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1. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 

1.1. ELŐZMÉNYEK, KAPCSOLÓDÁS A TERVEZÉSI FOLYAMATOKHOZ 
Tihany településrendezési eszközei 2015-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban több 
alkalommal módosultak. A község hatályos településrendezési eszközei: 

 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 
(továbbiakban: HÉSZ) 

Tihany község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte az alábbi 
területek vonatkozásában: 

 
A módosítási területek elhelyezkedése (forrás: www.google.hu/maps) 

1. 

2. 

http://www.google.hu/maps
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1. Kenderföldek 

A 1841/23 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: 
tervezési terület) lakó- és üdülő apartmanok 
valamint szálláshelyet tartalmazó épület és 
ezekhez kapcsolódó szabadidő funkció 
elhelyezése a cél. A kedvező hasznosíthatóság 
érdekében, a módosítás a következő főbb 
javaslatokat teszi: 

 Zöldterület módosítása, területcsere 

telekalakítással, az 1841/23 hrsz.-ú 

ingatlan szabálytalan telekalakjának 

mérséklésére. 

 Az 5 ha-os telek kb. 5 db kisebb telekre 

történő feloszthatóságának biztosítása. 

 Terepszint alatti beépíthetőség 30%-ra 

növelése. 

 Minimális zöldfelület 50%-ra 

csökkentése. 

 Kedvezőbb beépíthetőségi feltételek 

biztosítása szálláshely épület esetében 

(beépíthetőség és zöldfelület). 

A felvázolt célok elérése érdekében Tihany 
Község Önkormányzata a 48/2020 (V.19.) számú 
határozatában a Kenderföldek területét 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 

2. A Balatoni Bringakör kis mértékű 
kiszélesítése a Deltában 

A Balatoni Bringakör fejlesztése kapcsán Tihany 
településrendezési eszközei nemrégiben 
kerültek módosításra, ám az azóta eltelt 
időszakban a kerékpárút és a 7117 j. út 
találkozásánál lévő csomópontban a 
szabályozási vonal korrekciója vált szükségessé 
a megfelelő kanyarodási ív kialakítása céljából. 

A tervezett beruházás az egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 1.198. pontjában 
szereplő Balatoni Bringakör Komplex 
fejlesztése részeként nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

A tervezési munka során a módosítási igény vizsgálatát, és a változtatási koncepció felállítását 
követően a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának javaslata készült el. 
Az alátámasztó javaslat a változtatás szakmai indokait tartalmazza a változás várható hatása 
szerinti területre vonatkozóan. A módosítással érintett településrendezési eszközök: 
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Tervezési terület 

Módosítással érintett munkarészek 

Település-
szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi 
Építési 

Szabályzat 

Szabá-
lyozási 

terv 

1. Kenderföldek  X X X 

2. A Balatoni Bringakör kis mértékű 
kiszélesítése a Deltában 

 X  X 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§ 
(6) bekezdésében foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás 
keretén belül történik. 

32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása 
miatt indokolt, 

… 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 

megvalósítása miatt indokolt. 

A partnerségi egyeztetést Tihany község Önkormányzata lefolytatta és lezárta az egyeztető 
tárgyalást megelőzően az Eljr. és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2016. (IV.22.) 
rendelet szerint.  

Jelen dokumentációval párhuzamosan a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezte az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz 
benyújtott kérelemmel.  

A településrendezési eszközök módosításának előzménye, hogy a Fejlesztő telepítési 
tanulmánytervet készíttetett a területre. A tanulmányterv a jelenlegi módosítási javaslatokat 
tartalmazta, ezen kívül kedvezőbb épületmagasságot és kizárólag lakó funkció elhelyezését is 
megengedte volna a területen. A tanulmány részeként részletesen kidolgozott beépítési terv és 
látványterv is készült. A Képviselő-testület 2020 májusában tárgyalta a tanulmányterv javaslatait. A 
telektulajdonos céljaival egyetértett, a jelenleg elhanyagolt terület rendezésére és beépítésére tett 
javaslatot kisebb módosításokkal támogatta. A Képviselő-testület az épületmagasság növelését nem 
fogadta el, és ragaszkodott a jelenlegi előírásokhoz, miszerint a területen önálló lakóépület nem 
helyezhető el. A tulajdonos a testület döntését elfogadta. A módosítás a Képviselő-testület döntése 
alapján a tanulmánytervhez képest kisebb léptékű változtatásokat javasol.1 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Skvr.) 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 Önkormányzat az Skvr 3. számú mellékletében 
meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a várható környezeti hatás 
jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről. A 
környezet védelméért felelős szervek közül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya, valamint a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal állami főépítésze a környezeti vizsgálat lefolytatását a Kenderföldeken tervezett 
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban.  

                                                 

1 A Fejlesztő a tervezési programot a fentiek alapján kis mértékben módosítja, de a lakásszám /parkolószám 
gépészet tekintetében nem változtatnak. Ezt úgy érik el, hogy kisebb méretű lakásokkal számolnak, 
kihasználva a beépítés paraméterek adta lehetőségeket. 
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Jelen dokumentum ennek megfelelően kizárólag a Kenderföldeken tervezett fejlesztés 
környezeti hatásait vizsgálja, különös tekintettel a táj- és természetvédelmi területek esetében 
várható hatásokra. 

1.2. JAVASLATOK HATÁSA A TERV ALAKULÁSÁRA 
A környezeti értékelés a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült. 
A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatok nagy része elfogadásra került, s beépült a 
tervbe. A javaslatok másik része nem a településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozik, 
hanem annak alkalmazása során – Tihany épített és természeti értékeinek megóvását, a települési 
környezet javulását elősegítendő – szolgál mankóként. 

1.3. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG 
ÁLTAL ADOTT VÉLEMÉNYEK, SZEMPONTOK FIGYELEMBE VÉTELE  

A környezet védelméért felelős szervek 2020 augusztusában kapták meg a környezeti vizsgálat 
szükségességéről szóló levelet, amelyekre érkezett válaszokat jelen környezeti értékelés 
készítésénél figyelembe vettük. 

1.4. ALKALMAZOTT MÓDSZER, FELHASZNÁLT ADATOK 
Az alkalmazott módszer az Skvr. tartalmi követelményeinek, valamint a hazai tervezési eljárásoknak 
megfelelő. A környezeti értékelés készítése során annak tárgyát képező beruházásokról 
rendelkezésre álló adatok, a készülő előzetes környezeti hatásvizsgálat (a továbbiakban: EVD)2, 
valamint a környezet védelméért felelős szervek véleményében foglaltak kerültek felhasználásra, 
valamint a helyszíni bejáráson szerzett tapasztalatokra támaszkodtunk. 

Kenderföldek területét már a 2002-ben hatályos településrendezési terv is beépítésre szánt 
területként jelöli, mely lehetőséget biztosít a terület fejlesztésére, beépítésére. A területen az 
elmúlt időszakban nem jelent ugyan meg beépítés, a terület karakterét befolyásoló épületegyüttes, 
bár több fejlesztő is foglalkozott koncepciók szintjén a Kenderföldek komplex fejlesztésével. Jelen 
környezeti értékelés célja, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó beépítési és 
telekalakítási paraméterek változásainak környezeti állapotra vonatkozó hatásainak a vizsgálata. A 
tényleges beépítés várható hatásait a fejlesztési területre készülő EVD mutatja be. 

