 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
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− 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

− 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, 

− 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 

vízgyűjtőterületük kijelöléséről, 

− 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról, 

− 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól, 

− 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 

− 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 

− 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 

− 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 

− 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól …, 

− 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon 

anyagokra, termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti 

rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során 

keletkezik.”A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok: 

 

− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,  

− 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 

− 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről, 

− 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 

− 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól, 

− 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,  

− 45/2012.(V.8.) VM rendelet  a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról, 

− 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet  a hulladékjegyzékről. 
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Az élővilág védelme 

A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, 

arányainak megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, 

azok életközösségeire és élőhelyeire terjed ki.” 

Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: 

− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

− 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 

− 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól,  

− 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről. 

nem akadályozza meg. 

 

Épített környezet és kulturális örökség védelme 

A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 

létesítményekre”. 

Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok: 

− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

− 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 

− 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, 

− 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról. 

5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

A módosítás területe nem érinti az országos közlekedési hálózatot és a település belső közlekedési hálózatát. A major 

területe a Cuha utcán és Alkotmány utcán keresztül megközelíthető. 

6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

A módosítás a település közmű és hírközlési hálózatát nem érinti. 

7. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

A módosítással érintett külterületen és térségében műemlék, műemléki környezet, helyi építészeti érték nem található, 

régészeti területtel nem érintett.  
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III. MELLÉKLETEK 
Önkormányzati határozat 

Hatályos településszerkezeti terv 
Hatályos HÉSZ 

Hatályos külterület szabályozási terv 
 


