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BEVEZETÉS 
 
Vigántpetend Településszerkezeti terv ét 30/2003 (XI.21.) Kt. határozattal, Hely i Építési Szabályzatát és Szabály ozási 
Terv ét 2/2005. (II. 18) sz. Önk. rendelettel hagy ta jóv á a település képv iselő-testülete. 2007-ben és 2012-ben kis mértékű 
módosítások történtek.  
A hatály os Településrendezési eszközök módosítását a Hello Wood Alapítv ány  kezdemény ezte 2016 januárjában a 
külterületi 071/1 hrsz-ú, ún. „Csóromfölde” , (az egykori majorság)  csaknem 2 ha-os területére v onatkozóan.  
 
A módosítás célja: 
 A hatály os Településrendezési terv ben általános mezőgazdasági terület Má öv ezetébe sorolt telek oly an különleges 
beépítésre nem szánt területbe sorolása, mely  lehetőv é teszi az ökológiai szemléletű oktató és alkotó tábor elhely ezését, 
működését.  
A tábor szezonálisan működik, elsősorban 2-3 hétre telepített minőségi faházak elhely ezésével, a későbbiekben állandó 
tárolási illetv e a funkcióhoz kapcsolódó hely iséggel rendelkező épület elhelyezése is szükséges.  
 
A módosítás hatása:  
A módosítás rév én a ma meglévő oktatási központ tov ábbi igények szerinti fejlesztése tény legesen is megv alósíthatóv á 
v álik.  Az egykori majorság történelmi állapota (Ld. a katonai térképeken) v isszaállításra kerül.  
 
 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, v alamint egy es településrendezési sajátos jogintézmény ekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 
„ teljes  eljárás”  szabály ai szerint kerül v éleményezésre a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatály os településrendezési tartalmi köv etelményeinek és jelmagyarázatának 
figy elembevételév el 
 

 
 A tervezési terület elhelyezkedése (OpenstreetMap) 
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 

 
1.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 
 
1.1.1. Hatályos településrendezési eszközök 
 
Vigántpetend község Önkormányzatának képviselő-testülete 2003. november 20-án tartott ülésén 30/2003. (XI. 21.) sz.. Kt. 
Határozattal fogadta el a Településszerkezeti tervet, melyet a Metróber Tervező és Tanácsadó Kft. készített el.   
A Településszerkezeti terv  csak nem túl jó minőségű fekete-fehér másolatban áll rendelkezésre az önkormányzatnál, 
azonban az megállapítható, hogy a terület Má jelű Általános mezőgazdasági területben fekszik.  
 

 
 

A hatályos külterületi Szerkezeti terv részlete 
 
Vigántpetend Helyi Építési Szabályzata 2005-ben került elfogadásra a 2/2005. (II.18.) sz. rendelettel, melyet 
Vigántpetend Község Önkormányzatának 1/2007. (I.31.) sz. rendelete módosított. 
 
A HÉSZ mellékleteként készült Szabályozási terv (Metróber Kft) a módosítással érintett terüle tet az Má jelű általános 
mezőgazdasági terület övezetébe  sorolta, a külterületi  szabályozási terv  azóta nem változott, ezen kív ül a terület a terv en 
a T-1 és SZ-2 Balatoni övezetbe tartozik.  
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A hatályos külterületi Szabályozási  terv 

 
 
Vigántpetend község Hely i Építési Szabályzatában az Általános mezőgazdasági terület (Má) öv ezetre v onatkozó előírásai: 
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Az előírások meglehetősen elav ultak, azonban a pár év en belüli felülv izsgálatig ez gondot nem okoz, akkor pedig új Hely i 
Építési Szabály zat készül.  
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1.1.2. Területrendezési tervek 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) Szerkezeti Tervén Vigántpetend igazgatási 
területe települési térségben (piktogram) mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben fekszik Az országos infrastruktúra 
hálózatok közül a települést a rajta átszelő 7301 országos út nyomvonala érinti.  Áthalad a településen nagyjából a 7301-es 
úttal párhuzamosan az országos kerékpárút-törzshálózat eleme.  
   
Az Ország Szerkezeti terve 

      
          

 

A módosítással érintett terület Mezőgazdasági térségben fekszik.  
 

    

       
 
A két öv ezet közül az ökológiai hálózat érinti a települést, de a módosítással érintett terüle tet nem.  