2. A TERV RÖVID ISMERTETÉSE 

2.1. A TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1. A környezet bemutatása 

Tihany jellegzetes Balaton-parti település, mely területhasználatában és funkcióiban 
megmutatkozik. Viszonylag intenzíven használt terület a félsziget déli és keleti oldala, ahol a 7117. 
j. összekötő út feltárja a területet: Tihanyrév környezete, a Kopasz-hegy keleti lejtője, a 
Fürdőtelep, illetve Óvár és Diós parti területei, tovább a félsziget északnyugati része Sajkodnál. A 
parti részeken beépített területként hétvégiházas- és üdülőházas üdülőterületek, hajó-, vitorlás- és 
csónakkikötők, továbbá strandok és kiszolgáló területei találhatók. A vízpartot az Aszófői sarokban, 
a Kenderföldeknél, illetve a félsziget nyugati természetes partjainál természetes nádas kíséri. 

2.1.2. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A tervezési terület a kb. 25 ha-os Kenderföldek egyik meg nem valósult fejlesztési területén 
található, a Tihanyi-félsziget déli részén, a révtől északkeletre fekszik. A Kenderföldek területén a 
Kopaszhegy és Cserhegy lejtői megszelídülnek, s viszonylag nagy sík jellegű terület alakul ki a 
vízpart és a hegy szoknyája között. 

                                                 

2 Tihany belterület 1841/23 hrsz.-ú ingatlanra előzetes környezeti hatásvizsgálat (Aquastop Kkt.) 
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Tervezési terület lehatárolása 

A Kopasz-hegyet a Cser-hegytől a völgyben felvezető Rév utca (7117. j. országos mellékút) választja 
el. A Kopaszhegy lábánál helyezkedik el a Kenderföldek elnevezésű településrész. A Kopasz-hegy 
délkeleti része közvetlenül kapcsolódik a Balaton parthoz. (A hegy keleti része erősen emelkedik, 
ott a nagy relief miatt nincs kapcsolat a parttal, a hegyet feltáró utak zsákutcában végződnek.) 

A tervezési terület belseje nincsen feltárva utakkal. 

Területhasználatát tekintve a Kenderföldek területe jellemzően erdő jellegű, beépítetlen terület, 
melyet a kialakítás alatt álló 1841/4 hrsz.-ú út két részre tagol. A déli területrészen található a volt 
szennyvíztisztító telep, mely jelenleg már csak átemelőként üzemel, kisebb védőtávolsággal, 
azonban az átemelő pontos területigénye nem ismert.3 Ezen a területegységen foglal helyet az 
egykori lovarda, amely az egyetlen beépített területnek tekinthető. Az északi, kevésbé záródó 
területrészen található a tervezési terület, illetve attól keletre egy mélyebb fekvésű nádas élőhely, 
mely természetvédelmi jelentőséggel bír.  

A Kenderföldek fejlesztési területtel elválaszthatatlan egységet képez a volt Külügyi Üdülő (Garda 
Hotel). Az egykori Hotel területéhez közvetlenül kapcsolódik a volt Külügyi strand területe, melyet 
évek óta nem használnak, s ennek következtében, és a megváltozott áramlási viszonyoknak 
köszönhetően, megindult a nádasosodás folyamata. A Kenderföldek északi részén, a Kenderföldi 
utca és a 7117. j. összekötőút háromszögben található a Hotel Tihany Átrium, illetve a Club Tihany 
egykori munkásszállása. 

                                                 

3 Tihany község már az 1970-es években csatornázott, a szennyvízderítő a Kenderföldek középső részén 
található. A terület rekultivációja tervezett. 
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Tervezési területet feltáró közterület északon 
(Kenderföldi utca) 

A tervezési terület észak felől, a mellette húzódó 
kerékpárútról 

  

Tervezési területet a 7117. j. összekötő útról Tervezési területet a 7117. j. összekötő útról, 
háttérben a nádasállománnyal 

 

Kenderföldek területe a tópart felől 
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2.2. FEJLESZTÉSI CÉL 
A Kenderföldek területe Tihany legutolsó nagyobb összefüggő, kb. 25 ha-os beépítetlen területe a 
part mentén. Fejlesztés hosszútávra meghatározó lesz Tihany életében, ezért kiemelt figyelmet 
igényel. A korábbi időszakban többször felmerült a Kenderföldek fejlesztése, készültek 
tanulmánytervek, beépítési javaslatok.  

A Fejlesztő az 1841/23 hrsz.-ú ingatlanon kíván fejlesztést megvalósítani, amelynek keretében lakó- 
és üdülő apartmanok valamint szálláshelyet tartalmazó épület és ezekhez kapcsolódó szabadidő 
funkció kerül elhelyezésre a területen. A tervezési terület Tihany egyik utolsó nagy, fejlesztésre 
váró területe, ami regionális szinten is jelentős méretű. A terv megvalósítása érdekében, a 
Fejlesztő megbízásából a Group Dyer Kft. beépítési vázlattervet készített 2019 júniusában. 

A Megbízó beépítési programja alapján a területet néhány kisebb, 0,7-1,3 ha közötti telekre kívánja 
felosztani. A terület a valóságban azonban nem kerülne fizikailag megosztásra, a zöldfelületek 
együttesen kerülnének kialakításra, a szomszédos telkek átjárhatóak lennének. Az épületek 
egységes építészeti koncepció alapján készülnének, egymáshoz illeszkedő építészeti stílusban.  

A Megbízó a területen ~388 db lakást kíván elhelyezni. A tervezett szálláshelyet tartalmazó épület 
hozzávetőlegesen 100-150 szobás lenne, melyhez a szükséges kiszolgáló funkciók (étterem, 
wellness, bár) is kapcsolódnának. Az épületek földszint + 3 emelet + penthouse szint nagyságúak 
lennének.  

A Megbízó a lakásonkénti egy parkolóhelyet és a szállodához kapcsolódó parkolóhelyeket 60-40%-os 
arányban részben terepszint alatt, részben a felszínen kívánja kialakítani. 

A Megbízó beépítési vázlatterve a területtel szomszédos Zkkt-3 természetközeli közkert övezetbe 
sorolt telek kertépítészeti rendezésére is kitér.    

2.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

2.3.1. Településszerkezeti terv módosítása 

A településszerkezeti terv módosítása a 1841/23 hrsz.-ú ingatlan és a szomszédos 1841/18 hrsz.-ú 
ingatlan közötti területcsere miatt válik szükségessé. 

A telekalakítás célja, hogy a beépítésre szánt 
1841/23 hrsz.-ú telek beépíthetőségi 
feltételei kedvezőbbek legyenek a 
szabályosabb telekalaknak köszönhetően, 
miközben a szomszédos közterület 
használhatósága is javul. A közterület alakja 
elnyújtott, jelenleg zöldterületként működik, 
rajta egy kerékpárút fut. A háromszög alakú 
területrész a 1841/23 hrsz.-ú ingatlanba 
beékelődik, jelenleg tényleges közterületi 
funkciója korlátozott. A telekalakítás során a 
közterület 1,1m-rel kiszélesítésre kerül. 

Összesen a zöldterületek nagysága 297 m2-en 
módosul az MATrT 66. § szabályainak 
megfelelően. 

A hatályos településszerkezeti tervben 
meghatározott K-Tur különleges beépítésre 
szánt terület megfelel a módosítás céljainak, 
ezért változtatása nem szükséges. 
Kiterjedésének módosítása a bemutatott 
területcserének megfelelően történik. 

 

Zöldterület átcsoportosítására vonatkozó javaslat 
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2.3.2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 

A tervezési területre vonatkozólag a hatályos HÉSZ külön K-szk1 építési övezetet jelöl, ami Tihany 
területén kizárólag itt található, így nem szükséges új építési övezet létrehozása.  

