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I. BEVEZETÉS 
 
Nyirád Község egyes területeire vonatkozó Településrendezési eszközök módosításának elkészítése 2022. áprilisában 
kezdődött. Nyirád önkormányzata a módosítások támogatásáról a 39/2022. (IV.21.) Kt határozatával döntött (ld. Mellékletek). 
 
 

Jelen módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 
„Teljes eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre. 
Az előzetes tájékoztatás és a környezeti értékelés szükségessége véleményezése 2022 június 14- július 5-i között megtörtént.  
A beérkezett vélemények a mellékletben találhatók. Környezeti értékelés készítésére a beérkezett vélemények alapján nincs 
szükség.  
 
 

A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2) 
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
 
 

A módosítással érintett területek: 
  

1. módosítás: külterület, 0226/34 és 0226/16 hrsz-ú földrészletek 
2. módosítás: belterület, 227-300 és 303 hrsz-ú földrészletek 
3. módosítás: külterület, 0170/7 hrsz-ú földrészlet 
4. módosítás: belterület, 911/46-48 hrsz-ú földrészletek 
5. módosítás: belterület, 911/42 hrsz-ú földrészlet 

Az 1-es módosítás külterületet érint, de belterülethez kapcsolódó terület a volt TSZ major és a Kígyós patak között.  Az 
érintett területek: 0226/34, 0226/16 hrsz, területük összesen: 1,75 ha. 
A módosítás célja: Az önkormányzati tulajdonú telkeken olyan ökoturisztikai fejlesztés valósulna meg pályázat útján, ahol az 
ökológiai, környezetvédelmi oktatást, ismeretterjesztést szolgáló rendezvényterület jönne létre, továbbá bemutatási, 
ismeretterjesztési, génmegőrzési célú állattartást szolgáló építmények kerülnének elhelyezésre.   
A módosítás hatása: A terület jelenleg általános mezőgazdasági terület, Má1 jelű övezetében fekszik. A módosítás során ez 
a területfelhasználás marad másik övezetbe sorolással, így művelésből való kivonására várhatóan csak kismértékben lesz 
szükség (épületek). A területen a beépítési igény minimális, legfeljebb 1-2 %, első ütemben jurta, rendezvény sátor, mosdó 
stb. kerülne elhelyezésre. 
 
A 2-es módosítás belterületen, a belterület északi határán található, az 1-es módosítással érintett telkektől délre. Szintén 
pályázattal megvalósuló önkormányzati beruházás érdekében történik. Az érintett területek: 227-300 és 303 hrsz, területük 
1,6 ha. Későbbiekben egy teljes szabadidőpark kialakítása az elképzelés, miután a szomszédos kiskertes területen több telek 
már az önkormányzat tulajdonában van és a többi felvásárlását is tervezi.  A megvalósításhoz a teljes terület zöldterületbe 
sorolása szükséges 
A módosítás célja: A jelenlegi kertes mezőgazdasági terület (Mk0 övezet) telkeinek zöldterületbe sorolása.   
A módosítás hatása: A módosítás által a már elhanyagolt, művelésből kivett kiskertek zöldterületi átsorolásával, gondozott, 
egybefüggő szabadidőpark valósulhat meg. 
 
A 3-as módosítás a belterület nyugati határán, külterületet, de tervezett belterületi gazdasági területet (Gksz övezet) érint, a 
temető mellett. 
A módosítás célja: A 0170/7 hrsz-ú telken az önkormányzat murvás parkolót alakított ki buszok és kamionok számára, így a 
kialakított parkoló rendezése szükséges.   
A módosítás hatása: A kialakított parkolóval a belterületi szűkebb lakóutcák mentesülnek a nagyobb teherautó és buszos 
forgalom és parkolás problémáitól. 
 
A 4-es módosítás a belterület déli részén lévő Sport utcai telkeket érinti. A 911/46-48 hrsz-ú telkekhez a közelmúltban került 
csatolásra az önkormányzati tulajdonú 902/1 hrsz-ú belső telekből a telkek végének vonalában kialakított telekrészek. Ezek 
azonban beépítésre nem szánt, Kertes mezőgazdasági területbe sorolt, Mk0 övezetű területek, mely miatt a kialakított telkek 
2 övezetbe tartoznak. 
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A módosítás célja: A teljes telekterületek lakóterületbe sorolása (Lf-3 ép. övezet) szükséges, mely 770 m2-es beépítésre 
szánt terület kijelölésével jár.   
A módosítás hatása: A módosítás a kialakult, illetve a meglévő területhasználatot állítja vissza, így a területhasználati 
probléma rendeződik. 
 