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ               9 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. MÁJUS 

      
        

 

      
       
 
A fenti öv ezetek közül a kiváló termőhely i adottságú erdőterület öv ezete érinti, míg a tájképv édelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület öv ezete teljesen lefedi a település területét.  
A jó termőhely i adottságú szántóterületek öv ezete, illetv e a világörökségi és a v ilágörökségi várományos terület öv ezete 
nem érinti a település területét.  
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A fenti öv ezetek közül csak az országos v ízminőség-v édelmi terület öv ezete érinti, illetv e fedi le a település teljes területét.  
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény (módosítv a 2008 év i LVIII. Törv énny el módosítv a) Vigántpetendre 
v onatkozó övezeti terv lapjai a köv etkezők: 
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Szerkezeti terv 

 
 

 

 

 
 
A fenti öv ezetek közül a T-1 térségi jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete érinti a módosítással érintett területet.  
 



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ               12 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. MÁJUS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ               13 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. MÁJUS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ               14 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. MÁJUS 

 

 

 
 

 

 

                                                                            

         
 



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ               15 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. MÁJUS 

 

 

 

 
 
A fenti öv ezetek közül csak az SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny  terület öv ezete érinti a település teljes 
belterületét, illetv e a terv ezési területek egy ikét.  
 
Az SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület öv ezetére vonatkozó előírások a következők: 

 
 
 
1.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK  
 
 

 A módosítás a település egy kori majorságának területét érinti. Ma a majorságnak csak a nyomai lelelhetők fel, de a 
település történelmének szerv es része. Ezt a területet éleszti fel a Hello Wood építészeti tábort is működtető alapítv ány. 
 

„A Hello Wood 2011 óta szerv ez nagy  sikerrel oktatási-kutatási programokat, alkotó táborokat Csórompusztán, 
Vigántpetend határában. 2016-ban a Csórompuszta szomszédságában található Csóromfölde területének megv ásárlásával 
célja egy  ökológiai-gy akorlati tapasztalatokra, a személyes megélésre épülő oktatási és kutatási központ, ny ári egy etem 
létrehozása. 
A kutatás fókuszában a természeti körny ezet fejleszthetősége, az épített körny ezet és a természet v iszonya, illetv e a 
fenntar tható organikus terüle tfejlesztés lehetőségei és a v idék fejlesztésének új módszerei állnak. A terület hely et adhatna 
ezáltal oly an kulturális oktatási programoknak, melyek képesek a helyi lakosok és a v ilág minden tájáról érkező résztv ev ők 
számára a körny ezettel v aló tudatos egy üttélés lehetőségeit, régi és új formáit felmutatni. A terv ezett fejlesztés során a 
terület, a körny ezet tiszteletben tar tása mellett, megfelelő  tájhonos növ ény ekkel és a tájjelleghez illeszkedő szükséges és 
elégséges épületekkel gazdagodna. A cél, hogy a területen található eredeti épületek romjai melletti tájba illeszkedő, 
ökologikusan fenntartható körny ezet szülessen, mely képes több korosztály  számára az oktatás és kutatás ideális és 
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léptékhely es feltételeit biztosítani. A Csóromfölde fejlesztési program, összhangban a szomszédos csórompusztai 
fejlesztésekkel és Vigándpetend hosszútáv ú fejlesztési terv eivel, az egykor lakott Majorság területét szeretné újraéleszteni.”  
 

A cél a hatály os Településrendezési terv ben általános mezőgazdasági terület Má öv ezetébe sorolt telek oly an 
területfelhasználásba sorolása, mely lehetőv é teszi az ökológiai szemléletű oktató és alkotó tábor elhely ezését, működését, 
azon belül oktatási, kulturális, turisztikai célú épületek elhely ezését. 
  

A tábor jellemzően szezonálisan működik, első ütemben csak a 2-3 hétre telepített minőségi (ideiglenes) faházak 
elhely ezésével, a későbbiekben állandó tárolási és a funkcióhoz kapcsolódó hely iséggel rendelkező épület(ek) elhely ezése 
is szükségessé válik.  
 

Külön hangsúly ozandó: a terv ezett területfelhasználás messzemenően összhangban van nem csak az érintett település 
Vigántpetend hosszútáv ú településfejlesztési elképzeléseivel, hanem a környező települések turisztikai fejlesztési célú 
elgondolásaiv al is.  
 

     
Hello Wood nyári alkotó tábor képek 

 
1.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 
 
 

Csóromfölde , azaz  egykori uradalmi székhely  Csórompuszta korábbi majorsági területe (071/1 hrsz) a település ny ugati 
részén, a Dörögdi medence egy ik legmagasabb pontján található. 
Megközelítése Veszprém illetv e Tapolca irány ából a 77-es főútról  Csórompuszta felé v ezető útról közelíthető meg, a 061 
hrsz-ú földútról. A település belterületétől kb 4. km táv olságra fekszik, a 061 hrsz-ú és egy  Kapolcs irány ába v ezető földut 
találkozásánál.  
A 071/1 hrsz-ú terület nagy sága 1,9259 ha, műv elési ága legelő, 2-es minőségi osztálly al.   
 