A javaslat az építési övezet kapcsán a terepszint alatti beépítés vonatkozásában kíván engedményt 
adni azzal, hogy 30%-ban határozza meg a legnagyobb megengedhető terepszint alatti 
beépítettséget. A terepszint alatti beépítettség így 10%-kal meghaladja a legnagyobb megengedhető 
beépítettséget, ami lehetőséget teremt egyes funkciók elhelyezésére terepszint alatt vagy arra, 
hogy minél több parkoló terepszint alatt kerüljön elhelyezésre, hogy ezzel minél nagyobb 
egybefüggő, használható zöldfelület alakulhasson ki.  

A szabályozás során lehetőséget kívánunk adni, hogy a kb. 5 ha-os telket több telekre is fel lehessen 
osztani, mint a hatályos szabályozás szerint. A terület feltárása érdekében kerül egy magánút 
kiszabályozásra a Kenderföldek utcától kiindulva déli irányba, a volt Garda Hotel nyugati oldala 
mellett. 

Az építési övezet telkein a minimális zöldfelületi arányt a HÉSZ javaslata csökkenti 10%-kal, amivel 
az épületek feltárása és a szükséges parkolók egy részének elhelyezése jobban biztosítható. 

Szálláshely épület esetére kíván a módosítás kedvezőbb beépíthetőségi paraméterek meghatározni. 
A szabályozási koncepció készítése során nem cél, hogy a tervezett szálláshelyet tartalmazó 
épületnek új alövezet kerüljön kiszabályozásra, azonban meghatározásra kerül, hogy a 
szálláshelyet4 tartalmazó épület melyik területrészen kerül elhelyezésre. Az újonnan létrehozott 
területi szabályozási elem területére ad plusz lehetőséget a HÉSZ koncepció: szálláshelyet 
tartalmazó épület építése esetén a beépíthetőség meghaladhatja 10%-kal az építési övezetben 
szabályozott megengedett legnagyobb beépítettséget, s a telken kialakítandó zöldfelületi arány 
10%-kal kevesebb lehet az építési övezetben szabályozott legkisebb zöldfelületi aránynál, de ekkor 
az új épületnek legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést kell tartalmaznia. 

Ezeknek a főbb elveknek megfelelően mutatjuk be a helyi építési szabályzat módosítására 
vonatkozó javaslatot.5 Az egységes szerkezetben található Tihany Község Önkormányzat 5/2015. 
(IV.10.) rendelete Helyi Építési Szabályzat módosuló rendelkezései kerülnek bemutatásra. 

                                                 

4 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet meghatározza a szálláshely fogalmát. 

2. § 11. szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 
22. pontjában meghatározott fogalom 

A Kertv. hivatkozott 2. § 22. pontja a következő fogalom meghatározást tartalmazza: 

2. § 22. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület; 

23. szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos 
jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely 
nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása; 

5 Az alábbi fejezetben használt jelölések magyarázata: 

aaaaa  Korábbi módosítással hatályosult szövegrész 

aaaaa  törölt szövegrész 

aaaaa módosult szövegrész (alatta kihúzva, jelezve a hatályos rendelkezés) 

aaaaa új szövegrész 
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60. KÜLÖNLEGES TERÜLET – SZABADIDŐ KÖZPONT TERÜLET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI (K-SZK) 

93. § (1) Különleges terület - szabadidő központ terület a Szabályozási terven K-szk jellel 
jelölt építési övezet, mely elsősorban a turizmus létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
turisztikai; 
a) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató; 
b) szálláshely 

szállás jellegű; 
c) közösségi szórakoztató, kulturális; 
d) lakó; 
e) sport 

rendeltetést is tartalmazhat, amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 

(3) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteiben önálló lakóépület nem 
helyezhető el. 

(4) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén 
építhetők be. 

(5) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteinek építési telkein több (2) 
bekezdés rendeltetése szerinti épület is elhelyezhető. 

(6) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteinek építési telkein a 
melléképítmények közül a következők helyezhetők el: 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) kerti építmény, 
e) komposztáló, 
f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

(7) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteiben a magánút szélességi 
mérete nem lehet kisebb 8,0 m-nél. 

61. KÜLÖNLEGES TERÜLET - SZABADIDŐ KÖZPONT TERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 

94. § A különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteit, valamint az azokban 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

Építési 
övezeti 

jele 

Beépíté
s 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 (%) 

K-szk1 SZ 
7 000 

15 000 
100 

20** 

20 

30 

20 
10,5 

50** 

60 

K-szk2 SZ 15 000 100 15 15 8,0/10,5* 60 

K-szk3 SZ 1500 50 35 35 4,5 40 

SZ szabadonálló beépítés 
*  lásd: 96. § (2) bekezdés 
**  lásd: 95. § (3) bekezdés 
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95. § (1) K-szk1 jelű építési övezetben a legnagyobb megengedhető homlokzatmagasság 
legfeljebb 12,0 m lehet. 

(2) K-szk1 jelű építési övezetben legfeljebb 5 építési telek alakítható ki. 
(3) K-szk1 jelű építési övezetben amennyiben az új épület legalább 70%-ban szálláshely 

rendeltetést tartalmaz, s teljes egészében a szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére 
alkalmas területen kerül elhelyezésre 

a) a telek legnagyobb megengedhető beépítettsége 30% 
b) a telek minimális zöldfelületi aránya 40%. 

(4) K-szk1 jelű építési övezetben kerítés kizárólag a közterülethatáron helyezhető el. 

A szabályozási terven a településszerkezeti tervvel összhangban kerül megállapításra a közterületek 
határa. A szabályozási terven jelölésre kerül a szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére 
alkalmas terület. 

 

TSZT módosítás javaslata 

 

SZT módosítás javaslata 

2.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

2.4.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer  

A településrendezési eszközök módosítása a településszerkezeti terv mindössze kis mértékű 
módosításával jár, a módosítás nem jár a területfelhasználási rendszer megváltoztatásával. 
Mindösszesen 297 m2 zöldterület kerül áthelyezésre, a terület nyugati oldalán. 

2.4.2. Területfelhasználás, beépítésre szánt területek, beépítésre nem szánt területek 

A tervezett módosítás következtében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

2.4.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

A szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemeket érintő változás nem történik a 
módosítás során. 

2.4.4. Védőtávolságok 

A tervezési területet szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek védőtávolsága nem érinti. 

A tervezési területet nem érinti környezetvédelmi szempontból korlátozás. 
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2.4.5. Táj és természetvédelmi elemek, területek  

A tervezési terület – mint, ahogy a teljes Tihanyi-félsziget – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
részeként országos védettséget élvez, illetve a tájképvédelmi övezet részét képezi. A tervezési 
terület az ökológiai hálózat részét nem képezi. 

2.4.6. Kulturális örökségvédelmi elemek 

Tihany egész közigazgatási területe a Világörökségi és világörökségi várományos terület által 
érintett települések övezetébe tartozik. A tervezési területen műemlékileg védett objektum, 
műemléki terület vagy régészeti érdekeltségű terület nincs nyilvántartásban, továbbá helyi védelem 
alatt álló épület és műtárgy sem található. 

2.4.7. Egyéb korlátozó elemek 

Tihany község Önkormányzata felismerve a félszigeten található veszélyforrásokat, úgy határozott, 
hogy– a településrendezési eszközök felülvizsgálatához – geotechnikai szakértői véleményt kér, amit 
a dr. Wagner és Társa Kft. (8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 18.) készített „Tihany csúszásveszélyes 
területeinek vizsgálatáról” címmel. 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 tanulmány megállapításai illetve a településrendezési jóváhagyandó és alátámasztó munkarészei 
szerint a Kenderföldek területe nem tartozik a csúszásveszélyes területek közé. 