Az 5-ös módosítás szintén a belterület déli részén lévő Sport utcai telket érinti.  
A módosítás célja: A 911/42 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek lakóterületből közlekedési területbe sorolása.   
A módosítás hatása: A közlekedési terület a 902/1 hrsz-ú telek feltárása céljából valósul meg, ahol távlati fejlesztések 
tervezettek. 
 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (VIII.22.) sz. rendeletével döntött a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, így az eljárásban érintett részvevők e szerint véleményezik a jelen tervdokumentációt.  
 
Az előzetes  partnerségi egyeztetés lezajlott, partnerségi vélemény nem érkezett.  Környezeti értékelés készítésére a 
beérkezett vélemények alapján nincs szükség. A vélemények és azok összefoglalója a Mellékletben található.  
 
 

 
A módosítással érintett területek elhelyezkedése  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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II. ELŐKÉSZÍTÉS 
 
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA   

 
2.1.1 Nyirád Településszerkezeti Terve 
 

Nyirád Község Településszerkezeti terve 2005-ben, a 106/2005. (XI. 17.) Kt határozattal került elfogadásra.  
 
Az 1-es módosítás külterületi telkeket érint, a hatályos Településszerkezeti terven beépítésre nem szánt Általános 
mezőgazdasági területként szerepelnek. A vizsgált területet északi oldalról gazdasági terület, keleti és nyugati oldalról 
mezőgazdasági területek, délről a 2-es módosítással érintett jelenlegi kertes mezőgazdasági területek határolják. Átsorolás 
nem tervezett.  
 
 

  
Hatályos Településszerkezeti terv részlete (kék keretben a módosítás területe) 

 
A 2-es módosítás belterületen, a belterület északi határán található. A 227-300 hrszú területek jelenleg beépítésre nem szánt 
Kertes mezőgazdasági területen, a 303 hrsz-ú terület beépítésre szánt Falusias lakóterületen fekszik. A területet északi és 
keleti oldalról és mezőgazdasági területek, délről lakóterületek határolják, a nyugati oldalán zöldterület található. 
 

  
Hatályos Településszerkezeti terv részlete (kék keretben a módosítás területe) 

 



NYIRÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. JÚLIUS 

7

A 3-as módosítás külterületen, a belterület nyugati határán található, de tervezett belterületen. A terület jelenleg beépítésre 
szánt Tervezett gazdasági terület: Kereskedelmi, szolgáltató területen fekszik. A telek északi oldalán erdőterület található 
(0170/12 hrsz), mely az Országos Erdőadattár része. Kelet felől temető, délről lakóterület, nyugatról tervezett gazdasági 
terület határolja. 
 

  
Hatályos Településszerkezeti terv részlete (kék keretben a módosítás területe) 

 
A 4-es módosítás a belterület déli részén található. A terület jelenleg beépítésre nem szánt Kertes mezőgazdasági területen 
fekszik. A telkeket falusias lakóterület veszi körbe, észak felől kertes mezőgazdasági terület határolja. 
 

  
Hatályos Településszerkezeti terv részlete (kék keretben a módosítás területe) 

 
Az 5-ös módosítás szintén a belterület déli részén található. A terület jelenleg beépítésre szánt Falusias lakóterületen fekszik. 
A telkeket falusias lakóterület veszi körbe, északkelet felől kertes mezőgazdasági terület határolja. 
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Hatályos Településszerkezeti terv részlete (kék keretben a módosítás területe) 

 
 
2.1.2. Nyirád Szabályozási Terve   
 

Nyirád Helyi Építési Szabályzatát és a Szabályozási terveket a 18/2005. (XI.18.) számú rendelettel hagyta jóvá Nyirád Község 
önkormányzatának Képviselő-testülete. Az azóta eltelt időszakban több módosítás is készült.  
 
Az 1-es módosítás Általános mezőgazdasági terület, Má1 jelű építési övezetébe tartozik.  
      
 

   
Hatályos Szabályozási terv részlete (átnézeti)  Hatályos Szabályozási terv részlete (nagyítás) 
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A HÉSZ Általános mezőgazdasági területre vonatkozó előírásai a következők: 
 

„Általános mezőgazdasági terület 
 

19.§. 