A köv etkező térképeken látszik: mind az első, mind a második katonai felmérés idején jól körülhatárolható lakott 
településrész, amelyre lényegében mára csak a földhiv atali alaptérképen szereplő telekhatárok utalnak. Azonban a 
korszerű technikának köszönhetően mégis kirajzolódik az egykori majorság területe.  
 

   
I. katonai felmérés (1780-1784)                                                                                                II. katonai felmérés (1806-1869) 
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A tervezési terület elhelyezkedése a településen (topográfiai térkép 1:1000 FŐMI) 

 

     
Földhivatali Alaptérkép                                                            Hatályos Szabályozási terv 
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grófi birtok 1930 körül (gróf Zichy Pálné sz. Eszterházy Margit grófnő) 

 

   
A tervezési terület legújabb légifelvétele (Hello Wood alapítvány)  

 

A területen az egy kori beépítés ny omai megtalálhatók, a földben  alapok húzódnak. Az elgazosodott terüle tet nemrég 
kitisztították, de a határain és a belső területen található kisebb facsoportok, cserjék megmaradtak. A terület jelenleg nem 
hasznosított.  
 

 
 

A területről készült 2016 áprilisi állapotú panoráma fotó 
 



VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ               19 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2016. MÁJUS 

 
Légifotó (ArcGis)                                                                                                                                            
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK  MÓDOSÍTÁSA 
 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016 (…...).sz. határozata 
 
Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező 
Településszerkezeti tervmódosítás szöveges leírását (1. sz. melléklet) valamint a terv lap módosításait  (2. számú 
melléklet).  
 

 
 Felelős: Nemoda Is tván polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 
 

1. számú melléklet a ../2016. (…) sz. határozathoz 
 

A Településszerkezeti terv leírása 
 

Vigántpetend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (XI. 21.).sz. határozattal megállapított 
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 
 
A külterületi 071/1 hrsz-ú telek Általános mezőgazdasági terület (Má) besorolásbl olyan Különleges beépítésre 
nem szánt terület – oktatási, turisztikai (Kto) területfelhasználásba kerül, mely lehetővé teszi az ökológiai 
szemléletű oktató és alkotó tábor elhelyezését, működését, azon belül oktatási, kulturális, turisztikai célú épületek 
elhelyezését. 
A területen létesíthető építmények megfelelő tájba illesztésről a Szabályozási tervben és a Hely i Építési 
Szabályzatban gondoskodni kell.  
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2. számú melléklet a ../2016. (…) sz. határozathoz 

 

 
A Településszerkezeti terv módosítása ( a módosítandó terület lehatárolásával) 

 

KKttoo  
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VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 
 

Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének   
../2016. (……) Ör.sz számú rendelete  

Vigántpetend község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 2/2005.(II.18.) Ör. számú rendeletének 
módosításáról 

 
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. év i LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország hely i önkormányzatairól szóló 2011. év i CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. év i LXXVIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztés i stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  
 
1. § (1) Vigántpetend község Hely i Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 2. mellékletét képező Sz2 jelű 1:10000 méretarányú Szabályozási terv  az e rendelet 1.  
mellékletén a „szabályozott terület határa” által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1 
sz. melléklete szerinti normatartalom lép. 

 
2.§ (1) A rendelet 4.§ (2). bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 „b) beépítésre nem szánt terület 
- zöldterület 
- mezőgazdasági terület 
- közlekedési- közmű- és hírköz lési terület 

  - különleges terület – oktatási, turisztikai” 
 
(2) A rendelet 6.§ (2) bekezdés B) pontja helyébe az alábbi pont lép:  
 
 „B) Beépítésre nem szánt területek 
      a) Közlekedési terület: 
                          - Közúti-, közmű- és hírközlés elhelyezésére szolgáló közlekedési terület  KÖu 
      b)  Zöldterület 
                         - zöldterület (közpark)        Z 
       c) Erdőterület 
                         - védelmi célú         Ev 
             - gazdasági célú         Eg 

     d) Mezőgazdasági terület 
                         - általános         Má 
                         - kertes          Mk 

      e) Vízgazdálkodási terület 
                         - vízgazdálkodási terület         V 
      f) Különleges terület 
  - oktatási, turisztikai terület        Kto” 
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3. § A rendelet „IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK” fejezete kiegészül az alábbi új 23/A §-al és az azt 
megelőző címmel az alábbiak szerint:  
 