2.5. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

2.5.1. Felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem 

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, ahol 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. A tó vize mennyiségileg és 
minőségileg is megfelelő volt az utóbbi időszakban, ám jelentős vízszint csökkenés volt 
tapasztalható a 2000-2003 közötti rendkívül száraz években. Ennek valószínűsége a legújabb 
kutatások eredményei alapján az elkövetkező évtizedekben egyre növekszik. A tó vízminőségi adatai 
a megfelelő vízminőséget igazolják annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban vannak a tó 
vízminőségét érintő hatások, melyek kialakulása nem köthető közvetlenül egy-egy településhez. 

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.  
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Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: MATrT) szerint a felszíni és felszín alatti víz- és talajvédelem szempontjából 
releváns övezetek bemutatása. 

- Vízminőség-védelmi terület övezetre vonatkozóan a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 5. §-a tartalmaz előírásokat, mely övezet 
Tihany teljes közigazgatási területét érinti. 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. 

- Földtani veszélyforrás terület övezetre vonatkozóan az MvM rendelet 11. §-a tartalmaz 
előírásokat. Tihany hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák a 
csúszásveszélyes területek lehatárolását, amelyek nem érintik jelen tervezési területet. 

2.5.2. Levegőtisztaság védelem 

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.  

2.5.3. 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.  

2.5.4. Zaj és rezgésvédelem 

Tihany közigazgatási területén nincsen komoly zajforrásnak számító üzemi létesítmény.  

A tervezési területtől délre halad a 7117. j. összekötő út, ami a rév forgalmát vezeti el az 
Ősközséget elkerülve, a part mellett.  

A település az egyik legfontosabb és legforgalmasabb turisztikai célterület a Balaton partján, így 
üdülési szezonban megnövekszik a szórakozó helyekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódó 
zajterhelés. A módosítással érintett területek ugyanakkor turisztikai szempontból kevésbé 
frekventált részén helyezkednek el a településen, így a turizmusból származó zajterhelés kevésbé 
érződik ezeken a területeken.  

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V.13.) számú rendelettel 
módosította a 13/2011. (VII.19.) számú önkormányzati rendeletet a környezeti zaj és 
rezgésvédelméről. A rendelet a hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényekre, 
hangosítóval rendelkező, kereskedelmi tevékenységet folytató, gépjárműből történő árusításra. 

2.5.5. Környezeti rendszerek, természetvédelem 

Ahogyan az EVD-ben bemutatásra kerül, a fejlesztési terület jórészt bolygatott, másodlagos 
élőhelyekből áll, kivéve a természetközeli közkertként szabályozott telek, ahol nem tőzegképző 
nádasok találhatóak. Az EVD készítése során nem azonosítottak a területen védett növényt, azonban 
több védett madárfajt is észleltek.  

Tihany természetvédelmi szempontból jelentős terület, amit megerősít, hogy számos nemzetközi és 
országos jelentőségű természeti és táji védelem kerül megállapításra a félsziget területén. 
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Nemzetközi jelentőségű természeti és táji értékek: 

- Európa Diploma: A Tihanyi-félszigetet az Európa Tanács szakértői a természeti értékei 
alapján méltónak találták az Európa Diploma elnyerésére. Az elismerést 2003 július 1-
én, hazánkban harmadikként kapta meg a félsziget. 2008-ban az Európa Tanács 
megújította a félsziget nyugati oldalán található mintegy 650 ha-os területnek 
adományozott díjat.  

- Natura 2000: 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. 

- Ramsari terület: A tó különlegesen jó feltételeket biztosít a vándorló récék és ludak 
számára, viszont a nyári hónapokban nem elégítené ki a nemzetközi jelentőség 
kritériumát, emiatt nemzetközi jelentőségű helyzete szezonális, október 1-től április 30-
ig tart. 

Országos jelentőségű természeti és táji értékek: 

- Balaton-felvidéki Nemzeti Park: A Tihanyi-félszigeten hozták létre 1952-ben hazánk első 
tájvédelmi körzetét. A terület 1997-től a Balaton-felvidéki Nemzeti Park turisztikai 
szempontból is kiemelt jelentőségű része lett. 2005. év óta a védett területek 
mennyisége nem növekedett. A Balaton –felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyomon 
követi a félsziget természeti környezetét érintő folyamatokat. 

- Ökológiai Hálózat: Az ökológiai hálózat övezetei közül a települést a Magterület, a 
pufferterület és az ökológiai folyosó övezete is érinti. 

- Ex lege védett értékek 

- Egyedi tájértékek 

Tervezési terület érintettségét lásd: 2.4.5. Táj- és természetvédelmi elemek, területek 

2.5.6. Örökségvédelem 

A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint Tihanyban számos műemléki védettség 
alatt álló építmény található. A műemlék épületek között - az apátság szakrális illetve gazdasági 
épületei mellett - magas a népi építészeti épületek száma. A kialakult településszerkezet, nőtt 
jelleg egyedi arculatot kölcsönöz a településnek. A településmag műemléki jelentőségű terület az 
évszázadok során kialakult és megőrzött településszerkezetnek köszönhetően. A településen 71 
országos védelem alatt álló építmény található. Továbbá kijelölésre került a településmag műemléki 
jelentőségű terület.  

A településen és a külterületen több épület, illetve épületcsoport őrzi – a műemlékeken túl - a vidék 
népi építészetének jellemző vonásait. Ezek megőrzését biztosítani kell, illetve fontos, hogy a 
kialakult léptéktől, arányoktól eltérő épületek a jövőben se épüljenek. Fontos továbbá, hogy 
Tihanyban a XX. század elejétől megkezdődtek a villaépítkezések, az üdülőtelepek kialakítása, 
melyek közül számos épület védendő, mely magán viseli az adott kor stílus jegyeit. A településkép 
védelméről szóló Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint összesen 32 építmény kerül helyi egyedi védelemként 
meghatározásra. 

A Tihany-félszigetet összesen 17 darab nyilvántartott régészeti lelőhely található. 

A tervezési területen országos vagy helyi védelem alatt álló épület, terület nem található. A 
területet nem érinti régészeti érintettségű terület sem. 

Tervezési terület érintettségét lásd: 2.4.6. Kulturális örökségvédelmi elemek 
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3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, 
KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA 

3.1. 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. 

TRE módosítás céljainak összevetése a természetvédelmi célokkal6 

TRE módosítás céljai Országos jelentőségű 
természetvédelmi terület – 
Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park területe 

Településfejlesztési 
koncepció 

‐ Zöldterület módosítása 0 0 
‐ Kialakítható legkisebb telekterület 

csökkentése 7000 m2-re a K-szk1 építési 
övezet telkén, de korlátozva, hogy 
továbbiakban is legfeljebb csak 5 darab 
építési telek kialakítására legyen lehetőség. 

0 0 

‐ Minimális zöldfelületi arány csökkentése 50%-
ra a K-szk1 építési övezet telkein 0 0 

‐ Legnagyobb megengedhető terepszint alatti 
beépítettség növelése 30%-ra a K-szk1 építési 
övezet telkein 

0 0 

‐ legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést 
tartalmazó épület létesítése esetén 
engedmények biztosítása az építési telek egy 
korlátozott (szálláshelyet tartalmazó épület 
elhelyezésére alkalmas terület telekrészen) 
részére, hogy nagyobb alapterületű 
szálláshely épület létesülhessen. 

