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I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

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 Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek 
módosításáról döntött. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta 
meg. 

 
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 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. 

 

2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

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 tartalmazzák a változás várható hatása 
szerinti területre vonatkozóan. A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

  



TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 7 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS  BEVEZETŐ 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

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 tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén 
a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 4/2016. (IV.22.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése 
alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján, közterületi hirdetőfelületen való közzétételével történik. Az elkészült 
tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon 
meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a 
lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,  
b) a településrendezési eszköz tervezetét,   
c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot, 
d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 
5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével 
párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett 
területi és települési önkormányzatokat.  

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető. 
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Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe vételével 
történik a településrendezési eszközök módosítása. 

Jelen dokumentáció Tihany Község településrendezési eszközök módosításának munkaközi 
anyaga, melyet Tihany Község Önkormányzata és a Félsziget Resort Kft. (a továbbiakban: 
Fejlesztő) kap meg előzetes véleményezés céljából. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.(…………) Ökt. számú határozata 
a Településszerkezeti Tervről szóló 62/2015.(IV.09.) Ökt határozat módosításáról 

 
 
 

1. Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Tihany község 
Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-2. melléklete alapján állapítja 
meg: 

a. 1. melléklet: szöveges munkarészek 

1.1. Változások az előző településszerkezeti tervhez viszonyítva 

1.2. A település területi mérlege 

1.3. A területrendezési tervvel való összhang módosítása 

b. 2. melléklet: tervi munkarész 

M=1:5000 méretarányú településszerkezeti tervlap módosítása 

2.1. Fedvényrajz – Kenderföldek  
2.2. Fedvényrajz – Balatoni Bringakör a Deltában  

2. Jelen határozattal egyidejűleg hatályát vesztik a településszerkezeti terv megállapításáról 
szóló Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015.(IV.09.) számú 
határozattal megállapított településszerkezeti tervlap a 2. melléklet által tartalmazott 
fedvényrajzok – a módosítás területi hatálya alá tartozó területeket illetően. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról a 
partnereket tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró megyei kormányhivatalnak, az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, érdekelt 
önkormányzatoknak és partnereknek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tósoki Imre polgármester 
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1. MELLÉKLET – SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 

1.1. VÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ VISZONYÍTVA 
 

Tervezési 
terület 

sorszáma 

Hatályos 
település-

szerkezeti terv 

Település-
szerkezeti terv 

módosítása 
Változtatás indoka Terület 

1. 

Zöldterület - 
közpark 

Különleges 
turisztikai terület 

E területcserével, majd 
telekalakítással a 1841/23 hrsz.-ú 
ingatlan szabálytalan telekalakja 
mérsékelhető, a beépítése 
kedvezőbb feltételekkel 
valósítható meg. 

297 m2 
(0,03 ha) 

Különleges 
turisztikai terület 

Zöldterület - 
közpark 

297 m2 
(0,03 ha) 

2. 
Zöldterület – 
természetközeli 
közpark 

Közlekedési terület 

A Balatoni Bringakör és a 7117 j. 
út találkozásánál lévő 
csomópontban a közlekedési 
terület kis mértékű kiszélesítése 
vált szükségessé a megfelelő 
kanyarodási ív kialakítása 
céljából. 

110 m2 

(0,01 ha) 

2. területhez 
kapcsolódó 
zöldterület-

pótlás 

Általános 
mezőgazdasági 
terület – 
korlátozott 

Zöldterület 

A Balatoni Bringakör kis mértékű 
kiszélesítése során 
megszüntetendő zöldterület 
pótlására kijelölt zöldterület. 

110 m2 

(0,01 ha) 
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1.2. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

TERÜLETI MÉRLEG  

Területfelhasználási kategória ha % Közigazgatási területe: 2732,88 ha 

Beépítésre szánt terület 

 

Kisvárosias lakóterület Lki 1,08 0,04 

Falusias lakóterület Lf 26,48 0,97 

Településközpont terület Vt 1,11 0,04 

Intézményi terület Vi 7,63 0,28 

Üdülőházas terület Üü 30,36 1,11 

Hétvégiházas terület Üh 74,65 2,73 

Különleges terület  K 24,88 0,91 

Beépítésre nem szánt terület 

Zöldterület Z 24,25 0,89 

Erdőterület E 395,77 14,48 

Általános mezőgazdasági 
terület  -egyéb 

Má-e 49,83 1,82 

Általános mezőgazdasági 
terület - szőlő 

Má-
sző 

87,8 3,21 

Általános mezőgazdasági 
terület – kert terület 

Má-k 7,06 0,26 

Általános mezőgazdasági 
terület – gyep, fás legelő 

Má-gy 127,87 4,68 

Általános mezőgazdasági 
terület – Külső-tó 

Má-Kt 66,65 2,44 

Általános mezőgazdasági 
terület - korlátozott 

Má-ko 139,13 5,09 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

Mk 59,92 2,19 

Vízgazdálkodási terület V 1520,51 55,63 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület  

Kb 1,62 0,06 

Közlekedési és 
közműterület 

Köu 85,98 3,16 
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

1.3.1. Térségi területfelhasználás 
A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a 
továbbiakban: MATrT) meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi 
kiterjedését a BKÜTrT tartalmazza. Jelen módosítással érintett területek települési térség térségi 
területfelhasználási kategóriába tartoznak. Tihany településszerkezeti terve jelen módosítás 
alapján a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal az alábbiak szerint áll kapcsolatban: 

 Települési térség 

A települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető, 
aminek jelen módosítás megfelel. 

1.3.2. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokra vonatkozó előírások 

A 2. sz. módosítási terület a Balatoni Bringakör kis mértékű kiszélesítésével jár, ami az országos 
műszaki infrastruktúra-hálózatokra vonatkozó előírásokkal nem ellentétes. Az 1. sz. módosítás 
nincsen hatással a műszaki infrastruktúra-hálózatokra. 

1.3.3. Térségi övezetek 

1.3.3.1. Országos övezetek 

- Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

- Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a településszerkezeti tervet nem befolyásolják, a 
világörökségi várományos területre kezelési terv még nem áll rendelkezésre. 

- Tájképvédelmi terület övezete 

Az övezet területén a tájba illeszkedés szabályairól a helyi építési szabályzat rendelkezik.  

- Vízminőség-védelmi terület övezete 

A település területén a vízminőség-védelem szabályairól a helyi építési szabályzat 
rendelkezik.  

1.3.3.2. Kiemelt térségi övezetek 

- Földtani veszélyforrás terület övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

- Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

1.3.3.3. Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

- Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

- Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségeinek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

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

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
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 1.3.4. Egyéb előírások 

Zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak közfeladat ellátása érdekében, az 
átsorolni kívánt zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével 
jelölhető ki: 

Az 1. sz. módosítási területen zöldterület csere, a 2. sz. módosítás során a Balatoni Bringakör 
szabályozási szélességének módosítása kapcsán zöldterület megszüntetés történik, ám ezzel 
párhuzamosan zöldterület kijelölés is történik ugyanakkora nagyságú területen. 

Tervezési 
terület 

sorszáma 
Hatályos településszerkezeti terv 

Településszerkezeti terv 
módosítása 

Terület 

1. 

Zöldterület - közpark Különleges turisztikai terület 
297 m2 
(0,03 ha) 

Különleges turisztikai terület Zöldterület - közpark 
297 m2 
(0,03 ha) 

2. 

Zöldterület – természetközeli közpark Közlekedési terület 
110 m2 

(0,01 ha) 

Általános mezőgazdasági terület – 
korlátozott 

Zöldterület 
110 m2 

(0,01 ha) 
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2. SZ. MELLÉKLET – RAJZI MUNKARÉSZEK 

a Tihany község teljes Településszerkezeti Tervét módosító ……/2020. (………) számú határozatához 

2.1. FEDVÉNYRAJZ – KENDERFÖLDEK 
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2.2. FEDVÉNYRAJZ – BALATONI BRINGAKÖR KORREKCIÓJA A DELTÁBAN 
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II.B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

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

1. § Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a 
továbbiakban: HÉSZ) 2. § (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki: 

l) magánút területe; 
m) szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas terület. 

2. § A HÉSZ 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) Különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) turisztikai; 
b) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató; 
c) szálláshely 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) lakó; 
f) sport 

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

3.§  A HÉSZ 93. § a következő bekezdéssel egészül ki: 

(7) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteiben a magánút szélességi 
mérete nem lehet kisebb 8,0 m-nél. 
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4.§  A HÉSZ 94.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

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: 

  a b c d e f g h 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

  
Építési 
övezeti 

jele 

Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 

területe (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 

terepszint 
alatti 

beépítettsége 
(%) 

Építményének 
legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

1 K-szk1 SZ 15 000 100 20** 20 10,5 50** 

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

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

SZ szabadonálló beépítés 
*  lásd: 96. § (2) bekezdés 
**  lásd: 95. § (3) bekezdés 

4.§  A HÉSZ 95. § a következő bekezdésekkel egészül ki: 

(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. 
 
6. § A HÉSZ 1. mellékletének  

a) SZT-4 jelű szabályozási tervi szelvénye a jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási 
tervi kivonattal módosul,  

b) SZT-5 jelű szabályozási tervi szelvénye a jelen rendelet 2. mellékletét képező szabályozási 
tervi kivonattal módosul,  

 és a HÉSZ 1. mellékletében a jelen rendelet tervezési területére vonatkozó előírások 
hatályukat veszítik.1 

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon, 2020. ……………………-án lép hatályba és az azt követő 
napon hatályát veszti. 

 
 

Tósoki Imre Dr. Percze Tünde 
polgármester jegyző 

 
A rendelet kihirdetve: 2020.  
 
 
         Dr. Percze Tünde 
  jegyző 

                                                 
1  A nyomtatott dokumentáció nem tartalmazza a teljes SZT-4, SZT-5 jelű szelvényt, csak a módosítással 
érintett SZT-6/M2 jelű külterületi és SZT-6/M1 jelű belterületi szabályozást bemutató tervlapokat. A 
jóváhagyás során a teljes SZT-4, SZT-5 jelű szelvények dokumentálásra kerülnek, ami az elektronikus 
dokumentációban is elérhető. 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
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1. KENDERFÖLDEK 

A módosítás 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 szigorúbb szabályokat javasol.  