„Különleges terület – oktatási, turisztikai terület (Kto) 
23/A § 

 
(1) Az Szt-2 jelű Szabályozási terven „Kto” jel lel jelölt övezetben turisztikai, oktatás i és kulturális funkciókkal 
összefüggő épületek és azok kiszolgáló épületei  létesíthetők 
(2) Az övezet beépítési paraméterei a következők: 

a) Minimális telekméret:     5000 m2 
b) Maximális beépíthetőség:    2% 
c) Az épületek maximális építménymagassága:  5,5 m 
d) Minimális zöldfelület:     70 % 

(3) Az övezetre vonatkozó speciális előírások: 
a) a tervezett elő-, oldal-, hátsókert:   10 m 
b) tömör kerítés nem létesíthető 
c) épületek a hely i hagyományokat figyelembe vevő anyaghasználattal, 35-45 fokos magastetővel 

létesíthetők 
d) a telekhatárok mentén honos fafajokból álló fa és cserjesor telepítendő „ 

(4) A telken belül létesítendő zöldfelületet ligetes fásítással kell kialakítani, melynek során csak a térségben 
honos fafajok telepíthetők.  

      (5) Épület kialakítása (kivéve, ha csak raktározási funkció létesül) a közművesítettség vonatkozásában a 
következők biztosítása esetén lehetséges: 

−  villamosenergia-szolgáltatás 
−  vízellátás  
− közműves szennyvízelvezetés vagy az i lletékes hatóságok által elfogadott korszerű, zárt  

szennyvízelhelyezés i lletve egyedi szennyvíztisztítás. „ 
 

 
 
Záró rendelkezések 
4. §. 

 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 

 
Kihirdetés napja:   
 
 
 
 
 
 
 Nemoda István                    Takács Lászlóné 
 polgármester                  jegyző 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
A módosítás során a hatály os  Településszerkezeti terv  is módosul a külterületen, a Településszerkezeti terv ben általános 
mezőgazdasági terület Má öv ezetébe sorolt 071 hrsz-ú telek különleges beépítésre nem szánt területbe kerül átosorlásra, 
sorolása, mely en ökológiai szemléletű oktató és alkotó tábor  kerülhet elhely ezésre. A Különleges terület – oktatási, 
turisztikai területen (Kto) belül oktatási, kulturális, turisztikai célú épületek helyezhetők el.  
 
Jelenleg az évenként meghirdetett Hello Wood nemzetközi alkotó táborának a területtől délre eső Csórompuszta ad hely et, 
mely  a településrendezési eszközökben különleges beépítésre szánt oktatási területként szabály ozott.  
Mindkét terület egy  majorsághoz tartozott, Csórompusztán v oltak részben ma már átépített főépületek és Csóromföldén a 
cselédségi-kiszolgáló épületek. A két területet a 061 hrsz-ú földút köti össze, a két terület táv olsága kb. 700 m.  
 
Az első időszakban a szezonálisan működő alkotó tábor bázisa tov ábbra is Csórompuszta marad.  Első ütemben csak a 2-3 
hétre telepíte tt minőségi (ideiglenes) faházak kerülnek telepítésre, ahogy  a későbbiekben állandó tárolási illetv e a 
funkcióhoz kapcsolódó épület(ek) telepítésre kerülhet sor. 
 
A terület beépítési mutatói 
 
A terület beépíthetősége a „ régi OTÉK” szerint 2 %, mely csaknem 400 m2-es beépítési lehetőséget eredményez. A 
későbbi fejlesztések v olumene függv ényében emelhető ez a max. 5 %-ig, az 1-2 év en belül bekövetkező 
Településrendezési eszközök felülv izsgálata során.  
Az elhely ezésre kerülő épületek építménymagasságát max . 5,5 m-ben határoztuk meg, mert az oktatási-kulturális funkció 
számára ez indokolt lehet.  A csaknem 2 ha-os területet megosztani nem terv ezik, ettől függetlenül  a megosztást lehetőv é 
tev ő 5000 m2-es telekméretet jav asolunk minimális telekméretként.  
A területen külön építési hely et nem jelöl ki a szabályozási terv , mert a beépítési program ma még nem tudható, ezért csak 
a telekhatártól 10-10 m-es elő- és oldalkert illetv e hátsókert méretet határoztunk meg. Ebben a sávban telepítendő a 
tájbaillesztést szolgáló őshonos fajokból álló fa-és cserjesor.  
 