(1) Általános mezőgazdasági területen elhelyezhetők 
a.) állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik), 
b.) nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények, 
c.) mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakóépületek. 

(2) Állattartás céljára szolgáló épület csak egyedi, hatósági elbírálás alapján, kétlépcsős engedélyezési eljárás – elvi 
építési engedély + építési engedély - szerint helyezhető el. 

(3) Új állattartó épületet felszíni vizektől 200 méternél közelebb, a meglévő, illetve tervezett lakóterülettől 1000 méternél 
közelebb elhelyezni nem szabad. 

(4) Általános mezőgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki. 
(5) A településen korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés 

folytatható, és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető. 
(6) Az Má0 jelű mezőgazdasági övezetbe a szabályozási terv szerint, elsősorban a gyep, rét, nádas, mocsár művelési ágú 

területek, továbbá a tájképi szempontból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek tartoznak. 
(7) Az Má0 jelű általános mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezése – a kilátók, hidak, víztározók és 

védelmi célú, álcázott távközlési antennák kivételével – tilos. 
(8) Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben 

a.) szántóföldi művelés esetén, 10 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a 
lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,2%-át, illetve az 1000 m2-t nem 
haladhatja meg; 

b.) gyep, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is 
kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 

c.) művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és 
a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m2-t nem 
haladhatja meg. 

d.) A telkek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az a telek területének legalább 50 %-án 
meghatározó. 

(9) A vonatkozó jogszabály szerint kialakított birtoktest esetében a (8) pontban meghatározott beépíthetőség a 
birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a 
telek területe legalább az 1 ha-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó 
hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti.  

(10) Az épületeket a feltáró utak (dűlőút) tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsávban, a minimális 
10 méter mély hátsókert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyásával kialakuló építési helyen, szabadon álló beépítési 
móddal lehet elhelyezni. 

(11) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben 10 méternél kisebb építménymagasságú épületek helyezhetők el, 
különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet. 

(12) A földrészletek művelési ágát a földhivatal által kiadott, hiteles tulajdoni lap másolattal kell igazolni. Amennyiben a 
tulajdoni lap tartalma és a természetbeni állapot egymástól eltér, úgy az eltérés rendezésének kötelezettsége az 
ingatlan tulajdonosát terheli.” 

 
A 2-es módosítás A 227-300 hrsz-ú területek Kertes mezőgazdasági terület Mk0 jelű övezetébe tartoznak. A 303 hrsz-ú telek 
övezeti besorolása a szabályozási tervről hiányzik, de a TSZT alapján falusias lakóterület. A terület a fejlesztés során a 
szomszédos területhez hasonlóan zöldterületbe kerül.  
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Hatályos Szabályozási terv részlete 

 
A HÉSZ Kertes mezőgazdasági területre vonatkozó előírásai a következők: 
 

„Kertes mezőgazdasági terület 
 

20.§. 
 
(1) A kertes mezőgazdasági területen építeni csak a legalább 80 %-ban mezőgazdasági műveléssel hasznosított telken, 

kizárólag a mezőgazdasági művelést szolgáló gazdasági épületet, illetve lakóépület lehet. 
(2) Az Mk0 jelű kertes mezőgazdasági övezetben épületek nem helyezhetők el.   
(3) Az Mk1 jelű kertes mezőgazdasági övezetben: 

a.) oldalhatáron álló beépítési móddal egy lakó- és/vagy gazdasági funkciót is kielégítő épület helyezhető el, melyhez 
terepszint alatti pince is csatlakozhat, 

b.) lakóépület csak a legalább 3000 m2 nagyságú szőlő, gyümölcs és kert műveléssel hasznosított telken alakítható 
ki, 

c.) gazdasági épület legalább 2000 m2 nagyságú művelt telken alakítható ki, 
d.) a beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 14 m, 
e.) a gazdasági épületekben a gazdasági funkción kívül elhelyezhető szociális helyiség, illetve pihenést szolgáló 

helyiség is.   
f.) épület maximum 3 %-os beépítettséggel helyezhető el úgy, hogy a beépített alapterület nem haladhatja meg a 