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. 

1.2. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.2.1. 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. 

  

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 nevezetű 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. 
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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. 2 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. 

  

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 

                                                 
2  Tihany község már az 1970-es években csatornázott, a szennyvízderítő a Kenderföldek középső részén 
található. A terület rekultivációja tervezett. 
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Kenderföldek területe a tópart felől 

1.2.2. Területre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök  

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2015. (IV.09.) számú határozatával fogadta 
el a településszerkezeti tervét és 5/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelettel fogadta el a helyi 
építési szabályzatot (a továbbiakban: HÉSZ). A településrendezési eszközök azóta többször is 
módosításra kerültek. 

A településrendezési eszközöket elsősorban a fejlesztéssel érintett 1841/23 hrsz.-ú telek esetében 
vizsgáljuk, de a szomszédos 1841/21, 1841/18, 1841/9 és 1841/24 hrsz.-ú telkek esetében is 
bemutatjuk. A Következő táblázat az egyes telkek területfelhasználási egységét és építési övezetét 
vagy övezetét mutatja be. 

Hrsz. Területfelhasználási egység a 
településszerkezeti tervben 

Építési övezet vagy övezet a szabályozási 
tervben 

1841/23 Különleges terület – turisztikai terület 
(K-tur) 

Különleges terület-szabadidő központ (K-
szk1) 

1841/21 Zöldterület – közterület/közpark Közpark (Zkp-1) 

1841/18 Zöldterület – közterület/közpark Közpark (Zkp-1) 

1841/9 Zöldterület – természetközeli közpark Természetközeli közkert (Zkkt-3) 

1841/24 Erdőterület Erdőterület-védelmi (Ev-1) 
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Településszerkezeti terv kivágata 

 

Szabályozási terv kivágata 

A HÉSZ az alábbi előírásokat tartalmazza egyes építési övezetek és övezetek vonatkozásában: 

K-szk1 

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: 
a) turisztikai; 
b) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató; 
c) szállás jellegű; 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) lakó; 
f) 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. 
94. § A különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteit, valamint az azokban 

betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
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A B C D E F G H 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

  
Építési 

övezeti 
jele 

Beépít
és 

módja 

Kialakítható 
legkisebb 

területe (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményén
ek legnagyobb 

épület-
magassága (m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

1 K-
szk1 SZ 15 000 100 20 20 10,5 60 

95. § K-szk1 jelű építési övezetben a legnagyobb megengedhető homlokzatmagasság legfeljebb 12,0 
m lehet. 

Zkkt3 

103. § (6) Zöldterület övezetiben a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) kerti építmény, 
e) komposztáló, 
f) zászlótartó oszlop. 
105. § (1) Zöldterület közkert övezetek telkein a zöldterület legalább 80%-át növényzettel 

fedetten kell kialakítani és fenntartani, melynek legalább 1/3-át háromszintű növényzetnek kell 
takarnia. 

(2) Zöldterület közkert övezetekben elhelyezhető, amennyiben az övezeti előírások másként 
nem rendelkezik: 

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
b) a terület fenntartásához szükséges építmény, 
c) vendéglátó épület. 
(12) Zkkt3 jelű övezetben építmény nem helyezhető el. 

1.2.3. Területre vonatkozó hatályos településképi előírások  

Tihany község önkormányzat képviselő-testülete a 21/2017. (XII.19.) Önkormányzati rendelettel 
alkotta meg a településkép védelméről szóló rendeletét (a továbbiakban: TKR). 

A településképi rendelet a településképi arculati kézikönyv javaslataira épül. A kézikönyv a 
Kenderföldek területét Vízpart eltérő karakterű területbe sorolja, melyre a következő javaslatok 
vonatkoznak: 

A vízpart eltérő területfelhasználású telkei egyediek, s ezzel összhangban egyedi építészeti 
igénnyel járnak. A területek esetében a közös pont, hogy az épületek Balaton felől feltáruló 
látványa is jelentőséggel bír. Az új vízparti épületek legyenek attraktívak, építészeti 
megjelenésüket az egyedi megoldások, és az építészeti minőség jellemezze, a tájba, környezetbe 
illesztés szem előtt tartásával. Az Öregkikötő hajóállomás nemrég elkészült megújulása színvonalas 
mintát mutat a többi terület számára is. 
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A településképi rendelet tervlapjának kivágata 

A TKR a Kenderföldek területét Vízpart 
településképi szempontból meghatározó 
területbe sorolja. 

10. A településképi szempontból meghatározó 
területekre vonatkozó területi építészeti 

követelmények 

12.§ A HÉSZ készítése során az alábbi területi 
építészeti követelményeket kell figyelembe venni: 

a) az utcafronti kerítés magassága legfeljebb 1,5 
m lehet, a sportpályát határoló labdafogó háló, 
kerítés kivételével; 

c) vízpart MT-n új épület legmagasabb pontja 
nem haladhatja meg – a terepszinthez történő 
csatlakozástól mért – 15,0 m-t. 

11.Egyedi építészeti követelmények 

13.§ Településképi szempontból meghatározó 
területen 

(2) tetőfedés anyagaként és épület 
burkolataként nem alkalmazható: 

a) műanyag hullámlemez; 
b) fémlemez fedés; 
c) egyéb fémlemez fedés bármilyen ipari jellegű, 

előregyártott fémlemezfedő rendszerből; 
d) alumínium trapézlemez; 
e) mesterséges pala; 
f) bitumenes zsindely 
(2) Újszerű, előregyártott elemes burkolat a 

homlokzaton nem alkalmazható. 
(3) Csak egymással harmonikus egységet alkotó, 

azonos színcsaládba tartozó színek alkalmazhatók egy 
épületen. 

(4) Az épületek homlokzati falfelületének 
színezésénél a környezethez való illeszkedés 
érdekében vakolt felületeknél csak a fehér és világos 
földszínek, természetes építőanyagok esetén azok 
természetes színei alkalmazhatók. Faburkolat, 
faszerkezetek esetén természetes színekhez 
illeszkedő pácolt felület színek alkalmazhatók. 

(5)A homlokzatfelújításnak, homlokzatszínezésnek a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki 
kell terjednie. 

(6) Ikres beépítés esetén a nyílászárók anyaga, formája, homlokzat színe és a tetőfedés anyaga a 
közterület felől egymáshoz illeszkedő legyen. 

(7) Az épületek fedését a településen jellemző, nádfedéssel vagy természetes anyagú és színű égetett 
cserép fedéssel kell megoldani. Fémlemez fedés és egyéb színes anyagok nem használhatók. 

14.§ A kerítés anyaga, színe és architektúrája illeszkedjen a főépülethez. 
15.§ (1) Kizárólag 37-42°közötti tetőhajlásszögű magastetős épület helyezhető. Nád fedés esetén a 

42-45°-os tetőhéjalás megengedett. 
(2) Az összes tetőfelület vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 10%-án 37°-nál kisebb 

tetőhajlásszögű tető is kialakítható előtető, árnyékoló, tetőablak esetén, ahol fémlemez fedés is 
megengedett. 

(3) Ikres vagy sorolt házas beépítés esetén a csatlakozó épület tetőkialakítása, tetőhajlásszöge azonos 
legyen. 

(4) A melléképület tetőhajlásszöge illeszkedjen a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez. 
(5) Nem alkalmazható - harcsaszájtól vagy egyszerű négyszögletes geometriai formájú, téglalap 

keresztmetszetű formától eltérő - tetőfelépítmény, tetősíkból kiemelkedő tetőablak. 
(6) A homlokzati kőfelület kizárólag tihanyi kő lehet. 
16.§ (1) Az épületek közterület felőli homlokzatán - beleértve a homlokzati tetőfelületet is 
a) épületgépészeti, hírközlési és egyéb elektronikai eszközök kivezetését, kültéri egységeit, valamint 

napenergia hasznosító berendezéseket az épület utcai homlokzatára és az utcai homlokzattól mért 5 m-en 
belül nem lehet elhelyezni, 
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b) napenergia hasznosító berendezés, napkollektor, napelem - tetőfelületre történő telepítés esetén az 
utcaképi és tájképi látványba nem zavarhat bele 

ba) – magastető tetősíkjától legfeljebb 10°-kal emelkedhet ki. Előnyben kell részesíteni a cserépbe épített 
napenergia hasznosító integrált rendszereket. 

bb) lépcsősen nem rakható a tetőre és azokat egy tömbben kell tartani, a lépcsőzés és az ugráló 
vonalvezetés nem megengedett. Védett terület, vagy homlokzat esetén, vagy ha a tájolással az előírások nem 
egyeztethetők össze a kertben, támfalra, vagy a kerítésre való telepítést kell alkalmazni. 

bc) lapostetőn csak az attikafal takarásában (szükség esetén annak megmagasításával) helyezhető el 
napkollektor, napelem. 

c) háztartási méretű szélgenerátor telepítésének feltétele, hogy 
ca) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot max. 3 m-rel 

haladhatja meg, 
cb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen, és 
d) házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak takartan 
da) a telkek előkertjében, 
db) a telkek udvarán, 
dc) az épület egyéb homlokzatán helyezhető el, 
e) égéstermék elvezető rendszerek, szerelt kémény nem építhető. 
(2) Új villamosenergia ingatlan-bekötést az egész településen már csak földalatti csatlakozás 

kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad. 
17.§ (1) A kert növényzetének telepítésekor - a 4. függelékben szereplő - őshonos növényfajokat és azok 

faiskolai változatait javasolt alkalmazni. 
(2) Nem telepíthetők az 5. melléklet szerinti növényfajok. 
(3) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A 

parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítását minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 
1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa 
telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei 
a telek zöldfelületébe nem számíthatók bele. 