A Tervezett szabályozási paramétere összefoglalva: 
 
Minimális telekméret:   5000 m2 
Maximális beépíthetőség:  2% 
Maximális építménymagasság: 5,5 m (épületre vonatkozó) 
Minimális zöldfelület:   70% 
 
Miv el a terület a Balaton törv ény  szerinti tájképv édelmi öv ezeten fekszik, ezért a tájbaillesztésre v onatkozóan speciális 
előírásokat indokolt megfogalmazni a HÉSZ módosításban, mely ek a következők:  
o tömör kerítés nem létesíthető 
o épületek a hely i hagy omány okat figy elembe vev ő any aghasználattal, 35-45 fokos magastetőv el létesíthetők 
o a telekhatárok mentén honos fafajokból álló fa és cserjesor telepítendő.  
o A minimális zöldfelületet ligetes fásítással kell telepíteni 
 
 
3. 2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 (ld a vizsgálatban) 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. év i XXVI. Törvény  (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el 
az országgy űlés a 2013. év i (módosító)  CCXXIX. Törvénny el (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatály os.  
 
Az OTrT vonatkozó terv lapjait a 1.1.2. fejezet (8. oldal) mutatja be.  
Az Ország Szerkezeti terv én Vigántpetend csak piktogrammal jelölt, a település területe mezőgazdasági térségben fekszik.  
A módosítás területét érintik az alábbi országos öv ezetek:  

� Tájképv édelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
� Országos v ízminőség-védelmi terület 
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A módosítással érintett terület a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény  Térségi Szerkezeti terv én Mezőgazdasági 
térségbe tar tozik. A törv ény  4/B.§ b) pontja szerint: „a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem jelölhető ki;” 
Mezőgazdasági térség Vigántpetend területén 550,83 ha. Az általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre 
nem szánt területbe átsorolásra kerülő telek 2 ha területű, ez a teljes mezőgazdasági térség 0,36 %-a.  
A településszerkezeti terv  mezőgazdasági térségnek v aló megfelelése jelen módosítás során (alaptérkép híján és a 
rendelkezésre álló településszerkezeti terv lap rossz minőség okán) nem v izsgálható, de az átsorolandó terület eleny észő 
méretű és beépítésre nem szánt terület, a megfelelőség az 1-2 év en belüli felülv izsgálat során elv égezhető.  
 
A Balaton törv ény vonatkozó terv lapjait a 1.1.2. fejezet (11-15. oldal) mutatja be.  
A módosítás területét érintik az alábbi Balaton törv ény i öv ezetek:  

� T-1 Térségi jelentőségű tájképv édelmi terület 
� M-1 Általános mezőgazdasági terület 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület - Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
Az OTrT 31/B. § előírásai szerint „A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:”… 
… „i) a Btv.-ben egyedileg megállapított kiemelt térségi övezetekre - ideértve az MTv. által megszüntetett térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetét, történeti települési terület övezetét, térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
övezetét, valamint a vízeróziónak kitett terület övezetét - a Btv. övezeti előírásait kell alkalmazni” 
 

Az OTrT és a Balaton törv ény tájképv édelmi területei nincsenek összhangban egymással. A módosítandó területet azonban 
mindkettő lefedi.  
A Balaton törvény 26. § előírásai a Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére a következők:  

„26. § A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt térségi és megyei övezetre 
vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, 

tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető; 
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes 

építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők; 

e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél 
kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el; 
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter 

erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet; 
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló 

szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó 
állomás - nem létesíthető; 
h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok 

korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett 
értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani; 
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.” 

 
A módosítandó területen az épületek tájbaillesztéséről gondoskodni kell. Az épületek any aghasználatát  a HÉSZ módosítás 
során meg kell határozni. A művelési ág megv áltoztatása a módosításhoz I. ütemben nem szükséges, az épületekhez 
indokolt legkisebb terület később a legelő műv elési ágból kiv onásra kerül. A tájkaraktert erősítheti a  HÉSZ módosításban 
előírt őshonos fa és cserjesor telepítése a telekhatárok mentén.  
 