120 m2-t. Terepszint alatti beépítés, vagy földi pince 3 %-os beépítettséggel létesíthető,  
g.) a kialakítható épület legnagyobb építménymagassága 4,0 m, legnagyobb homlokzatmagassága a természetes 

terepszinttől 6,0 méter lehet, a legnagyobb épületszélesség 6,0 m lehet. 
(4) Az építési hely az utak tengelyétől 10 méterre mért, maximum 40 méter mély területsáv, a minimális 10 méter hátsókert 

betartása mellett. Oldalkertek minimális mérete 6 méter. 
(5) A földrészletek mezőgazdasági műveléssel nem hasznosított, be nem épített területét zöldfelületként kell kialakítani és 

fenntartani.  
(6) Az övezetben kialakítható földrészletek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 20 

méternél 
(7) A szomszédos földrészlet területének 2000 m2-re történő kiegészítése esetén a csökkenő területű földrészletnek is 

legalább 2000 m2 területűnek kell maradnia. 
(8) Beépített földrészlet osztása csak úgy engedélyezhető, hogy a visszamaradó beépített földrészlet beépítettsége a 3 %-

ot nem haladhatja meg. 
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(9) A beépített ingatlanok összevonhatók, az így kialakuló földrészleteken több meglévő épület is állhat.  
(10) Az épületek homlokzatát csak a településre jellemző, természetes anyagokkal és színekkel lehet kialakítani Nem 

helyezhető el az övezetben mobil építmény, lakókocsi, lakókonténer. 
Az épületek – pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők. A tető 
hajlásszöge 30°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést, nádat, vagy sötét 
tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.” 

 
A HÉSZ zöldterületekre  vonatkozó előírásai a következők: 
 

„Zöldterületek 
16.§. 

 
(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).  
(2) Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek: Z övezeti jelű zöldterület. 
(3) A közparkokban épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el. 
(4) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott növényzetet pótolni kell. 
(5) A zöldterületen pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, játszótér, tornapálya pihenőhely), vendéglátó épület, 

illetve a terület fenntartásához szükséges létesítmények helyezhetők el. 
(6) Közpark, közkert területére zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó részletes kertépítészeti tervet kell készíteni 

és a növényzet telepítését ez alapján kell eszközölni. 
(7) A zöldterületeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Ettől eltérő ideiglenes használatra (előadás, vásár, 

majális, stb.) szóló engedélyt a polgármesteri Hivatal jegyzője adja azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező köteles 
biztosítani a zöldterület megóvását és az esetleg keletkező kárt megtéríteni, a használat során keletkezett 
szennyeződést eltakarítani. 

(8) Zöldterületeken, illetve azok sétaútjain járművel közlekedni és ott parkírozni, a gépjárműveket javítani és tisztítani tilos. 
(9) Közparkokban és zöldterületeken közművet építeni, rongálással járó közműkarbantartást végezni csak a jegyző 

előzetes engedélyével lehet. Kivitelező köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 
(10) Újonnan létesített intézmények környezetének kialakítása részletes kertépítészeti terv alapján történjen. 
(11) A település intézményeinek területére részletes kertépítészeti tervet kell készíteni és a növényzet telepítését ez alapján 

kell eszközölni. 
(12) Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő, őshonos növényzet telepítése 

szükséges. 
(13) A helyileg védett növényzetek (fák) fakivágási terv alapján csak akkor vághatók ki, ha azt egészségügyi állapotuk 

szükségessé teszi. 
(14) A védett növények ápolásáról gondoskodni kell.  
(15) A védett növények környezetében épület, illetve újabb jelentős méretű növények csak kertészeti szakvélemény alapján 

helyezhető el. 
(16) A település jelenleg kihasználatlan (potenciális) közterületein többszintű növényzet telepítése szükséges kertépítészeti 

terv alapján.” 
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A 3-as módosítás Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Gksz jelű építési övezetébe tartozik. A telken a temető felől 
és a határoló Dózsa György utca felől 20 -20 m széles beültetési kötelezettségű területet jelöl a terv.  
      
 

 
Hatályos Szabályozási terv részlete 

 
A HÉSZ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre vonatkozó előírásai a következők: 
 

„Kereskedelmi, szolgáltató terület 
11.§. 

 
(1) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 

- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,  
- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 

lakások,  
- igazgatási, egyéb irodaépületek,  
- üzemanyagtöltő, 
- sportépítmény. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori 
környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal 
kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos 
hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát. 

(3) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el: 
- előkert mértéke minimum 5,0 méter, 
- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, 
- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 10,0 

méternél. 
(4) Az 1000 m2 -nél kisebb, kialakult beépített telkeken a kialakult épületek az övezetre vonatkozó építési előírásoknak 

megfelelően bővíthetők, illetve alakíthatók át. 
(5) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetében a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási 

és beépítési előírásokat kell alkalmazni: 
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GKSZ. jelű építési övezet 

Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 2000 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 40 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség  K – 40 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 7,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 20 % 
 
(6) Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 30°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. 

Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.” 
 
 
A 4-es módosítás Kertes mezőgazdasági terület, Mk0 jelű építési övezetébe tartozik, azonban a terület kapcsolódik a 911/46-
48 hrsz-ú telkekhez, melyek falusias lakóterület Lf-3 építési övezetbe tartoznak és amelyek a módosítás területével már az 
ingatlannyilvántartásban kiegészültek.  
      
 

 
Hatályos Szabályozási terv részlete 

 
 
A HÉSZ Falusias lakóterületre vonatkozó előírásai a következők: 
 

„Falusias lakóterület 
 

9.§. 
(1) A falusias lakóterületen elhelyezhető: 

- lakóépület,  
- mező- és erdőgazdasági (üzemi) épület,  
- a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, és kézműipari épület, 
- vendéglátó épület,  
- szálláshely szolgáltató épület,  
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- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
- sportépítmény,  
- üzemanyagtöltő, 
- melléképítmény. 

(2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben 
a rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak 
megfelelő beépítését, használatát.   

(3) A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 200 m2-t. A 
beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.  

(4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:   
- az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter 
- az oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál. Kialakult állapot 

esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték megtartható, az építési engedélyezési eljárásába bevont 
tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján. 

- az építési hely hátsókert felé eső határvonala, ahol a szabályozási terv külön nem tünteti fel, a szabályozási 
vonaltól mért maximum 50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint 
meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.   

(5) Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatározott építési helyen több 
épület is elhelyezhető, melyeket egymáshoz viszonyítva az OTÉK-ban és a tűzvédelmi előírásokban meghatározott 
módon kell elhelyezni. 

(6) Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 40°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. 
Tetőhéjazatként cserép, betoncserép, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.  

(7) A lakóépületek homlokzatát a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően csak a településre jellemző, természetes 
anyagokkal és színekkel, a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenéssel lehet kialakítani. 

(8) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 
Burkolt felület a telek területének maximum 10 %-a lehet. 

(9) A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú tömör (beton, kő, tégla) lábazatos, 1,50 – 2,20 
méter magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
Útcsatlakozásoknál azonban a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 1,20 m-nél magasabb 
növényzetet ültetni tilos. 

(10) A lakótelkeket feltáró közművezetékeket a közutakon vagy a magánutakon kell elvezetni, amennyiben erre nincs 
mód, szolgalmi jog létesíthető. 

(11) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési 
előírásokat kell alkalmazni: 

 

Lf-3. jelű építési övezet 

Beépítési mód K - oldalhatáron álló 

Kialakítható telek területe min. 900 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 16 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség  K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,0 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 
Az Lf-3*. jelű építési övezetben elhelyezett épületek tető hajlásszöge 25°-nál  
alacsonyabb, 35º-nál meredekebb nem lehet.” 
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Az 5-ös módosítás Falusias lakóterület, Lf-3 jelű építési övezetébe tartozik.  
      
 

 
Hatályos Szabályozási terv részlete 
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2.1.3. Területrendezési tervek 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) Szerkezeti Tervén Nyirád igazgatási területe 
települési térségben, erdőgazdálkodási térségben és kismértékben mezőgazdasági és vízgazdálkodási térségben fekszik. A 
települést az országos elemek közül tervezett főút valamint az országos kerékpárút-törzshálózat eleme érinti.  

A  2 - 5. módosítással érintett területek települési, az 1. módosítással érintett terület mezőgazdasági térségben fekszik. 

 

Az Ország szerkezeti terve 

 

 
 

 
 

Az Otrt övezetei Települési érintettség Terület érintettsége 
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Igen - 
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) - - 
3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) Igen - 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) - - 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* - - 
6. Erdők övezete (3.03.) Igen - 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen - 
8. Tájképvédelmi terület övezete* Igen - 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
(3.04.) - - 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen 3-as módosítás 
11. Nagyvízi meder övezete* - - 
12. VTT tározók övezete* - - 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) (Települési 

érintettséget jelöl) Igen Igen 

*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.  
 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A települést érintő OTrT övezetek az alábbiak: 
 

  

Ökológiai hálózat magterülete, pufferterülete, ökológiai folyosója Erdők övezete 

 
 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Tájképvédelmi terület övezete 

  
Vízminőség-védelmi terület övezete Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
 
 
 
 

●  1. ●  1. 
●  2. 