0 + 

3.1.1. Országos jelentőségű védett természetvédelmi terület – Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park területe (egykori Tihany-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. 

                                                 

6 + 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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- 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. 

- 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. 
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- 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 tilalmak7 

 

- 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. 

                                                 

7 A tervezési terület ’C’ kezelési övezetbe tartozik, így az abban meghatározott kezelési módok, 
korlátozások és tilalmak kerülnek bemutatásra az általánosan meghatározott, terület szempontjából 
releváns elvek mellett.  
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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. 

o Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv 
tartalmazza. 

3.1.2. Településfejlesztési koncepció természetvédelmi célkitűzései9 

A településfejlesztési koncepció 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 a komplex turizmusfejlesztés mint prioritás, a turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése és a turisztikai kínálat fejlesztése mint alcél szerepel.  

A részcélok közül a módosításhoz kapcsolódóak 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; 

                                                 

8 „B” kezelési övezet: Gépjárművel közlekedni az „A” kezelési övezetben megjelöltek mellett a jogszerűen 
folytatott mezőgazdasági tevékenységek céljából is szabad. 

9 Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 214/2013. (X.29.) számú határozatával 
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2.1.2. Vendéglátás 

A turisztikai szolgáltatások fontos egysége a megfelelő szálláshelyek mellett a vendéglátóhelyek 
biztosítása, hogy az igényeket magas szinten kiszolgálják. 

 Színvonalas, kimagaslóan jó (Balaton szerte és országosan ismert) étterem létesítése; 
 Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, és újak létrehozása a minőség jegyében; 
 Balatonra jellemző gasztronómia jelenléte a vendéglátóhelyeken; 
 Elő- és utószezonban való nyitva tartás megszervezése: mindig legyen „felelősen” nyitva 

tartó vendéglátóhely; 

2.2.4. Üdülő turizmus 

A Tihanyi-félszigeten közel száz éve jelen van az üdülőturizmus. Az üdülők egyoldalúan használják ki a 
település infrastruktúráját. A településen cél egyrészt, hogy korosztálytól és egészségügyi állapottól 
függetlenül megtalálja mindenki a maga számára a kikapcsolódási formát. A településnek erősítenie 
kell szolgáltató jellegét. 

 A településfejlesztési koncepció természetvédelmi értékeket figyelembe vevő elemei 

2.2.3. Öko- és aktívturizmus 

A félsziget természeti értékei jelentik az egyik legnagyobb vonzerőt a turisták számára. Az öko- és 
aktívturizmus rendelkezik világszerte a legnagyobb növekedési potenciállal. Az ország gyalogos 
bebarangolása egyre kedveltebb a természeti értékek iránt fogékony célcsoport részére. Tihany 
adottságait növelik a Bakony-Balaton Geopark, vagy a világörökség várományos helyszín. E turisztikai 
termék kialakításában és fejlesztésében szoros együttműködést kell ápolni a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósággal. Az aktív turizmus jelenleg nem jelenik meg önálló idegenforgalmi termékként. Az 
aktívturizmus beágyazódásához fejleszteni kell a meglévő infrastruktúrákat 

- Természeti értékek megőrzése, bemutatása:  

o természeti értékek megközelítését biztosító utak fenntartása (Lásd: 3.2.3. részcél); 

o levendula- és gyógynövénytermesztést bemutató tematikus út: érintve a termesztési 
területet, a feldolgozó épületet, lepárlót (Lásd: 1.1.3. részcél); 

o geocaching pontok; 

o természetben űzhető aktívturizmus programelemek fejlesztése: gyalogos, bakancsos, 
nordic walking, lovaglás, futás; 

o teljesítménytúrák, emléktúrák szervezése; 

o citoromoskert (fügéskert) turisztikai célpontú fejlesztése (Lásd: 1.1.1. részcél); 

- Vízhez kötődő aktívturizmus programelemek fejlesztése: 

o Vitorlázás, szörfözés; 

o Horgászat; 

o Úszás; 

o Egyéb. 

- Infrastruktúrához kötődő aktívturizmus programelemek fejlesztése: 

o Lovas; 

o Kerékpár; 

o Tenisz; 

o Futball. 
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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; 

- 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; 

3.2.2. Természeti, táji értékek számbavétele 

A Nemzeti Park kezelési terve tartalmazza a védelemre érdemesnek ítélt értékek felsorolását, 
emellett azonban előfordulnak olyan objektumok, melyek ebben a listában nem szerepelnek, de a 
helyben élők ismerik, illetve különböző források megemlítik. Ezek többnyire pontszerűen jelentkeznek, 
értékük többnyire helyi jelentőségű, de emellett is kiemelkedő lehet.  

- A Nemzeti Parkkal együttműködve a félsziget teljes területére, egységes szempontok szerinti 
egyedi tájérték kataszter készítése a már elkészített szakmai anyag felhasználásával; 

- A védelem módjának kidolgozása a települések és a Nemzeti Park közös feladata; 

- A védelem megvalósításáról a Nemzeti Park és a település közösen megállapodnak; 

- Természeti értékekkel kapcsolatos szemléletformálás; 

- A helyi lakosok és az üdülő tulajdonosok bevonása védelem megvalósításába; 
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- A tájértékek monitoringozása; 

- Helyi természetvédelmi rendelet alkotása. 

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 Tihany-
félszigetet, 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; 
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- Világörökségi helyszín vizsgálata: 

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

VAGY 

o önálló helyszínként való indulás; 

- Tapasztalatgyűjtés hazai és nemzetközi világörökségi helyszíneken 

- Lakosság folyamatos tájékoztatása. 

- Ramsari terület” 

3.1.3. Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 

A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, illetve 
javítását célozza. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) a társadalom fejlődésének 
egy ennek megfelelő pályára való állítását elősegítő, hosszú távú, keretstratégiai jellegű dokumentum, 
mely 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-humán-
gazdasági-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. 

3.1.4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 

A program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. A jelenleg hatályos 4. Nemzeti Környezetvédelmi 
program (a továbbiakban: NKP) 2014 és 2019 közötti időszakra szól, mely az Európai Unió új, a „Jólét 
bolygónk felélése nélkül” című 2020-ig tartó időszakra szóló 7. Környezetvédelmi Cselekvési Program 
elhatározásaival összhangban készült. 

A program a hosszú távú jövőképet az NFFK által megfogalmazott illetve a 7. Környezetvédelmi 
Akcióprogram tagországra meghatározott jövőképből vezeti le. E két meghatározó jövőkép már 
önmagában is egyértelmű alapot, meghatározó kiindulási pontot jelent a Program víziójának 
megfogalmazásához. Mindamellett fontos figyelemmel lenni az Alaptörvényben megfogalmazottakra, 
nemzetközi kötelezettségeinkre, illetve más hazai stratégiai dokumentumok célrendszerére is. 
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A program összességében három stratégiai célt fogalmaz meg: 

- Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 

- Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek 
közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti 
infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, 
minősége és összhangja. 

- Stratégiai területek, melyekhez a környezeti értékelés kapcsolódik:  

o Vízminőség és egészség 

o Zöldfelületek védelme 

- Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 

- Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, 
az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása. 

- Stratégiai területek, melyekhez a környezeti értékelés kapcsolódik:  

o A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 

o Vizeink védelme és fenntartható használata 

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

- Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés 
megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható 
használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a 
környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés 
mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból 
fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a 
termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos 
(beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság 
és a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre 
gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások 
fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók 
számára. 