Az M-1 Általános mezőgazdasági terület övezet Vigántpetend területén 531,2 ha (TEIR adat). Az általános 
mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt területbe átsorolásra kerülő telek 2 ha területű, ez a teljes M-1 
öv ezet területének  0,38 %-a. Az övezet területétől legfeljebb 5 %-ban lehet eltérni.  
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3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
Vigántpetenden természetv édelmi oltalom alatt áll a Kapolcs-Vigántpetend közötti főúttól délre lév ő terület, mely a Balaton-
felv idéki Nemzeti Park területe. A módosítással érinte tt terüle ten v édett v agy  v édelemre érdemes természeti értékek nem 
találhatók, így természetv édelmi oltalom alatt nem áll.  
A terület nem része az országos ökológiai hálózat öv ezeteinek, Natura 2000 területnek. Natura 2000 terület a település 
területén nem található, így a terv ezett beruházás a Natura 2000 területre hatással nem lesz. 
A Balaton törv ény  szerinti ökológiai hálózat öv ezetei és a 2014 január 1-én hatály ba lépett OTrT ökológiai hálózata a 
területet és környezetét nem érintik. Ökológiai foly osó csak az Eger-v íz mentén található.  
A módosítással érintett terüle tét érinti  a Balaton törv ény  szerinti térségi jelentőségű tájképv édelmi öv ezete, mely  az Eger-
v íztől ny ugatra a település közigazgatási határig lefedi a  térséget.  Az OTrT szerinti tájképv édelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület öv ezete teljes mértékben tartalmazza a település területét, a szomszédos településekkel együtt.  
 
A Balaton-felv idéki Nemzeti park Igazgatóság adatszolgáltatása azonban a Balaton törv ényi terv laptól is lény egesen kisebb 
területet ábrázol tájképv édelmi területként, azonban a módosítással érintett területet magába foglalja.  

   
Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság adatszolgáltatása szerinti térkép kivonatok 

 
A tájbaillesztést a módosított HÉSZ v onatkozó előírásai szerint a telekhatáron v égighúzódó több szintű növ ény telepítés 
(őshonos fafajokból álló fa és cserjesor telepítése) , illetv e az előírt legalább 70% növ ény telepítés (ligetes fásítással) 
biztosítja.  
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a biológiai aktiv itás érték számítást nem kell elv égezni.  

 
A hasznosítási, fejlesztési célok, elképzelések a Balaton törv ény  és az OTrT v onatkozó előírásaival összhangban v annak. 
Az elhely ezésre kerülő épületek tájbaillesztése az öv ezetre v onatkozó előírásokkal megoldható. 
 
 
3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, olyan területfelhasználás nem jön létre, mely  a település 
körny ezetminőségére káros hatással lenne. A különleges beépítésre nem szánt területen az oktatási-alkotó tábor és az 
ahhoz kapcsolódó funkciók létesíthetők.  
A területen üzemi tev ékenységtől származó levegőszenny ezés nem keletkezhet, fűtési eredetű lev egőszennyezés sincs. Az 
elhely ezhető építmény i funkciók alapján üzemi technológiától származó zajterhelés a terüle ten nem keletkezhet. A terület 
szomszédságában zajtól v édendő területfelhasználás nincs. Lakóterület kb. 700 m-re található. A terület tágabb 
körny ezetében országos közút, üzemi létesítmény  nincs, így  közlekedési és üzemi eredetű zaj illetv e lev egőszenny ezés a 
terv ezett alkotó tábort nem érheti. 
A területen csak kommunális szennyvíz keletkezhet, amelyet v ízzáró szigetelésű zárt tárolóba kell v ezetni.  
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3.5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 
A terület megközelítése jelenleg is biztosított. Több mezőgazdasági földút is érinti, de kiemelendő a 061 hrsz.-ú út. Ez a 
földút „út”  besorolású közterület a jellemző geodéziai pontossággal. Szélessége 6-7 m. Egy ébként ez az út a régi  
térképeken is szerepel, mint az egykor beépített terüle t feltáró útja. Maga a földút jellemzően egyny omú, de több hely en 
kiszélesedik, a kétirány ú közlekedés így  biztosított. A talaj adottság és felszíni v iszonyok (a terep az út mentén a  terv ezési 
területtől majdnem végig lejt) miatt az út esős időben sem megy tönkre, személygépkocsiv al is jól járható.  
 
Jelenlegi forgalma viszony lag csekély,  Csórompuszta és a 77 sz. főút közötti szakaszon napi 0-10 jármű közlekedik. 
A földút főúthoz tör ténő csatlakozása megfelelő kialakítású tábláv al szabály ozott és egy  tükörrel jav ított a kifordulás 
lehetősége. Egy másik földút Kapolcsra v ezet, de az kev ésbé járható, gépek használják. 
 