(4) Az építési telken növénytelepítésnél az előírt ültetési távolságokat javasolt figyelembe venni. 
21. Egyedi építészeti követelmény a Vízpart MT-re 

21. Egyedi építészeti követelmény a Vízpart MT-re  

28.§ (1) Vízpart MT-n 7°-nál nem nagyobb lejtésű lapostető is építhető. 
(2) Vízpart MT-n lévő értékes növényzet védelméről gondoskodni kell, funkciója megőrzendő, növényzete 

felújítandó. A területen lévő növényállomány felújítása során előnevelt fákat szükséges telepíteni. 
(3) Vízpart MT-n a beépítetlenül megőrzendő parti területsávot zöldfelületi jelleggel kell kialakítani. 

A TKR alapján3 új épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg – a terepszinthez történő 
csatlakozástól mért – 15,0 m-t, így az Eljr. 23/E. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében a 
HÉSZ-ben ennek megfelelően kell megállapítani a beépítési magasságot.  

  

                                                 
3 Az Eljr. 23/E. § (1) bekezdése értelmében a területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a 
helyi építési szabályzat illetve a beépítési terv részére, így azokat ott kell érvényesíteni. 

23/E. § (1) A területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a helyi építési szabályzat, a 
beépítési terv és a közterület-alakítási terv számára. A területi építészeti követelmény a helyi építési 
szabályzatban, a beépítési tervben és a közterület-alakítási tervben érvényesül. 

… 

(3) A területi építészeti követelmény kiterjedhet – a településképi szempontból meghatározó vagy a 
helyi területi védelemmel érintett terület tekintetében – 

… 
b) a beépítés jellemző szintszámának vagy az épület legmagasabb pontjának (amely érték 

figyelembevételével a helyi építési szabályzat a beépítési magasságot meghatározza), 

… 

általános meghatározására. 
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1.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

1.3.1. 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 

1.3.2. 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. 
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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. 

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: 

a) turisztikai; 
b) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató; 
c) szálláshely 

szállás jellegű; 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) lakó; 
f) 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. 

  

                                                 
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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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 
 
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 
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1.4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Területfelhasználás, beépítésre szánt területek, beépítésre nem szánt területek 

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

1.4.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

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

1.4.4. Védelmi és korlátozó elemek 

1.4.4.1 Védőtávolságok 

A tervezési területet szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek védőtávolsága nem érinti. 

A tervezési területet nem érinti környezetvédelmi szempontból korlátozás. 

1.4.4.2. 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 módosítási 
terület az ökológiai hálózat részét nem képezi. 

1.4.4.3. 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. 

1.4.4.4. 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. 

1.5. A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

Tihany község településfejlesztési koncepcióját Tihany Község Képviselő-testülete a 214/2013. 
(X.29.) számú határozatával hagyta jóvá. A koncepció célrendszerében a komplex turizmusfejlesztés 
mint prioritás, a turisztikai szolgáltatások fejlesztése és a turisztikai kínálat fejlesztése mint alcél 
szerepel.  
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A részcélok közül a módosításhoz kapcsolódóak a következők lehetnek: 

 Szálláshelyek fejlesztése 

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

− Új 4-5 csillagos szálloda létesítése a településen; 

− Kenderföldek fejlesztése, szállásférőhely bővítése; 

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

− Konferenciaturizmushoz (közepes nagyságú) infrastruktúra létrehozása; 

− Magánszálláshelyek összefogása; 

 Vendéglátás 

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

 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. 

1.6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A közlekedési munkarészben az útkategóriák meghatározását, valamint a javasolt közúti elemek 
tervezését, paramétereinek kialakítását az e-UT 03.01.11 (ÚT-2-1.201:2008) számú, „Közutak 
tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírásban, a csomópontok tervezését az e-UT 03.03.21 (ÚT 
2-1.214:2004) számú „Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” című Útügyi Műszaki 
Előírásban foglaltak szerint végeztük el. 

A tervezés során betartottuk az e-UT 02.01.41 (ÚT 2-1.218:2003.) számú, a településrendezési 
tervek alátámasztó közlekedési munkarészeinek tartalmára vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás 
rendelkezéseit. 

1.6.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 Közúti kapcsolatok 

A település közúti megközelíthetőségét, országos főúthálózathoz való kapcsolatát a Balaton északi 
partján haladó 71. sz. másodrendű főút biztosítja, amely közvetlen kapcsolatban áll az M7 
autópályával. A Tihanyba irányuló forgalom csak a 71. sz. útról érkezhet a településre, egyéb külső 
közúthálózati kapcsolata nincs. Ebből az irányból várható a tervezett beépítésre irányuló forgalom 
is, amely a 71. sz. út irányából vagy a part menti úton, vagy a településközponton keresztül érkezik 
majd (Kossuth Lajos utca – Halász utca – Rév utca). Jellemzően alacsony forgalmi érték várható a 
Szántód – Tihany rév irányából, bár ez a legközelebbi kapcsolat az M7 autópályához, a Zamárdi 
csomóponton keresztül. Az M7 autópálya biztosítja a tervezési terület leggyorsabb megközelítését 
mind a főváros, mind a déli országrészek felől. 
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Települési közlekedési hálózat 
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 Országos főutak 

A korábban említettek szerint a község és a tervezési terület is csak közvetett módon kapcsolódik az 
országos főúthálózathoz. 

- 7. sz. Budapest-Székesfehérvár-Letenye I. rendű főút 

A községtől délre haladó főutat a Tihany-Szántód révvel átkelve a Balatonon, a 7102. j. 
Zamárdi-Szántód rév-Szántód összekötő úton haladva lehet elérni. 

- 71. sz. Lepsény-Fenékpuszta II. rendű főút 

A községtől északra haladó főutat a 7117. j. Tihany félsziget összekötő úton keresztül lehet 
elérni. 

 Gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatok 

A 7. sz. I. rendű főúton keresztül kevesebb, mint 2 km távolságban található az M7 autópálya 
Szántódi lehajtója, amelyen keresztül az Európai gyorsforgalmi hálózathoz is közvetetten 
kapcsolódik Tihany. 

 Országos mellékutak 

- 7117. j. Tihany félsziget összekötõ út (Útkategória: K.V.B. és a településközpontban: 

B.IV.b.C.) 

Az út hurokszerűen halad a 71. sz. út és a Tihanyi rév között, onnan a visszafordul és a keleti 
partot követve visszatér a 71. sz. úthoz. Külterületi szakaszán nyílt árkos vízelvezetéssel, kb. 
1 m széles padkával kiépített, aszfaltburkolatú, 2x1 forgalmi sávval üzemelő útszakasz. A 
tervezési terület közvetlen megközelítését adja mind a települési, mind térségi 
szempontból. 

A község meglévő közlekedési hálózata az ábrán látható. 

 Forgalmi terhelés 

Az alábbi táblázat a tervezési területen, vagy annak közelében áthaladó országos úthálózati elemek 
átlagos napi forgalmát (ÁNF) mutatja. (Az adatok az országos közúthálózatot kezelő Magyar Közút 
Nonprofit ZRt. által 2018. évre közzétett adatbázisából származnak.) 

7117. j. (Tihany félsziget) összekötő út 
Szgjm Kistgjm Szóló 

busz 
Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt Pótkocsis 
 

Nyerges Speciális 
 

Mkp Kp Lassú 
jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

(0+000 – 6+283 km szelvények között – tervezési terület mellett) 
2834 501 28 0 19 15 0 0 0 129 394 26 3712 

(6+283 – 11+730 km szelvények között – Rév utca) 
2863 306 130 0 27 24 3 3 0 121 162 23 3692 

A Magyar Közút ZRt. 2018. évi forgalomszámlálása szerint az országos mellékút mindkét szakaszán 
mérsékelt forgalmi terhelés tapasztalható (ÁNF=3712 Ejm/nap, MOF= 372 Ejm/h). Jellemzően 
erősebb a forgalmi terhelés nyári szezonban, mint az év egyéb időszakaiban. A teherforgalom 
aránya alacsony (3-5 %). 

Kapacitásszámítás: 

A vonatkozó útügyi műszaki előírás (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 03.01.11.) szerint:  

Külterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 
forgalomnagyság: 1400 Ejm/h, az eltűrhető: 2000 Ejm/h/sáv. 

10%-os MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható: 

MOF = 3712 Ej/nap x 10% ≈ 372 Ej/h  

372 Ejm/h< < 1400 Ejm/h  

Vagyis a terület beépíthetőségét, funkcióját nem befolyásolja annak várható forgalomkeltése, mivel 
az országos összekötőút mindkét szakaszán jelentős (73%) kapacitástartalék áll rendelkezésre.   
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 Kötöttpályás kapcsolatok 

A településen nem halad át vasútvonal. Legközelebbi kötöttpályás kapcsolatát a 29. sz. 
Székesfehérvár–Tapolca vasútvonal jelenti, amely Tapolca és Székesfehérvár mellett, akár 
Budapesttel is közvetlen kötöttpályás kapcsolatot biztosít. A leggyorsabban elérhető kapcsolat az 
Aszófő megállóhely.  

1.6.2. Közúti közlekedés 

Tihany közúti közlekedési hálózatának gerincét a 7117. j. út jelenti, csak ennek az útnak az 
igénybevételével lehet megközelíteni a települést, mind északról a 71. sz. főút, mind a Tihanyi rév 
állomás irányából. Az egyéb hálózati elemek, mind ehhez az úthoz csatlakoznak. 

 Helyi közúthálózat 

Főúthálózat: 

A helyi főúthálózatot az országos közúthálózat településen áthaladó szakasza jelenti: 

Másodrendű főútként működik a 7117. j. összekötő út átkelési szakasza (Klebelsberg Kuno utca, Rév 
utca, Kossuth Lajos utca) 

Mellékút hálózat: 

A tervezési terület környezetében nem találhatók gyűjtőutak, ezért a mellékút hálózat a környező 
kiszolgáló utakból áll. 