3.1.5. Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 

A megye a környezeti állapot fenntartásával és javításával kívánja megőrizni természeti, ökológiai 
értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, célszerűen 
használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a komfortérzet fokozását, 
és a biológiai sokféleség megőrzését. Környezeti értékeinek számbavételével, azok folyamatos 
megóvásával, a védett és védelemre méltó természeti értékek megóvására, fejlesztésére törekszik. 
Kiemelten foglalkozik az épített környezet, táji értékek megőrzésével, mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a megye környezeti állapotot befolyásoló tényezők kedvezőtlen hatását 
minimalizálja.  

Erősíti a környezeti tudatot a megye lakosságában, tudatosítja értékeit a megyébe látogatókkal.  

A megye környezeti jövőképének főbb ismérvei az alábbiak lehetnek:  

- rendezett települések,  

- esztétikus közterületek,  

- gondozott táj,  

- a természeti értékek megőrzését és védelmét, továbbá fejlesztését szem előtt tartó 
területfejlesztés,  

- helyi értékek feltárása, megbecsülése,  

- vonzó lehetőségek a turizmus kialakítására,  

- egészséges életmód, hosszú élet,  
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- környezeti tudatosság általánossá válása.  

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.  

3.2. 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. 

(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. 
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 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 

3.3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ 
HATÁSOK ELŐREJELZÉSE 

3.3.1. KÖRNYEZETI ELEMEK TEKINTETÉBEN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK 

 Felszíni és felszín alatti víz-, talajvédelem 

A földre, földtani közegre gyakorolt közvetlen hatások a kivitelezés során az ideiglenesen jelentkező 
építési- és szállítási tevékenység során lépnek fel. 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. 

Fokozott figyelmet kell fordítani továbbá a szennyeződések elkerülésére. Az építési- valamint a 
szállítási tevékenységekre csak rendszeresen karbantartott és a műszaki-, környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő gépjárművek kerülhetnek alkalmazásra, így normál körülmények között nem 
várható üzemanyag- illetve kenőolaj elfolyása, csepegése, a vizsgálati területen az építési 
tevékenységek következtében a földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek jelentős mértékű 
szennyeződése nem várható. 



TIHANY 29 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA KENDERFÖLDEK TÁRGYÁBAN EGYEZTETÉSI ANYAG 
  

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 

www.vzm.hu 

A módosítások során ügyelni kell arra, hogy a kitermelt termőréteg megfelelő módon deponálásra 
kerüljön, illetve hogy a későbbi hasznosítására is sor kerülhessen.  

A módosítási terület északi-északnyugati részén az épületek alapozási gödör kitermeléséből 
származó anyaglerakó található, melynek elterítéséből a terület részben feltöltése várható. 

A terület komplex vízrendezése szükséges, mivel a területet időlegesen talajvízzel való elöntés 
fenyegeti. Magas balatoni vízállás esetén a felszínre jutó csapadék nem képes a tó felé lefolyni. A 
vízrendezés során figyelemmel kell lenni, hogy olyan zöld- és kékinfrastruktúra kerüljön 
kialakításra, ami kezelni tudja a magas talajvízállást, illetve az időszakos, nagyobb intenzitású 
csapadékok megfelelő kezelését biztosítani tudja. 

A fejlesztés során gondoskodni kell a felszín alatti vizek védelme érdekében a parkolók megfelelő 
kialakításáról, olajfogó műtárgyak létesítéséről. 

 Levegőminőség védelme 

A tervezési terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.  

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 építés hatására a területen és közvetlen környezetében megnövekszik majd a teherforgalom. A 
forgalom légszennyező hatása az építkezés idejéig tart, ami a közeli útvonalakon kismértékű 
légszennyezés növekedéssel járhat. Az építési tevékenység volumenét figyelembe véve 
megállapítható, hogy megfelelő munkaszervezéssel és munkagépekkel érzékelhető levegőterheléssel 
nem kell számolni. A levegőterhelés minimális szinten tartásához a következő intézkedések 
javasolhatók:  

- a munkagépeknek és a nehéz tehergépjárműveknek teljesíteniük kell a kibocsátásra 
vonatkozó jogszabályok követelményeit; 

- a túlzott porszennyezés elkerülésére az anyagszállító tehergépkocsik által szállított 
anyagokat takarni kell, valamint a településeken keresztüli szállítás minimalizálására kell 
törekedni; 

- a szállítási útvonalakat szükség szerint locsolni kell a kiporzás megakadályozása érdekében. 

A tervezett fejlesztés következtében kis mértékben megnövekszik a forgalomból származó 
levegőterhelés a célforgalom által, illetve a szálloda és egyéb szolgáltatások üzemeltetéséből 
fakadóan számolni kell új emisszióval. Az üzemi és szabadidős létesítmények zajterhelésére 
vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
1. számú melléklete tartalmaz adatokat. 

 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 
időbeosztás meghatározása) segítségével azonban biztosítható a kivitelezésből származó zajterhelés 
minimális szinten tartása és a határértékek biztosítása.  
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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, illetve a szálloda és egyéb szolgáltatások üzemeltetéséből fakadóan 
számolni kell új zajterheléssel. 

 Hulladékkezelés 

Az építési fázis során jelentős mennyiségű veszélyes hulladékok (olajos hulladékok, 
festékmaradványok, akkumulátor) és egyéb nem veszélyes hulladékok (pl. zöldhulladék, települési, 
kommunális hulladék), valamint építési és bontási hulladékok (pl. beton, fa, üveg, műanyag, 
bitumen, föld, kövek) keletkezésével nem kell számolni. 

A kivitelezési szakaszban keletkező hulladékok fajtáinak, mennyiségének pontos meghatározása a 
tervezés jelenlegi szakaszában nem lehetséges, mivel nem ismertek a felhasznált anyagok pontos 
mennyiségei, az építési technológiák, a majdani kivitelező által alkalmazni kívánt építési koncepció 
és az alkalmazandó megoldások.  

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,  

úgy normál üzemmenetben a hulladékok környezeti elemekre gyakorolt hatása minimális lesz.  

Az ingatlan beépítetlen, így a tervezett beépítést megelőzően bontási műveletek nem szükségesek.  

A területen keletkező kommunális 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 
telephelyen esetlegesen képződő veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet az 
irányadó.  

3.3.2. KÖRNYEZETI RENDSZEREK, TERMÉSZETVÉDELEM TEKINTETÉBEN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK 

A tervezett módosítások jellemzően a Tihanyi-félsziget már zavart (az idegenforgalom által már részben 
igénybevett) területein valósulnak meg: a módosítások nem járnak a védett területen beépítésre szánt 
területek kijelölésével. A félsziget természeti (ökológiai) rendszerére, biodiverzitásra vonatkozóan jelentős 
károsító hatással nem kell számolni. 

 Élővilág 

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. 
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 Természetvédelem 

A tervezési terület - mint a teljes Tihanyi félsziget - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Ahogyan az 
2.5.5. Környezeti rendszerek, természetvédelem című fejezet is bemutatja, a Kenderföldek területe nem 
érint Natura 2000 területeket, Országos Ökológiai Hálózatot, Európa diplomás területet. A szabályozási 
koncepció megőrzi az 1841/9 hrsz.-ú ingatlanon jelölt Zkkt3 jelű természetközeli közkertet. A beépítési 
terv bemutathatóvá teszi a természetközeli közkertet.  