A terv ezett állapothoz kötődő forgalom (napi 10-20 Ej/nap) tov ábbra is minimális forgalmat jelen, csak célforgalomról 
beszélhetünk. Az út jelenlegi kialakítása alkalmas a forgalom levezetésére, a közterület szabály ozással történő korrekciója 
nem szükséges. A főút csatlakozásnál sincs szükség beav atkozásra, a csomópont biztonsága az új forgalommal is azonos 
marad. 
Táv latban – igény  esetén a földutat géppel szintre kell hozni és tömörítés után stabilizált ré teggel bev onni, mely et 
foly amatosan karban kell tartani. Az időszakos használathoz mérv e ez a megoldás megfelelő és gazdaságos. 
A parkolás telken belül megoldható.  
 
 
3.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 
Jelenleg a területen nem áll rendelkezésre semmily en közmű. Vízellátás a Csórompusztára v ezető v ízvezeték 
meghosszabbításáv al megoldható. 
22 kV-os középpfeszültségű hálózat a közelben (1-2 km táv olságban) több hely en rendelkezésre áll, a lehetőségekről 
jelenleg is tárgy alás foly ik a szolgáltatóv al (E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt).  
Közcsatorna a terület körny ezetében nem található, Csórompuszta sincs egyelőre a hálózatra rákötv e. de e területek teljes 
közművestése a lehetséges funkciók és azok volumene miatt nem reális és nem is szükséges. A zárt szennyv íztárolást kell 
megoldani.  
Hírközlési berendezés a területen jelenleg nincs. A terv ezett funkcióhoz hírközlési hálózatbőv ítés nem szükséges. Jelen 
tervmódosítás a hírközlési lehetőségeket semmiben nem v áltoztatja meg. 
 
 
3.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A Forster Központ 2016. március 24-ei adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy  a módosítással érintett terv ezési 
terület műemlékv édelmi ill. régészeti szempontból nem érintett terület. Felhív ja a figy elmet azonban arra, hogy Vigántpetend 
is része a világörökség v áromány os (Balaton-felv idéki kultúrtáj) helyszínnek. Ezt azonban az OTrT vonatkozó terv lapja nem 
igazolja.  
A VMKH Veszprémi Járási Hiv atala  Építésügy i és Örökségvédelmi  Osztály a előzetes véleményében megállapítja, hogy  a 
terv ezett módosítási szándék közv etlen örökségv édelmi érdekeket nem sért. 
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3.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Vigántpetend Településrendezési  terv ének módosítása az épített körny ezet alakításáról és v édelméről szóló 1997. év i 
LXXVIII. törv ény (Étv .) alapján az országos településrendezési és építési köv etelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormány rendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült.   
A tervmódosítás összhangban v an a módosított Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv ének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló 2000. évi CXII. Törv énnyel és egy éb v onatkozó törv ény ekkel és 
Kormány rendeletekkel. 
 
 
Budapest, 2016 május 
 
 
 

                            
  Bárdosi Andrea        
 Vezető településrendező terv ező         

              TT/1 01-4073         
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VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN MEGKERESENDŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS EGYÉB SZERVEK LISTÁJA 
 

OTÉK szer inti Államigazgatási szer vek (és 
sorszámok) Címük 

További eljár ásban 
r ész kívánt venni 

További eljár ásban 
nem kívánt r észt 

venni 

 
Vélemények 

1 

Veszprém Megyei Kormányhivatal,  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 
Építésügyi Osztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér. 1. X 

 

Általános véleményt ad, tájékoztat az eljárás menetéről. 

2 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. X 

 A tervezési terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, ill., Natura 2000-
es területnek.  
A Btv. ált. és övezeti előírásait kéri figyelembe venni, mint  
- műv. ág megváltoztatása csak adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat 
kialakítása, ill. tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében eng.  
- látványvédelem szempontjainak érvényesítése kiemelten fontos 
- új épület, építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok 
figyelembevételével történhet 
- a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok terepszint alatti elhelyezését kell 
biztosítani  
- csarnok jellegű ép, és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető  
- lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el 
- tájképvédelmi szempontokra kiemelt figyelmet kell fordítani az új övezetre vonatkozó 
szabályozási előírások kidolgozása során  
- övezeti előírásoknál kéri a látványterv készítésének, valamint a tájhonos fa és cserjefajok 
alkalmazásának kötelezettségét előírni 
- 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető 
Környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek.   