Főbb, a tervezési területhez kapcsolódó kiszolgálóút a Kenderföld út (útkategória: B.VI.d.D.). A 
7117. j. úthoz a vitorlás kikötőnél kapcsolódó, zsákutcaként üzemelő helyi kiszolgáló út, amely az 
utca északi oldalán elhelyezkedő ingatlanok megközelítését szolgálja. A csomópontban a Kenderföld 
út az alárendelt útvonal. Az útszakasz kb. 350 m hosszú szakaszon nyitott kétirányú 
gépjárműforgalom számára, további szakaszán kerékpárútként üzemel egészen a Rév utca 
nyomvonaláig. Ez a kerékpárút szakasz (3 m széles aszfaltburkolattal kiépítve) jelenti az utca 
mentén fekvő üdülő-ingatlanok közúti megközelítését is, bár ez forgalomtechnikai szempontból nem 
rendezett (nincs kitáblázva a célforgalom behajtásának lehetősége). Az útszakasz gépjárművek 
járható részén kb. 100 m hosszon 5 m széles burkolat, kiemelt szegélyek, zárt csapadékvíz-
elvezetés és kétoldali parkolás jellemző, további szakaszán 3 m burkolattal kiépített, hiányzó 
vízelvezetési megoldással. 

 Forgalomtechnika 

A község területén a jelzőtáblával irányított csomópontok és a két forgalmi irányú útszakaszok a 
jellemzők. 

1.6.3. Közösségi közlekedés 

 Közúti közösségi közlekedés 

A vizsgált terület közösségi közlekedési kapcsolatai a 7117. j. úton közlekedő menetrendszerinti 
buszjáratok szolgáltatják. Tihanyból a régió és a megye nagyobb települései, valamint távolabbi 
nagyvárosok autóbuszokkal közelíthetők meg. A buszjáratokat az ENYKK üzemelteti. Legközelebbi 
buszmegálló a Tihany, Üdülőtelep megálló, amely a tervezési terület kb. 70 %-a számára biztosít 
ellátottságot, 300 m rágyaloglási távolságot véve figyelembe. 

A területtől kb. 450 m távolságban még két buszmegálló található: 

- Tihany, Tourist Center és 

- Tihany, Rév bejárati út. 

Ezekben a megállókban állnak meg a Veszprém - Balatonfüred – Tihany buszjárat (viszonylat-szám: 
7355) járatai.  

A településről gyakorlatilag csak Veszprém (megyeszékhely) és az útvonalon fekvő megállók érhető 
el átszállás nélkül, a további úti célok mindegyike csak veszprémi, illetve balatonfüredi átszállással 
közelíthető meg a buszjáratokkal. A település kívül esik a Balaton északi partján, a 71-es számú 
főúton bonyolódó távolsági és helyi buszjáratok útvonalából, ennek eredményeképpen a településre 
csak a helyközi járatok jönnek be, a távolságik nem (átmenő forgalom minimális). Tihany 
megközelítése Balatonfüred (7,1 km) felöl 5:05 és 20:03 között lehetséges 18 járattal, míg 
Balatonudvariból (8 km) csak napi egy alkalommal.   



TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 35 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 

Közösségi közlekedési hálózat 

 Kötöttpályás közösségi közlekedés 

Tihany községben nincs kiépített vasútvonal, a közösségi közlekedési ellátottságot a helyközi 
autóbuszjáratok biztosítják. 
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 Vízi közlekedés 

A település (és a vizsgált terület) vízi közlekedési lehetőségeit a gépjárművek szállítására alkalmas, 
Tihany és Szántód között közlekedő kompjárat, valamint a hajóállomásra érkező (főleg turizmus 
céljára használt) hajójáratok biztosítják. A kikötők közúti megközelíthetősége általában jó, de 
parkolási lehetőségeik korlátozottak.  

1.6.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 Gyalogos közlekedés 

A tervezési terület mellett a 7117. j. út mindkét szakaszán egyoldali gyalogjárda fut. A Kenderföld 
út mentén járda csak rövid szakaszokon, esetlegesen kiépített, az út egyik oldalán. A nyári 
szezonban a határoló utakon tapasztalható gyalogosforgalom, de a tervezési terület közvetlen 
közelében (annak beépítetlen jellege miatt) nincs gyalogosforgalmi igény. Kijelölt 
gyalogosátkelőhely nincs a környéken. 

 Kerékpáros közlekedés 

A tervezési terület mellett három kiépített kerékpárút üzemel:  

- a 7117. j. úttal párhuzamosan haladó kerékpárút a 71. sz. főút irányából érkezik, a Tihanyi 
hajóállomásig kerékpárútként, a Váralja és a Fürdőtelepi utca között közúton javasolt 
kerékpáros útvonalként, a Fürdőtelepi utca és a Kenderföld út között kerékpárútként 
kiépített.  

- a Kenderföld út vegyes használatú szakaszán a közúti forgalommal együtt halad a 
kerékpáros forgalom, majd önálló kerékpárútként éri el  

- a Rév utcai kerékpárutat, amely a Tihanyi rév területéig gyalog- és kerékpárútként 
kiépített. A településközpont irányába nincs kialakított kerékpárforgalmi infrastruktúra. 

1.6.5. Parkolás 

Közterületi parkolófelületek a tervezési terület közelében: 

- Tihanyi révnél:  89 parkolóállás (díjköteles) 

   15 autóbusz-parkoló 

- Vitorlás-kikötőnél: 45 parkolóállás 

- Kenderföld úton: 30 parkolóállás 

1.6.6. Felsőbb szintű tervekben megjelenő nyomvonalak 

 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve nem tartalmaz közlekedési infrastruktúra 
fejlesztési elemeket a tervezési terület közvetlen környezetében, kivéve az országos jelentőségűnek 
jelölt kerékpárutat, amely a 71. sz. főút irányából érkezik a területre, nyomvonala a félsziget keleti 
partja mentén halad, a 7117. j. út mellett, majd a Kenderföld úton nyugati irányba fordul és 
csatlakozik a rév és a településközpont között vezető kerékpárúthoz. Jelentős közúthálózati 
fejlesztés nem tervezett. 
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Balaton Kiemelt üdülőkörzet Szerkezeti Terve, vonatkozó részlet 

 Tihany, Hatályos Szabályozási Terv, 2013. 

A település hatályban lévő szerkezeti terve a tervezett beépítés ingatlanjain szabadidő központ 
lehetséges beépítését jelöli. A csatlakozó területek üdülő és közparki területhasználatúak a jövőben 
is. 

Egy (jelenleg kiépítés alatt álló) kiszolgáló úti kapcsolat jelölt a 7117. j. út part menti szakasza és a 
Rév utca között. Az új út a Rév utcához a Club Tihany üdülőtelep bejáratától kb. 60 m távolságra 
csatlakozik. Ennél a bejáratnál a település önkormányzata körforgalom kialakítását tervezi. 

1.6.7. Tervezett állapot 

 Megközelíthetőség: 

A tervezett öt ingatlant nem a 7117. j mellékút irányából, hanem a Kenderföld út és az építés alatt 
álló kiszolgáló út irányából kívánja feltárni a Fejlesztő. A közutakhoz magánutak csatlakoznának, 
ahonnan elérhetővé válik minden tervezett épület. Egy magánút nyílna a Kenderföld útról (azon a 
ponton ameddig a kétirányú forgalom terhelheti), erről a nyomvonalról indul az ingatlanok északi 
határán végighúzódó, a nyugati oldalon építés alatt álló közúthoz két ponton csatlakozó magánút. 

A tervezési terület délnyugati oldalán tervezett szálloda egy külön csatlakozást kap a nyugati 
oldalon épülő kiszolgáló útra. 

A tervezési terület megközelíthetősége jónak ítélhető, mivel nem szükséges csatlakozást kialakítani 
az országos mellékúton, hanem két kiszolgáló (köz)úthoz is csatlakoztatható a terület belső 
úthálózata. A tervezett beépítés előnye, hogy a terület belső úthálózatát csak a lakófunkcióból 
eredő forgalom veszi majd igénybe. 

A részletes tervek készítése során külön figyelmet kell fordítani a gyalogos és kerékpáros 
kapcsolatok forgalombiztonsági szempontjaira és megvizsgálandó egy, a Balaton partja felé 
közvetlenül vezető gyalogos útvonal kialakíthatósága is. 
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Kiszolgáló út mintakeresztszelvénye 

 Úthálózati kapcsolatok: 

A parti út és a Rév utca összekötésére tervezett kiszolgáló út 12 m szabályozási szélességgel, 
kétirányú forgalmat lebonyolító útszakaszként, egyoldali járdával, zöldsávval és közvilágítással 
kiépítve tervezett. A csapadékvizek elvezetését nyílt árok biztosítja.  

A tervezési területen belül korlátozott forgalmú magánutak tervezettek. A magánutak kialakítása 
során a HÉSZ minimum 8,0 m szabályozási szélességet ír elő, amennyiben önálló telekként kerül 
megvalósításra. 

 Közösségi közlekedés:  

Tekintettel a tervezési terület nagy részének ellátottságára, új közösségi közlekedési megállókat 
nem terveztünk. 

 Gyalogos és kerékpáros közlekedés:  

Az ú kiszolgáló úton egyoldali, két méter széles gyalogosfelület tervezett. A belső gyalogos 
kapcsolatok vagy különálló gyalogutakon, vagy vegyes forgalmú, forgalomcsillapított útszakaszokon 
lesznek megadva. 

 Parkolás:  

Közterületi parkolás nem tervezett, a magánterületen belül 611 parkolóállás megvalósítása várható. 

1.6.8. Közlekedési hatások 

Elfogadva, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő területhasználati funkciók lesznek és a 
forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkolófelületek nagyságából számoljuk, a legfontosabb az 
elhelyezendő parkolási igény meghatározása, ebből az átlagos forgalomkeltés meghatározása és 
annak ellenőrzése, hogy a meglévő közlekedési lehetőségek (hálózatok) be tudják-e fogadni a 
keltett forgalmat. 

A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható tartózkodási időkből, a 
parkolóhasználati szokásokat és a funkcióktól függő sajátosságokat figyelembe véve lehet számolni. 

Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az új megjelenő forgalom 
lebonyolítására, a közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének megőrzése 
érdekében közlekedési fejlesztéseket kell előírni. Ezek –nagyobb beruházások- esetén csak részletes 
közlekedési hatástanulmány birtokában határozhatók meg. 
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Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a beruházás helyszíne és a várható gépjármű-ellátottság miatt 
nem javasoljuk az OTÉK-ban meghatározott/igényelt parkolószámoktól való eltérést, azok 
csökkentését. 