3.3.3. KLÍMÁRA VONATKOZÓ HATÁSOK 

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

3.3.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM, ÉPÍTETT KÖRNYEZET TEKINTETÉBEN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK 

A kulturális örökségvédelem (védett épületek, műtárgyak, régészeti területek) védelmének és 
további hasznosításának lehetőségeit a településrendezési eszközökhöz készített Örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza. A tervezési terület vonatkozásában nem állapít meg figyelembe 
veendő szempontokat, korlátozásokat stb. 

A településrendezési eszközök módosítása nem teszi lehetővé korábbinál magasabb épületek 
elhelyezését, s kizárólag csak a fejlesztési terület déli részén engedi „szálláshelyet tartalmazó 
épület elhelyezésére alkalmas terület” szabályozási elemmel érintett területen a hatályosnál 
nagyobb beépítettséget. Tihany területén hagyománya van a vízparthoz közeli modern épületeknek, 
melyek esetén az egyedi jelleg és a magas minőségű tervezés dominál: Hotel (Kun Attila, 1963), 
kikötői postahivatal (Bérczes István, Szittya Béla, 1962) Motel (Polónyi Károly 1959), Hajóállomás 
(Dianóczki János, 1962), vasbeton híd (Lipták László: Tihany, 1961). 

3.3.5. ÉRINTETT EMBEREK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁBAN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK 

A tervezett módosításoknak nincsen hatása az emberi egészségre. 

3.3.6. ÚJ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK MEGJELENÉSÉRE, MEGLÉVŐK 
FELERŐSÖDÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁSOK 

A településrendezési eszközök módosítása nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, a 
módosítások nem járulnak hozzá új környezeti konfliktusok kialakulásához. Ugyanakkor a HÉSZ 
módosítása kis mértékben intenzívebb beépítést tesz lehetővé az építési övezet dél-délnyugati 
részén (szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas terület telekrészen) legalább 70%-
ban szálláshely rendeltetést tartalmazó épület létesítése esetén. Amennyiben a szálláshely 
rendeltetést tartalmazó épület megvalósul, úgy kis mértékben intenzívebb területhasználattal 
számolhatunk: a hatályos településrendezési eszközök adta lehetőségekhez képest nagyobb, 
forgalomból származó környezeti hatás várható, azonban a terület nagysága, illetve a tervezett utak 
kapacitása ezt elbírja. 

4. A VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜ-
LÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

4.1.1. TERVI MEGOLDÁSOK 

 Zöldfelület fejlesztése 

A településrendezési eszközök módosítása során 10%-kal csökken (50%-ra) az építési telek minimális 
zöldfelületi aránya a teljes tervezési területen, illetve további 10%-os csökkentést enged a 
módosítási javaslat „szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas terület” szabályozási 
elemmel érintett területen. Zöldfelületek kialakítása során javasoljuk, hogy az alábbi szempontokat 
vegyék figyelembe a fejlesztések során, hogy rekreációra alkalmas nagyságú, tájba illesztést segítő 
zöldfelület jöjjön létre: 

- Tömbbelsőben összefüggő zöldfelület kialakítása, ami összefüggően hasznosítható 
azáltal, hogy a HÉSZ módosítása nem teszi lehetővé telekhatáron kerítések 
elhelyezését, kizárólag a közterület vagy magánút határán. 

http://balatoniepiteszet.hu/epueletek/tihanyhotelkuna.html
http://balatoniepiteszet.hu/epueletek/tihanykikotoiposta.html
http://balatoniepiteszet.hu/epueletek/tihanymotelpolonyi.html
http://balatoniepiteszet.hu/epueletek/tihanyrevdianoczki.html
http://balatoniepiteszet.hu/epueletek/tihanyvasbetonhid.html
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- Meglévő növényállomány felmérése, s ennek megfelelően: 

o 7117. j. összekötőút, illetve a Kopasz-hegy felől a takarást biztosító növénysáv 
megőrzése; 

o az épületek telepítésének meghatározása, hogy az egészséges, nagy 
lombkoronát biztosító fák megőrzésre kerüljenek; 

o a faállomány folyamatos, hosszú távú megújítása, hogy a meglévő, nagy fák már 
a fejlesztés megvalósítását követően árnyékot biztosítsanak. 

- Többszintű növényállomány létrehozása a fejlesztés során, ami ökológiai és 
tájbaillesztési szempontból is kedvező:  

o tájhonos, diverz növényállomány létrehozása; 

o zöld homlokzat, zöldtető létesítésének a vizsgálata; 

o nagy lombkoronát adó, magas fák ültetése;  

o a terület megközelítését illetve belső feltásását biztosító utak mellett 
zöldfelület létrehozása, mely fasorokat is tartalmaz. 

- Fejlesztési területhez kapcsolódó természetközeli közkert övezetbe tartozó telek 
hasznosítása során az ökológiai állapot felmérése, s a területen történő beavatkozás 
során a természeti állapot fejlesztését lehetővé tevő kialakítási módok megvalósítása. 

- Zöldfelületek felhasználása a víz visszatartása érdekében. 

 Telekalakítás 

A településrendezési eszközök módosítása javaslatot tesz, hogy az építési telek kialakítható 
legkisebb területe 7000 m2-re csökkenjen, hogy a fejlesztés ütemezhetősége érdekében több építési 
telek is kialakítható legyen. Az 5 ha-os telek ennek megfelelően kb. 7 építési telekre is osztható 
lenne, de a HÉSZ tovább szigorítja, hogy legfeljebb 5 építési telek alakítható ki, hogy a terület 
felaprózósását el tudjuk kerülni. 

 Terepszint alatti beépítés, parkolás 

A településrendezési eszközök módosítása során cél volt, hogy ösztönözzük, hogy minél nagyobb 
terepszint alatti beépítés valósuljon meg, ami lehetővé teszi, hogy a parkolási igény egy részét a 
föld alatt lehessen megvalósítani, hogy terepszinten a parkolók minél kevésbé szabdalják fel a 
területet. (Ahogyan a településrendezési eszközök módosításának alátámasztó munkarésze is 
tartalmazza, közterületi parkolás nem tervezett, a magánterületen belül 593 parkolóállás 
megvalósítása várható.) A nagyobb terepszint alatti beépítés lehetőséget teremt továbbá arra, hogy 
egyes funkciók szintén a terepszint alá kerüljenek. Javasoljuk, hogy   

- a parkolási igények minél nagyobb részét terepszint alatt valósítsák meg; 

- a terület üzemeltetéséhez szükséges üzemi létesítményeket, gépészetet is terepszint 
alá telepítsék, ezzel elkerülve, hogy a tetőszinten jelenjenek meg műtárgyak, amik az 
épületegyüttes látképét rontják. 

A fentieknek megfelelően az építési telek legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettsége 
20%-ról 30%-ra növekszik a módosítás során. 

 Szálláshely rendeltetést tartalmazó épület 

A településrendezési eszközök készítése során cél volt, hogy a terület egységes fejleszthetősége 
érdekében ne kerüljenek meghatározásra új építési övezetek, ahol a kötelező szabályozási elemek, 
mint az övezethatár vagy építési hely meghatározza a fejlesztés jelen stádiumában a terület 
tulajdonosának a lehetőségeit, illetve ezzel együtt nem volt cél, hogy a teljes K-szk1 építési 
övezetre kiterjesszünk plusz jogokat. Ennek eredményeként került a K-szk1 építési övezet dél-
délnyugati részén kijelölésre szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas terület, mely 
területre vonatkozólag kizárólag a HÉSZ módosítás biztosítja, hogy az építési övezet többi részénél 
kedvezőbb beépíthetőségi paraméterekkel szálláshely épület létesüljön. A HÉSZ meghatározza, hogy 
az új épületnek legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést kell tartalmaznia,  
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illetve hogy az új épületnek teljes terjedelmében a szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére 
alkalmas területen kell állnia, hogy a kedvezőbb beépítési paraméterek érvényesülni tudjanak: 
beépíthetőség meghaladhatja 10%-kal az építési övezetben szabályozott megengedett legnagyobb 
beépítettséget, s a telken kialakítandó zöldfelületi arány 10%-kal kevesebb lehet az építési 
övezetben szabályozott legkisebb zöldfelületi aránynál 

4.1.2. TERVI VÁLTOZATOK ÉS A VÁLASZTÁS INDOKAI, A TERVBEN LEÍRTAK ELMARADÁSA 

A településrendezési eszközök készítése során egyes területek vonatkozásában több változat 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 vettük. 