3 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság 

8229 Csopak, Kossuth utca 16 X 

 Főbb irányadó jogszabályok figyelembevétele, mint tv a természet védelméről, Balaton TV., OTT 
stb. 
A tervezési terület a BNP területére esik, ill. Nemzeti Öko Háló elemei érintik, valamint 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe tartozik.  
A tervezett fejlesztéseknél vizsgálni kell, hogy milyen módon érintik az Országos ÖkoHálót és arra 
milyen hatást gyakorolnak.  
Egyenlőre nem látják indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.  
A terület-felhasználási egységek kijelölésénél figyelembe kell venni a tájképi értékek 
fennmaradását, más esetben nem jelölhető ki. 

 

4 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(területi vízvédelmi, vízügyi hatóság) 

8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.  
 

 Nem válaszolt 

5 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(tűzvédelem, polgári védelem) 

8200 Veszprém, Dózsa György út 31. X 

 Általános rendelkezések (jogszabályi előírások) ? 
Vigántpetend a 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1 sz. melléklet alapján III. katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt.  
A településen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik. 

6 Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

8200 Veszprém, József Attila u. 36  X A tervezett módosításokkal kapcsolatban közegészségügyi szempontból környezeti terhelés nem 
merül fel. Környezeti hatásvizsgálat lefolyását nem tartja indokoltnak.    

7 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatal 

 
1387. Budapest  Pf. 30. 
 

 
X 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz.  

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatal 

1675 Bp. Ferihegy 1. Pf.: 41.  X Az Étv. Alapján a tervezett módosításokhoz hozzájárul.  

 
 



OTÉK szer inti Államigazgatási szer vek (és 
sorszámok) Címük 

További eljár ásban 
r ész kívánt venni 

További eljár ásban 
nem kívánt r észt 

venni 

 
Vélemények 

9 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ 

1014 Bp.Táncsics Mihály u. 1..  X 
Nem válaszolt 

10 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

8201 Veszprém, Pf. 203. 
8200. Veszprém Kádártai u. 33. 

 

 
X A tervezett módosítás közvetlenül közlekedési szakági szempontokat nem érint, így a 

véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.  

11 VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

8200. Veszprém , Radnóti tér 2/B. 
8210. Veszprém, Pf. 1000 

X  A részleges módosítási szándék örökségvédelmi szempontból elfogadható, örökségvédelmi 
érdeket nem sért. A terv elfogadása ellen kifogást nem emel.   

12 Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.  X 

 A termőföld védelmével kapcsolatosan vesz részt. Megállapította, hogy a külterület 071/1 hrsz-ú 
ingatlan termőföld, így a Tfvt törvényben előírtak a módosítás megvalósítása során figyelembe kell 
venni.  
„Az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani.”  

13 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály 

8200 Veszprém, Szent Margit park 2.  X 

 Hatáskörébe tarozó fa vagy faállomány található a tervezési területen, ennek kitermelése során 
(ha erre sor kerül) a VMK Erdészeti osztályánál fakitermelés bejelentése és a hatóság tudomásul 
vétele után végezgető. A tervezett módosítások hatása nem jelentős, ezért környezeti értékelés 
készítését nem tartja szükségesnek.  

14 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1135. Budapest  Lehel utca 35-37. 
1555 Budapest, Pf.: 70 

 X A tervezett módosítások a honvédelem érdekeit nem sértik, így észrevételt nem tesznek.  

15 Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs il inszky Endre 
u. 2.  
Posta: 8201 Veszprém Pf.: 80 

 
X A tervmódosítás ügyében elvárásuk nincs, határrendészeti egyeztetési szakterület az ügyben nem 

merült fel.  

16 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Műszaki, Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Bányászati Osztály 

8200 Veszprém, Budapest út 2.  
 

 

 
X Szakterületébe tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz.  

9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. 17 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9401 Sopron Pf. 123. 

X  Felhívja a figyelmet a jogszabályok betartására, előzetesen megállapítja, hogy a tervezett 
módosítások hírközlési érdekeket nem sértenek, a módosítás ellen a hatóság kifogást nem emel.  

18 Veszprém megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. X  A kiemelt Üdülőkörzet TT és a Balatoni TSZ rendelkezéseit figyelembe kell venni.  
19 Taliándörögd Önkormányzata 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.  X Az önkormányzat érdekeit nem sérti, a módosítással egyet ért.  
20 Kapolcs Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.  X Az önkormányzat érdekeit nem sérti, a módosítással egyet ért. 
21 Pula Önkormányzata 8291 Pula, Fő u. 31.   Nem válaszolt 
22 Szentjakabfa Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő u. 16.   Nem válaszolt 
23 Balatoncsicsó Önkormányzata 8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25.   Nem válaszolt 

 
 
 
 