 Forgalomkeltés számolása 

A forgalomkeltés szempontjából két eltérő időszak jelentkezik egy üdülőterület esetén:  

- Nyári szezon (általában május és szeptember között, hétvégi időszakokban) 

Legforgalmasabb valószínűleg a július-augusztusi péntek délutánok időszaka. 

Keltett forgalom mértéke:  

Az összes gépjármű kb. 60 %-a 3 óra alatt érkezik meg.  

611 x0,6/3 = 123 gjm/h/irány 

Mindegyik a 7117.j. úton érkezik, észak felől, a parton 80 % (99 gjm/h/irány) + a komp, 
illetve a településközpont felől 20 % (24 gjm/h/irány). 

A benti parkolók elhelyezkedése alapján feltételezhető, hogy 50-50 %-ban hajtanak be a 
Kenderföld út és az új feltáró út irányából (62-62 gjm/h/irány –ez egy forgalmi sáv 
kapacitásának mindössze 10 %-a). 

A 7117. j. összekötő út forgalmi terhelése és kapacitása olyan, hogy a várható 
forgalomkeltést probléma, konfliktus nélkül be tudja fogadni.  

- Szezonon kívül 

Az év többi hónapjában (X-IV.) jóval kisebb forgalomkeltés várható, mint a csúcsidőszakot 
jelentő nyári hónapokban. Ebben az időszakban a fenti forgalmi értékeke kb. 20-25 %-ával 
lehet számolni. 

A részletes tervezés során a bejáratok környezetében külső várakozóhelyek biztosítása szükséges. 
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Keltett forgalom becsült eloszlása 

 Csomóponti kapacitások ellenőrzése 

A forgalomkeltéssel érintett csomópontok kapacitásának ellenőrzése érdekében előrebecsültük a 
csomópontokat várhatóan terhelő forgalomnagyságokat a beruházás megvalósítása után. 
Tekintettel arra, hogy a legnagyobb forgalmi terhelés a nyári szezonban jelentkezik majd, az 
országos mellékutak üzemeltető által szolgáltatott, éves átlagból számolt átlagos napi forgalmi 
értékeit 50 %-kal megnövelve vettük figyelembe. 

 Új kiszolgáló út és a parti út (7117. j. út) csomópontja 

A nem jelzőlámpás forgalomirányítással szabályozott csomópontok esetében kapacitásukat úgy kell 
megállapítani, hogy az elsőbbséggel rendelkező forgalom értékének ismeretében meghatározzuk az 
átengedhető legnagyobb alárendelt forgalom nagyságát. Ehhez a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás 4. 
ábráját alkalmazzuk, amely szerint, ha az elsőbbséggel rendelkező forgalom (MOF figyelembe 
vétele): 

Fe= 372 + 24 = 396 Ejm/h, az átengedhető alárendelt forgalom nagysága: 790 Ejm/h >> 37 Ejm/h (a 
kiszolgáló út irányából balra kanyarodó, alárendelt mértékadó óraforgalom). 

Így tehát – mértékadó óraforgalom figyelembe vételével - ez a kereszteződés jelentős 
kapacitástartalékkal rendelkezik.  
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A tervezett kiszolgáló út funkciója csak a tervezett fejlesztéshez irányuló közúti forgalom 
útvonalának biztosítása. Tervezési paraméterei nem alkalmasak nagyobb átmenő forgalom 
befogadására. 

 Új kiszolgáló út és Rév utca (7117. j. út) csomópontja 

A Rév utca és a Kenderföldeket feltáró, 12 m szabályozási szélességű, tervezett útszakasz 
csomópontjában egy körforgalom építése számára biztosít helyet Tihany település legújabb 
módosításában a szabályozási terv. A csomópont elkészült engedélyezési tervei (Fejér Európa Kft., 
2019.) szerint a körforgalom szabványos kialakítású, Rk=16 m sugarú, egy direkt ággal a 
Kenderföldek irányába, két gyalogátkelőhellyel a középszigeteken keresztül és egy kerékpáros 
átvezetéssel, az északi ágon buszöblökkel. A körforgalom számára biztosított közterületi szélesség 1 
m-rel meghaladja az építendő felületek méreteit, az építés és fenntartás lehetővé tétele 
érdekében. 

Bár nem tartozik szorosan jelen tervezési terület szabályozási kérdéséhez, de szakmai 
kötelességünk felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy bár a tervezett körforgalom alkalmas a 
forgalom lebonyolítására és szétosztására, a terv forgalomtechnikai tervlapján feltüntetett új 
forgalmi rend nem lesz működőképes, amennyiben a csatlakozó kenderföldi kiszolgáló út 12 m 
szabályozási szélességű marad. A körforgalom engedélyezési tervének műszaki leírásában 
hivatkozott „előzetes közlekedési koncepció” szerint a település célja, hogy a Révet már csak 
célforgalom közelíthesse meg. Az átmenő forgalom útvonalaként, a még ki nem épült, 12 m 
szabályozási szélességű kiszolgáló utat jelölték ki (erre települ rá a lakó- és szállodai funkciókkal 
kiépülő Kenderföldek beruházás is). Tekintettel arra, hogy a helyettesítendő útszakasz (7117. j. 
Tihany félsziget összekötő út) az országos mellékúthálózat része, csupán megfelelő paraméterekkel 
tervezhető meg és építhető ki, mivel nem csupán az útszakasz átlagos napi forgalmát (787 
Ejm/nap), de az új beépítés által keltett forgalmakat is be kell fogadja. A 12 m szabályozási 
szélességbe nem fér bele a legalább 2x3,25 m sávszélesség, a legalább 2 m egyoldali járda, a 
vízelvezetés árka, a zöldsáv és a szükséges közműsáv, amelyek minimális paraméterként kezelendő 
értékek egy országos mellékút belterületi szakasza esetében. 

Hálózati és településszerkezeti szempontból sem tartjuk megfelelőnek az országos mellékút 
forgalmának átterelését a tervezett üdülőövezet mellé.  

1.7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A terület új beépítésének a hatályos előírások szerinti feltétele a teljes közműellátás biztosítása. A 
terület jelenleg közműellátással kismértékben rendelkezik, a meglévő közművek azonban a 
megnövekvő igények kielégítésére nem alkalmasak, valamint a meglévő nyomvonalak a terület 
beépítését hátrányosan befolyásolnák, ezért azokat új nyomvonalra kell átépíteni.  

A közműellátás tervezésénél, a várható igények meghatározásánál figyelembe kell venni a többször 
módosított, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM 
rendelet előírásait. Ennek megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a  
6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell teljesíteni. 
Ezen követelményszintek mellett fontos új elem, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület 
energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-
os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek kielégítési 
igényét rendeleti követelmény nélkül is, a fenntartási költségek csökkentése érdekében, célszerű 
megoldani. 

A hatályos településrendezési eszközökben rögzítettek szerint a tervezési területen megújuló 
energiahordozóként a föld és a nap energiájának hasznosítási lehetősége vehető figyelembe, 
amelyek közül előzetesen rentábilisabbnak a napenergia hasznosítása ígérkezik.  

A tervezett lakóépületek termikus energiaellátását a teljes közműellátásra vonatkozó előírások 
alapján vezetékes energiahordozóval kell megoldani, amelyre a földgázellátás, a villamosenergia és 
a megújuló energiahordozó hasznosítása áll rendelkezésre. Meg kell említeni, hogy az előírások 
lehetőséget adnak arra is, hogy a teljes közműellátás termikus energiaellátásra vonatkozó 
követelményei kielégítettnek tekinthetőt a „hagyományos” vezetékes energiahordozók 
igénybevétele nélkül is, ha azt megújuló energiahordozó és villamosenergia ellátással elégítik ki. 
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A tervezett új fejlesztés teljes közműellátásának kielégítésére a következő közműigények 
jelentkezése prognosztizálható: 

- vízigény 180 m3/nap 

- tüzivíz igény   

o külső 4200 l/min 

o belső 300 l/min 

- keletkező szennyvíz 170 m3/nap 

- villamosenergia igény 
ebből 

2900 kW 

o közhálózatról 2050 kW 

o megújuló energiahordozóval 850 kW 

- termikus energia igény 
ebből 

3100 kW 

- földgázigény (földgáz és megújuló igénybevétele esetén) 430 nm3/h 
- megújuló energiaigény (földgáz igénybevétele mellett) 300 kW 
- megújuló energiaigény teljes termikus energiaellátásra 930 kW  

A prognosztizált igények csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak a közműszolgáltatók számára. A 
továbbtervezés során a beruházó döntheti el, hogy a lakóterület termikus energiaellátását földgáz 
és megújuló energiahordozó ellátással, vagy kizárólag megújuló energiahordozó igénybevételével 
szeretné megoldani. A beruházói döntés alapján ténylegesen meghatározott igényeket kell majd a 
szolgáltatók felé bejelenteni. 

1.7.1. Víziközművek 

 Ivóvízellátás 

Tihany közműves vízellátása a jelenlegi meglévő létesítmények ellátására megoldott, a vezetékes 
ivóvíz hálózat minden utcában kiépített. 

A Balaton-parti települések vízellátását regionális rendszerről biztosítják. A regionális rendszerről 
ellátott települések több rendszerről ellátottak, a rendszerek kezelője a siófoki központú Dunántúli 
Regionális Vízművek Zrt. (DRV), melynek több Üzemigazgatósága működik.  

Az 1841/23 hrsz.-ú ingatlan az un. regionális alapzóna ellátási területén helyezkedik el. A zónában a 
víznyomást a Balatonfüredi ellennyomó tározóként üzemelő 2000 m3-es tározómedence vízszintje 
határozza meg. A tervezési terület körzetében a hálózati víznyomás megfelelő. 

A tervezési területet határoló Kenderföld út nyomvonalán és annak folytatásában magántelkeken 
keresztülhaladó nyomvonalon egy dn 200-as ac vezeték üzemel, majd beköt a Rév utcai szintén dn 
200-as vezetékbe.  