A településrendezési eszközök módosításának folyamata – tárgyalásos eljárásban – az Eljr. 42. § (2) 
bekezdés szerinti véleményezési szakaszban tart. 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 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. 

5. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK 

 Környezetvédelem javaslatok 

- A környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata; 

- 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; 

- Zöldterületek kialakítása, fenntartása; 

- Alacsonyabb ökológiai lábnyommal rendelkező építési technológiák és építőanyagok 
preferálása 

 Táj és természetvédelmi javaslatok 

- Természeti értékek megóvása, fenntartása (tájékoztatás); 

- Természetközeli közkert övezetbe tartozó ingatlan állapotának felmérése, s védett értékek 
figyelembevételével a terület bemutatásának biztosítása; 

- Zöldfelületek kialakítása során táj- és természetvédelmi szempontok érvényre juttatása; 

- Épületek tájba illesztése. 
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 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; 

- Monitorozás. 

6. MONITOROZÁSI JAVASLATOK 

A tervben a kijelölt fejlesztések hatására egyes területeken környezeti változások várhatók. Ennek 
megfelelően a tervben foglaltak monitorozására az alábbiak javasoltak: 

- A tervben foglaltak környezeti hatásainak rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább a 
fejlesztés megvalósítását követő 5 évben. 

- A község településrendezési eszközeinek következő felülvizsgálata során az új környezeti 
vizsgálat részeként javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására azóta 
bekövetkezett változásokra. 

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

környezetvédelmi előírások, engedélyek betartásának ellenőrzése. 
- A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, vélemény-nyilvánítási 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: 

- Gépjármű közlekedésből származó szennyezés hatásainak vizsgálata a lakókörnyezetre: „szállópor 
koncentráció” (mikrogram/m3), a „CO koncentráció” (mikrogram/m3) valamint a „zajterhelés” 
(dB) mérése 

Adatforrás: helyszíni mérés 

- A fejlesztési terület és az üdülőterületek határán illetve a vízparton a konfliktusok 
megelőzése érdekében: „káros anyag kibocsátás” (tevékenységtől függően 
meghatározandó), „zajterhelés” (dB) mérése. 

Adatforrás: helyszíni mérés, környezetvédelmi engedély 

- A természeti környezet sokféleségének megőrzése: védett közkert besorolású nádas 
élőhelyeinek feltérképezése. 

Adatforrás: helyszíni mérés, környezetvédelmi engedély 
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7. ÖSSZEFOGLALÓ 

A Kenderföldek területe Tihany legutolsó nagyobb összefüggő, kb. 25 ha-os beépítetlen területe a part 
mentén. Fejlesztés hosszútávra meghatározó lesz Tihany életében, ezért kiemelt figyelmet igényel. A 
korábbi időszakban többször felmerült a Kenderföldek fejlesztése, készültek tanulmánytervek, beépítési 
javaslatok. A Fejlesztő az 1841/23 hrsz.-ú ingatlanon kíván fejlesztést megvalósítani, amelynek keretében 
lakó- és üdülő apartmanok valamint szálláshelyet tartalmazó épület és ezekhez kapcsolódó szabadidő 
funkció kerül elhelyezésre a területen. A tervezett fejlesztéssel előzetes környezeti hatásvizsgálat 
foglalkozik. 

A hatályos településrendezési eszközök is lehetővé teszik a terület beépítését, s jelen településrendezési 
eszközök módosítása az alábbi témakörökre tér ki, mely változtatások jelen környezeti vizsgálat témái: 

- zöldterület átcsoportosítása, módosítása  297 m2-en; 

- K-szk1 építési övezet építési telkein  

o magánút szélességének meghatározása 8,0 m-ben; 

o szálláshely rendeltetés meghatározása; 

o a kialakítható legkisebb telekméret csökkentése 15 000 m2-ről 7 000 m2-re, annak 

megfelelően, hogy csak 5 építési telket lehessen kialakítani; 

o minimális zöldfelületi arány csökkentése 60%-ról 50%-ra, de kerítés létesítése csak 

közterülethatáron létesülhessen; 

o legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség növelése 20%-ról 30%-ra; 

o tszálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas szabályozási elem 
meghatározása, ahol legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést tartalmazó épület esetén 
engedményt ad a HÉSZ a telek legnagyobb megengedhető beépítettség (30%) és a telek 
minimális zöldfelületi arány (40%) kapcsolatban. 

A tervezett fejlesztés semlegesen hat a nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött 
környezet- és természetvédelmi célokra. 

A tervezett fejlesztés során elsősorban az építési szakaszban lehet számolni megnövekedett környezeti 
terheléssel, ami azonban a megfelelő technika alkalmazásával, intézkedések meghozatalával  
(pl.: szakaszos munkavégzés) stb. jelentősen csökkenthető, így egyidejűleg nem jelentkezik határértéket 
meghaladó terhelés. A tervezett fejlesztés megvalósulása esetén (működési fázis) - a meglévő állapothoz 
képest - kis mértékben növekedni számolni lehet megnövekedett emisszióval, zajterheléssel, de ezek során 
sem számol a terv a hatályos jogszabályok szerinti határértékek betartásával. 

A tervezési terület vonatkozásában nem állapít meg figyelembe veendő szempontokat, korlátozásokat stb 
az örökségvédelemre vonatkozóan. A településrendezési eszközök módosítása nem teszi lehetővé 
korábbinál magasabb épületek elhelyezését, s kizárólag csak a fejlesztési terület déli részén engedi 
„szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas terület” szabályozási elemmel érintett területen a 
hatályosnál nagyobb beépítettséget. 

A tervezett módosításoknak nincsen hatása az emberi egészségre.  

A módosítások nem járulnak hozzá új környezeti konfliktusok kialakulásához. 

A tervezett fejlesztés vannak olyan tervi megoldások a településrendezési eszközök módosítása vagy az 
építészeti tervezés során, amik a tervezett módosítás várható hatásait csökkentik.  

- meglévő növényállományt figyelembe véve kell a tervezett fejlesztést megvalósítani, az épületek 
helyét kijelölni, tömbbelsőben összefüggő zöldfelületeket kell kialakítani, a tájbaillesztést segítő 
növényalkalmazás (növénymegőrzés) szükséges; 

- telekalakítás során korlátozni kell a kialakítható telkek számát, hogy ne aprózódjon el a terület; 

- terepszint alaltti parkolást előnyben kell részesíteni, hogy a felszíni, zöldfelület szempontjából 
értékes területek ne aprózódjanak el; 

- nem kerül kiterjesztésre a teljes K-szk1 építési övezetre nagyobb építési jogok, azokat a HÉSZ csak 
kikötésekkel engedi a tervezési terület egy részén, bizonyos feltételekkel; 

- intézkedési javaslatok figyelembe vétele. 