A fejlesztéssel érintett ingatlan jelenleg egy, a volt szennyvíztisztító telepet ellátó dn 50-es 
bekötéssel rendelkezik, amely a Kenderföldi úti vezetékről ágazik le. Ez a bekötő vezeték a belső 
tűzivíz igények kielégítésére nem alkalmas, valamint a nyomvonala a tervezett létesítmények 
elhelyezését is várhatóan korlátozza, ezért ezt a bekötést meg kell szüntetni. A Kenderföldi út 
nyomvonalán, majd a tervezési területen, majd annak folytatásában lévő dn 200-as vezetéket a 
Kenderföldi út nyomvonalára kell átépíteni, mert a telekhatár mentén tervezett épületek a meglévő 
nyomvonalat elépítik. Erről, az új, Kenderföldi út nyomvonalú dn 200-as vezetékről lehet az új 
bekötővezetéket kiépíteni. Az új bekötővezeték a 200-as ac vezetékről „T” idommal ágazik le, a 
bekötővezeték mérete D 100, anyaga KPE. A bekötővezetékre a telekhatáron belül 1,0 m-re 
megépítendő új vízórát szerelnek, a kombinált vízóra mérete 100/80-as, a vízóra előtt és után egy-
egy 100-as méretű HAWLE tolózár kerül felszerelésre.  

 Tűzivíz ellátás 

A lakóépületek várhatóan 3600 l/min körüli külső tűzivíz igényt a dn 200-e vezetékről vételezni 
lehet. A tervezett szálláshelyet tartalmazó épület tűzivíz igénye 4200-4500 l/min-ra várható, ezért 
a közterületi tűzivíz csapok felszerelése mellett a telken belül egy tűzivíz tározó medence építésére 
is szükség van. 
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 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 

Tihany területéről a szenny-, és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű szennyvíz és 
csapadékvíz csatornákat építettek ki, a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a DRV Zrt.  

A tervezett fejlesztési terület telke melletti telken üzemelt korábban a Tihanyi szennyvíztisztító 
telep. Mára ez megszűnt, a helyén egy szennyvízátemelő berendezést építettek, amelyből kivezető, 
a 7117 j. országos mellékút nyomvonalán megépített szennyvíz nyomóvezeték a szennyvizeket a 
Balatonfüredi szennyvíztisztító telepre juttatja. A szennyvíztisztító telepen a szennyvizek egy részét 
megtisztítják, majd a megtisztított szennyvizeket a tisztítás nélküli szennyvizekkel együtt a Balaton 
északi partja mentén megépített nyomóvezeték rendszeren keresztül a Balatonfűzfői 
szennyvíztisztító telepre nyomják. A szennyvizek teljes körű tisztítása ott történik, a megtisztított 
szennyvizek befogadója a Veszprémi-séd, amely nem a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik, így a 
Balaton vizét még a tisztított szennyvizekkel sem szennyezik.  

A területet határoló Kenderföldi út, Rév utca és a 7117 j. országos mellékút nyomvonalán egy-egy 
dn 200-as KGPVC csatorna üzemel. A Rév utcai szennyvízcsatorna a telek Rév utcai határán 
megépített szennyvíz átemelőbe vezeti a szennyvizeket, ebből egy szennyvíz nyomóvezetéken 
keresztül nyomják a szennyvizeket a volt szennyvíztisztító telep helyén lévő másik szennyvízátemelő 
berendezésbe.  

A tervezett fejlesztési terület telke csapadékvíz csatorna hálózati szempontból a Balaton vízgyűjtő 
területéhez tartozik, a Rév utca és a 7117 számú út nyomvonalán üzemelő meglévő csapadékvíz 
csatornák a Balatonba szállítják a csapadékvizeket. A csapadékcsatornák üzemeltetője a Tihanyi 
Szolgáltató. 

A tervezett létesítmények számára a területen belül elválasztott rendszerű szennyvízcsatornákat 
kell építeni, amely a keletkező szennyvizeket a telek melletti átemelő berendezésekbe vezeti, 
illetve ami a csapadékot a Balatonba tudja vezetni.  

- A fejlesztési területen 170 m3/d szennyvíz fog keletkezni, amely szennyvízmennyiséget a 
telek mellett üzemelő szennyvíz átemelő berendezésbe be lehet vezetni. A 170 m3/d 
szennyvizet az észak balatoni szennyvíztisztító rendszer fogadni tudja.  

- A tervezett fejlesztési terület új létesítményeinek tetőfelületről, a parkolók és az utak 
burkolt felületeiről lefolyó csapadékvíz mennyisége az előzetes számítások szerint 260 l/s 
lesz. Ezt a csapadékvíz mennyiséget a befogadó Balaton fogadni tudja.  

A tetőfelületi csapadékvizek a Balatonba közvetlenül bevezethetők, a parkolófelületi 
csatornákra a bevezetés előtt olaj és hordalékfogó berendezéseket kell beépíteni. A 
Balatonba vezetéshez a meglévő 7117 út alatti átvezetés és a torkolati műtárgy 
felhasználását, annak felbővítésével javasoljuk.  

A zárt csapadékcsatorna hálózat téli-tavaszi magas vízállásos időszakaiban való megbízható 
működőképessége érdekében a hálózati rendszerbe csapadékvíz átemelő berendezés 
beépítését is javasoljuk, azzal a terület több órára való elöntését lehet elkerülni.  
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Víziközművek  
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1.7.2. Energiaközművek 

A tervezési terület korszerű, vezetékes energiahordozókkal jól ellátott térségben helyezkedik el. A 
villamosenergia ellátás, a földgázellátás lehetősége biztosított. 

A továbbtervezés során így a beruházó döntheti el, hogy a termikus energiaellátását milyen 
energiahordozóra, hordozókra támaszkodással tervezi biztosítani. A döntésénél meghatározó 
feltétel, hogy a terület környezeti állapota nem romolhat. Ezt a döntést a beruházás tényleges 
megvalósításakor célszerű meghozni.  

 Villamosenergia ellátási rendszer 

A tervezési terület térségének a villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Győri központú E.ON 
Zrt. Veszprémi Áramszolgáltatási Üzletigazgatósága. 

A település és így a tervezési terület ellátása 22 kV-os középfeszültségű hálózatról történik.  
A 22 kV-os hálózat táppontja az Aszófői 132/22 kV-os alállomás, ahonnan induló 22 kV-os vezetékek 
fűzik fel a transzformátorokat. A tervezési terület körzetében a transzformátorok oszlopállomások 
és építettházas állomások. A tervezett fejlesztési terület telke körzetében a Rév utca, Halász utca 
kereszteződése körzetében és a Kenderföldi úton a Halásztelepen üzemel egy-egy 22/0,4 kVA-es 
oszlopállomás.  

A transzformátoroktól kiinduló, az üzemeltető kezelésében lévő kisfeszültségű ellátást biztosító 
hálózat és a közvilágítási hálózat a körzetben földkábeles kiépítésű. 

A tervezett fejlesztések teljes körű megvalósítását követően az egyidejű csúcsigény a tervezett 
fejlesztési terület telke körzetében 2900 kW-tal növekszik. Alapbázis szempontjából ezt a többlet 
energiát a meglévő 22 kV-os gerincvezeték hálózati rendszerről biztosítani lehet. Ezek kielégítésére 
2 db új építettházas transzformátor telepítésére lesz szükség.  

Az új létesítmények irányába a transzformátor állomások felől a kisfeszültségű elosztóhálózat 
kiépítése szükséges. Az elosztóhálózatot a település esztétikai megjelenésének javítása érdekében 
földkábelekkel kell kiépíteni. 

A tervezett lakóépületek ellátására az energiaigény kielégítése kisfeszültségű hálózatról 
igénybejelentés alapján történik. Az ehhez szükséges hálózati fejlesztéseket, 
transzformátorlétesítést és közterületi kisfeszültségű hálózat építést az ellátásért felelő E.ON 
tervezteti és kivitelezi a csatlakozási díj terhére.  

 Földgázellátás 

Tihany földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi 
Üzletigazgatósága. A település ellátó hálózata 3 bar-os középnyomású elosztóhálózat. A 
fogyasztókat ellátó kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal 
történik.  

A vezetékes gázellátás az 1841/23 hrsz.-ú ingatlan körzetében teljes körűnek mondható, minden 
fogyasztói igény kielégített. A Kopaszhegy és a Komp körzetének ellátására a központi belterület 
felől a Kossuth Lajos utca, Rév utca nyomvonalon egy dn 90-es KPE gázvezeték épült ki, amely a Rév 
utcánál már csak dn 63-as méretű. A Kenderföldi úton is dn 63-as vezeték épült ki a Halásztelepig. 
Az 1841/23 hrsz.-ú ingatlanra bekötő vezeték nem épült ki. 

A tervezett fejlesztési területen 430 Nm3/óra földgázigény fog fellépni, amely gázmennyiséget a 
sem a Rév utcai, sem pedig a Kenderföld utcai dn 63-as gázvezetékről várhatóan nem lehet 
vételezni, ezért hálózati rendszeren fejlesztéseket kell végrehajtani.  
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Energia közművek és elektronikus hírközlés 
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 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

Ahogyan korábban írtuk új épületek esetén 2019 első napjától már közel nulla energiaigényű 
épületek követelményszintjét kell alkalmazni.  

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe 
kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét. A 
hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a 
megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves 
fogyasztása csökkenthető, amely az épületek fenntarthatóságát segíti.  

A napenergia hasznosításának lehetősége szorosan összefügg a vizsgált terület meteorológiai 
adottságaival, az energiatermelésre alkalmas napsütéses órák számával. Tihany földrajzi fekvése 
alapján az átfogó térképekből évi 1950 napos óra hasznosítható. A napenergia passzív és aktív 
hasznosítására is van lehetőség. A passzív hasznosítás az épület tájolásával, energiatudatos 
kialakításával hasznosítható. Erre minden új épület tervezésénél célszerű figyelmet fordítani.  

A napenergia aktív hasznosítására napkollektor és naperőmű panel alkalmazásával nyílik lehetőség. 
Napkollektorral termelt hőenergia a termikus hőellátás energiaszükségletének, vagy annak egy 
részének a kielégítésére hasznosítható. Az általa termelt hőenergiával a használati melegvíz 
termelés oldható meg és fűtési hőszükséglet egy részének kielégítése is biztosítható. A napkollektor 
telepítése a tetőfelületre ajánlott. A hasznosításhoz szükséges további berendezés, tároló, 
keringtető szivattyú stb. az épületgépészet részét képezheti.  

A napenergia aktív hasznosításának másik lehetősége naperőmű panel segítségével közvetlen 
villamosenergia előállítása. A napenergia hasznosítási lehetősége is időjárás függő. A napenergiával 
történő villamosenergia termelés időjárás függőségére tekintettel a naperőmű „ad-vesz” rendszerrel 
üzemeltethető. A villamosenergiát saját fogyasztásra termeli és elosztó-hálózati csatlakozással 
lehet kiegyenlíteni a fogyasztás-termelés időbeli egyenlőtlenségét. A naperőmű telepítése is a 
tetőfelületre telepítéssel ajánlott, a hasznosításhoz szükséges további berendezés az 
épületgépészet részét képezi.  

A rendszer megtérülési mutatóit alapvetően befolyásolja az átvételi tarifa (KÁT), ami rendeletben 
rövid határidőn belül módosítható, így távlati megtérülési időtartamok felelősséggel nem 
becsülhetőek. 

1.7.3. Elektronikus hírközlés 

A fellépő többlet igények kielégíthetők. A hálózatfejlesztést földkábelekkel kivitelezve kell 
kiépíteni. 
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2. A BALATONI BRINGAKÖR KIS MÉRTÉKŰ KISZÉLESÍTÉSE A DELTÁBAN 

2.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítási terület Tihany északi részén, a deltánál helyezkedik el. A módosítás a 71. sz. főútról a 
félsziget felé leágazó 7117 j. Tihany félsziget összekötő út és a Balatoni Bringakör csomópontját 
érinti. A Balatoni Bringakör Balatonfüred felől érkezik Tihany területére, a Balaton partja mellett 
halad közvetlenül, majd a deltánál hagyja el a partot és tér el délnyugati irányba, ahol keresztezi a 
7117 j. összekötő utat. A kerékpárút az összekötő úton áthaladva azzal párhuzamosan folytatja 
útját délkeleti irányban. E szakaszon a kerékpárutat gyeppel borított terület határolja.  

  

A módosítással érintett csomópont elhelyezkedése (Forrás: Google Maps – saját szerkesztés) 

2.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A módosítással a jelenleg közúti közlekedési területként kiszabályozott terület szomszédságában 
fekvő területrész érintett, amelynek területén a szabályozási szélesség bővítése tervezett. E terület 
a hatályos településszerkezeti tervben természetközeli zöldterület, a szabályozási terv pedig Zkkt2 
jelű természetközeli közkert övezetbe sorolja. 

  

Kivágat a hatályos szerkezeti tervlapból Kivágat a hatályos szabályozási tervből 
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2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A szabályozási szélesség módosítása a kerékpárút 7117 j. közúton való átvezetésének 
biztonságosabbá tétele miatt vált szükségessé. A közúton történő mindkét irányból való átkeléshez 
megfelelő kanyarodási ívre van szükség, amely a hatályos településrendezési eszközökben 
kiszabályozott területen nem biztosítható, így a szabályozás szélesítése vált szükségessé. A 7117 j. 
út Balaton felőli oldalára eső területen a kerékpárút vízgazdálkodási területként szabályozott, így 
az azon az oldalon történő korrekció a településrendezési eszközök módosítását nem érinti, 
továbbra is vízgazdálkodási területként szabályozzák e területet a településrendezési eszközök. 

A 7117 j. út Balatonnal átellenes oldalán a szabályozási szélesség növelése vált szükségessé, ami a 
településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosításával is jár. A Balatoni Bringakör területe a 
településszerkezeti tervben közúti közlekedési terület, a bővítési terület természetközeli 
zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt, amely jelen módosítás során szintén közúti 
közlekedési terület besorolást kap. A szabályozási terven a közúti közlekedési terület kiszélesedik a 
zöldterület irányába. 

  

TSZT módosítási javaslata SZT módosítási javaslata 

Az MaTrT 73.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Zöldterületen más települési 
területfelhasználási egység csak közfeladat ellátása érdekében, az átsorolni kívánt zöldterülettel 
legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével jelölhető ki. 

Jelen módosítás kis mértékben zöldterületet (110 m2) érint, így ennek megfelelő pótlásáról 
gondoskodni kell. A zöldterület módosítása során cél volt, hogy azt helyben pótoljuk. Az új 
zöldterület a módosítással érintett 022/31 hrsz-ú ingatlanon kerül kijelölésre, a Zkkt1FE övezethez 
kapcsolódóan. A zöldterületek védelmi jellege nem csökken. 

2.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

2.3.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer  

A településrendezési eszközök módosítása a településszerkezeti terv mindössze kis mértékű 
módosításával jár, a módosítás nem jár a területfelhasználási rendszer megváltoztatásával. 

2.3.2. Területfelhasználás, beépítésre szánt területek, beépítésre nem szánt területek 

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

2.3.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

A módosítás a Balatoni Bringakört és a 7117 j. Tihany félsziget összekötő utat érinti, mindkettő 
jelentős szerkezetet meghatározó nyomvonalas elem Tihany közigazgatási területén. E két 
közlekedési elemet leszámítva egyéb jelentős szerkezetalkotó és tagoló közlekedési, valamint egyéb 
nyomvonalas elem nem érinti a módosítási területet. 
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2.3.4. Védelmi és korlátozó elemek 

2.3.4.1. Védőtávolságok 

A tervezési területet szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek védőtávolsága nem érinti. 

2.3.4.2. 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 módosítási 
terület az ökológiai hálózat pufferterületének képezi továbbá részét. 

2.3.4.3. 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. A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

Tihany község településfejlesztési koncepcióját Tihany Község Képviselő-testülete a 214/2013. 
(X.29.) számú határozatával hagyta jóvá. A koncepció célrendszerében a Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése, mint alcél szerepel, ezen belül pedig nevesítésre kerül a Kerékpáros közlekedés is 
részcélként. A koncepció így ír a kerékpáros közlekedésről: 

„Egyre kedveltebb kikapcsolódási formává vált belföldön is az ország kerékpárral való 
megismerése, hiszen bármikor megszakítható, s újratervezhető az útvonal, ezáltal 
rugalmasan alakítható a program. Tihany közvetlenül kapcsolódik az országos és regionális 
kerékpárút hálózatba. Tihanyban fejleszteni kell a kerékpárutakhoz kapcsolódó 
infrastruktúrát, melyre jó lehetőséget jelent a kerékpáros településkapu kialakítása 
Tihany-deltában. 

− Tihany – Balatonfüred közötti kerékpárút szakasz nyomvonalának felújítása; 
− Tihany-delta településkapu kialakítása kerékpáros preferenciával: 

o kerékpárszerviz és kölcsönző; 
o pihenőhely; 

− Megindult kerékpárút építés befejezése: hiányzó települési kapcsolat kialakítása 
Tihany-rév és Akasztó-domb között; 
− Településen belüli kerékpár-infrastruktúra fejlesztése, kiemelt figyelemmel a helyi 
értékek bemutatására; 
− Kerékpárutak fenntartása.” 

2.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

Jelen módosítás során a Balatoni Bringakör és a 7117 j. közút találkozásánál a kerékpárút 
szabályozási szélességének növelése történik. E módosítás közlekedésbiztonsági szempontból vált 
szükségessé. A kerékpárút átkelési pontba kanyarodási ívének módosításával a kerékpárosok 
merőlegesen tudják keresztezni a közutat, így az átkelési szakaszhoz érve mindkét irányból érkező 
járművekre nagyobb rálátásuk nyílik. További szempont, hogy a kerékpárosok sebessége is csökken 
az átkelési pontban, ha a kerékpárút nyomvonala jobban megtörik. 

2.6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A kerékpárút szabályozási szélességének bővítése a közmű infrastruktúra hálózat fejlesztését nem 
igényli. 
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3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

A településszerkezeti változássokkal a 1.4.1 és 2.3.1. Javasolt településszerkezet, 
területfelhasználási rendszer című fejezetek foglalkoznak.  

3.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZZHANG 

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

15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra a Veszprém megye 
területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló Veszprém Megye Hatályos 
Területrendezési Terve (a továbbiakban: VMTrT), ami 2020.01.12-től hatályos. A területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
egyedileg meghatározott térségekre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni Tihany 
esetében. 

3.2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

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

 

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

Települési térség 

MATrT 11.§ d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető; 

A fenti előírásnak jelen módosítás megfelel. 

2. 

1. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
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3.2.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az Ország Szerkezeti Tervén, valamint a BKÜTrT Szerkezeti Tervén az 1. sz. módosítási terület 
határában országos kerékpárútvonal fut, a telek keleti részét pedig térségi ivóvízvezeték szeli át. A 
2. sz. módosítási területen műszaki infrastruktúra hálózati elem a Balatoni Bringakör és a 7117. j. 
országos mellékút. 

  
Kivágat az Ország Szerkezeti Tervéből Kivágat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 

Tervéből 

3.2.3. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése 

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

Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 
1. sz. módosítási 

terület érintettsége 
2. sz. módosítási 

terület érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT nem nem 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

MATrT nem nem 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

MATrT nem igen 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

MATrT nem nem 

5. Tájképvédelmi terület övezete MvM rend. igen igen 

6. Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

MATrT igen igen 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend. nem nem 

8. Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend. igen igen 

9. Földtani veszélyforrás terület övezete MvM rend. igen igen 

10. Vízeróziónak kitett terület övezete MvM rend. nem nem 

11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rend. nem igen 

12. Tómeder övezete MATrT nem nem 

13. Általános mezőgazdasági terület övezete MvM rend. nem nem 

14. Kertes mezőgazdasági terület övezete MaTrT nem nem 

15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

MaTrT nem nem 

3. 

2 

1. 

2 

1. 
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Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 
1. sz. módosítási 

terület érintettsége 
2. sz. módosítási 

terület érintettsége 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. nem nem 

17. Erdők övezete MaTrT nem nem 

18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. nem nem 

19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete 

MaTrT nem nem 

20. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

MaTrT nem nem 

 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

MATrT 27.§-ának és 80.§-ának való megfelelés 
igazolása:  

Az övezet a 2. sz. módosítási területet érinti, 
amely az övezetre vonatkozó előírásokkal 
összhangban van. 

- Új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre; 

- Nem kerül csarnok elhelyezésre a 
területen. 

 

1. sz. módosítási terület 

 

2. sz. módosítási terület 

- 

 

2. 

1. 
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Tájképvédelmi terület övezete 

MvM rendelet 4.§-ának való megfelelés igazolása: 

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

Az 1. sz. módosítási esetében az MvM rendelet 
előírásai nem állnak ellentétben a tervezett 
beruházás céljaival. A település területére 
született teleülésképi rendelet, ami meghatározza 
a településképi követelményeket, a védett 
értékeket, karaktereket. A (4) bekezdés alapján a 
közműbekötéseket a telken belül föld alatt vezetve 
szükséges kiépíteni.  

A 2. sz. módosítási területen történő kerékpárút 
szélesítés a tájképi elemekre nem lesz hatással. 

 
 

 

Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

MATrT 31. §-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet Tihany teljes közigazgatási területét 
érinti. A tervezett módosítások az övezetre 
vonatkozó előírásokkal nem ellentétesek. A 
világörökség várományos terület kezelési terve 
egyelőre nem áll rendelkezésre, így annak előírásai 
nem vizsgálhatók. 

 
 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM rendelet 5.§- ának való megfelelés igazolása: 

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

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. 

 

 
 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 
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Földtani veszélyforrás terület övezete 

MvM rendelet 11. §-ának való megfelelés igazolása: 

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

Tihany hatályos településrendezési eszközei 
tartalmazzák a csúszásveszélyes területek 
lehatárolását, amelyek nem érintik jelen módosítási 

területeket. 

 

 
 
 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

MvM rendelet 9.§-ának való megfelelés igazolása: 

Az övezet területe a 2. sz. módosítási területet 
érinti. A módosítás az övezeti előírásokkal 
összhangban van, új beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történik. 

 

1. sz. módosítási terület 

 

2. sz. módosítási terület 

- 

2. 

1. 

2. 

1. 
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3.2.4. Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

A VMTrT által meghatározott egyedi megyei övezetekkel a módosítási területek érintettségét 
összefoglaló táblázatot az alábbiakban mutatjuk be: 

Egyedileg meghatározott megyei övezet Előírás 
1. sz. módosítási 

terület érintettsége 
2. sz. módosítási 

terület érintettsége 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületeinek övezete 

VMTrT nem nem 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének övezete 

VMTrT nem nem 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete 

VMTrT nem nem 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

VMTrT igen igen 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém 
megye várostérségeinek övezete 

VMTrT igen igen 

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

VMTrT igen igen 

 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

VMTrT rendelet 11.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

 

 
 

3. 

2. 

1. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
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Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém 
megye várostérségeinek övezete 

VMTrT rendelet 12.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

 

 
 

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

VMTrT rendelet 13.§-ának való megfelelés 
igazolása: 

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

 

 

 

4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

4.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

Az 1. sz. módosítási területen tervezett beruházás megvalósításával a terület használata jelentősen 
átalakul, a jelenlegi beerdősült, cserjés-bozótos területen új területhasználat jelenik majd meg, 
épített elemekkel. A tihanyi táj szerkezetét is befolyásolja majd bizonyos mértékben a terület 
beépítése, hiszen egy jelenleg nagy kiterjedésű beépítetlen terület részbeni beépítésével jár majd. 
Az 1. sz. módosítási területen tervezett beruházás a településképi szempontból azért tekinthető 
kedvezőnek, mert a jelenleg elhanyagolt, cserjés-bozótos terület rendezetté válik. Tájképi 
szempontból kiemelkedően érzékeny a terület, hiszen a Balaton felé lejt, a tó felől nyílik rá rálátás, 
így a megjelenő új, több szintes épületek a tihanyi tájban meghatározó elemként jelennek majd 
meg. A terület nem közvetlenül vízparti terület, s a tervezett épületek telepítése során figyelemmel 
lesznek a meglévő növényállományra, így a vízpart felőli látványban nem fog új, markáns tájképi 
elemként megjelenni az épületegyüttes várhatóan. 

A 2. sz. módosítás a tájszerkezetre, tájhasználatra nem lesz jelentős hatással, mivel területi 
kiterjedése minimális. 

  

2. 

1. 

2. 

1. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
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4.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

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

 Natura 2000 hálózat 

A módosítási területek egyike sem része a Natura 2000 hálózatnak. 

 Ökológiai hálózat övezete 

Az ökológiai hálózat övezeteit az MATrT határozza meg magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület övezeteként. A 2.sz. módosítással érintett területet a pufferterület övezete érinti. 

A pufferterület övezetek előírásainak érvényesülését  
lásd: 3.2.3. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése című fejezetben 

 Tájképvédelmi terület övezete 

A tájképvédelemmel foglalkozó övezeteket az MATrT határozza meg. A módosítással érintett 
területek mindegyikét érinti a tájképvédelmi terület övezete. 

A Tájképvédelmi terület övezet előírásainak érvényesülését  
lásd: 3.2.3. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése című fejezetben 

4.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint nem csökkenhet”.  Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási 
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.6 

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

5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

 A település zöldfelületi rendszerére gyakorolt hatások 

A Tihanyi-félszigeten a zöldfelületi rendszer elemei: 

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

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

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

Mindkét módosítás során történik zöldterület megszüntetés, ám pótlásukról is gondoskodik a terv. A 
zöldterületek módosítása csupán minimális méretű területeken történik, így a település zöldfelületi 
rendszerére e változások nem fejtenek ki hatást. 

  

                                                 
6 A 9. § (9) bekezdését a 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
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 Zöldterületek módosítása 

Mindkét módosítás érint települési zöldterületeket, amelyeknek megszüntetésével egyidőben 
pótlásuk is biztosított. 

Tervezési 
terület 

sorszáma 
Hatályos településszerkezeti terv 

Településszerkezeti terv 
módosítása 

Terület 

1. 

Zöldterület - közpark Különleges turisztikai terület 
297 m2 
(0,03 ha) 

Különleges turisztikai terület Zöldterület - közpark 
297 m2 
(0,03 ha) 

2. 

Zöldterület – természetközeli közpark Közlekedési terület 
110 m2 

(0,01 ha) 

Általános mezőgazdasági terület – 
korlátozott 

Zöldterület 
110 m2 

(0,01 ha) 

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS7 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése alapján a település egy részére készülő 
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Tihany község Önkormányzata a Korm. rendelet  
3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a 
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről. A környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembe 
vételével kiegészítésre kerül szükség esetén a környezeti értékeléssel a dokumentáció. 

6.1. 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. 

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

                                                 
7 E fejezet 1. módosítási területre vonatkozó részei a „Tihany belterület 1841/23 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 
előzetes környezeti hatásvizsgálat” című dokumentum felhasználásával készült, melyet at Aquastop Kkt. 
készített 2020 márciusában. 

E fejezet 2. módosítási területre vonatkozó részei a „Balatoni Bringakör kerékpáros Útvonal Tihany-
Balatonalmádi közötti szakasz” című előzetes vizsgálati dokumentáció alapján létrejött, a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által VE09Z/05562-
27/2018. ügyiratszámon kiadott határozatban foglaltak felhasználásával készült. 
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 1. módosítási terület 

A módosítási terület északi-éaszaknyugati 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 talajvíállást, 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. 

 2. módosítási terület 

A fejlesztés tárgyát képező kerékpárút nyomvonalán döntően forgalomtechnikai beavatkozásokra 
valamint a meglévő kerékpárút szélesítésére kerül sor. A szélesítéshez számottevő mértékű 
töltések, bevágások létesítésére nincs szükség, így lényeges mértékű földmunkára nem kell 
számítani.  

A kerékpárút-fejlesztéssel érintett szakaszok egy része Balaton-parti sávban halad, ezért a felszín 
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján fokozottan érzékeny 
terület. A kivitelezés során ezért ügyelni kell arra, hogy a munkaárkokban a talajvíz ne 
szennyeződhessen el és a munkaárkok a lehető legrövidebb időn belül visszatöltésre kerüljenek.  

6.2. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

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.  

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 a munkát. 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.  

 1. módosítási terület 

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. 

  



TIHANY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 61 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2020. 
www.vzm.hu 

 2. módosítási terület 

A szállítás a meglévő közúthálózaton megoldható, az építéshez szükséges szállítás volumene 
alacsonyrendű közutak építése esetén – korábbi kivitelezési tapasztalatok alapján – mintegy 5-15 
forduló/nap. A kerékpárút megépítése a kisebb szállítási volumen miatt várhatóan nem éri el ezt a 
mértéket.  

A kerékpárút üzemeltetése érzékelhető környezeti zajhatással nem jár, a háttérterheléstől nem 
különíthető el. Az érintett területek zajvédelmi paramétereit a terület gépjármű forgalma 
határozza meg.  

6.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

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 hozzávetőlegesen fél évig fog tartani. 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. 

 1. módosítási terület 

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. 

 2. módosítási terület 

A kerékpárút közvetlenül a 71. sz. főút mellett halad, ezen a szakaszon a környezeti levegő 
minőségét a főút forgalma határozza meg, a kerékpárforgalom a levegőszennyező hatása 
lényegében csak minimális porszennyezés, ami elhanyagolható.  

A tervezett tevékenységből származó légszennyező anyag kibocsátás nem okoz határértéket 
meghaladó légszennyezettséget, bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrás nem létesül. 

6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

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.  
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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.  

 1. módosítási terület 

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.  

 2. módosítási terület 

A tervezett kerékpár hálózat üzemeltetése során a gyűjtőhelyeken kommunális jellegű hulladékok, a 
kerékpárutat szegélyező zöldfelület gondozása és karbantartása során zöld hulladék és egyéb 
hulladékok keletkezésével lehet számolni, azonban ezek mennyisége nem lesz jelentős. A 
létesítmények üzemeltetése során normál üzemmenetben a hatályos jogszabályi előírások 
betartásával hulladékgazdálkodási szempontból jelentős hatás nem várható.  

 