●  3. 

●  5. 
●  4. 

●  4. ●  5. 

●  3. 

●  2. 
●  1. 

●  3. 

●  2. 

●  4. 
●  5. 

●  3. ●  3. 

●  1. ●  1. 
●  2. ●  2. 

●  4. ●  4. 
●  5. ●  5. 
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Veszprém Megye Közgyűlésének 15/2019. (XII.13.) rendelete Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, 
térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről.   
 

Veszprém megye szerkezeti terve 
 

 
Nyirád területe a térségi szerkezeti terven nagy részben települési és erdőgazdálkodási térségbe sorolt, kisebb területek 
mezőgazdasági, vízgazdálkodási valamint sajátos területfelhasználású térségbe sorolt. A belterület és csatlakozó beépítésre 
szánt területek tartoznak települési térségbe.  
A 2 - 5. módosítással érintett területek települési, az 1. módosítással érintett terület mezőgazdasági térségbe tartozik.  
 

A Veszprém megye térségi övezetei 
Érintettség 

Nyirád 
Érintettség 

terület 
Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1.) Igen - 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1.) - - 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1.) Igen - 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - - 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - - 
Erdők övezete (3.3) Igen - 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3.) Igen - 
Tájképvédelmi terület övezete (3.4.) Igen - 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3.5.) - - 
Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6.) Igen 3-as módosítás 
Nagyvízi meder övezete (3.7.) - - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8.) Igen Igen 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9.) Igen Igen 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10.) - - 
Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete (3.11.) - - 
Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete (3.12.1.) - - 
Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete (3.12.2.) - - 
Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete (3.12.3.) - - 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete (3.12.4.) - - 
Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megy várostérségének övezete 
(3.12.5.) 

Ajka 
várostérsége 

Ajka 
várostérsége 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” 
program érdekében együttműködő települések övezete (3.12.6.) 

Igen Igen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Az érintett kiemelt térségi övezetek 

Országos Ökológiai Hálózat magterülete Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete 
Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete 

  
Tájképvédelmi terület övezete Vízminőségvédelmi terület övezete Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

   

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
Együtt tervezendő térségek övezet – 
Veszprém megye várostérségeinek 

övezete 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az 
„Európa kulturális fővárosa Veszprém 

2023” program érdekében együttműködő 
térség településeinek övezete 

 
2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 
Az Alátámasztó munkarészek  4.1.2. fejezetében részletezzük a módosítások indoklásával együttesen.  
 
 

  

●  1. ●  1. ●  1. 

●  1. 

●  2. ●  2. ●  2. 

●  2. 

●  3. ●  3. 
●  3. 

●  3. 

●  5. ●  5. 

●  5. 

●  5. 

●  4. ●  4. 

●  4. 

●  4. 
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
Határozattervezet 

 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (…) határozata 

 
Nyirád Község 106/2005 (XI. 17.) határozattal megállapított 

Településszerkezeti tervének módosítása  
 
 

Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 106/2005. (XI.17.) Kt. határozattal megállapított 
Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 
 

1. A 227-300 hrsz-ú telkek kertes mezőgazdasági területből és a 303 hrsz- telek falusias lakóterületből zöldterületbe 
kerülnek átsorolásra 

2. A 0170/7 hrsz-ú, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből a Dózsa György út mentén 2500 m2-es terület 
közlekedési területbe kerül parkoló céljából.  

2. A 911/46-48 hrsz-ú telkek hátsó része kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterületbe kerül. 

3. A 911/42 hrsz-ú telek falusias lakóterületből közlekedési területbe kerül. 

 

 Felelős: Nagy Gábor polgármester 

 Határidő: azonnal 
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1. Melléklet a ../2022. (…) határozathoz 

A Településszerkezeti tervlap módosításai 
 

 
1. kivágat (2. módosítás) a módosítás határával 

2.  

-  
2. kivágat (3. módosítás) a módosítás határával 

-  
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3. kivágat (a 4. és 5. módosítás) a módosítás határával 
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   JELMAGYARÁZAT 
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Nyirád Község Képviselő-testületének ../2022. (……..) önkormányzati rendelete 
Nyirád Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló  

18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Nyirád község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ (2) bekezdés a-b) 
pontjaiban biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály; Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság; Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság; Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási 
Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúi Hatósági Osztály; Honvédelmi Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály; Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Koordinációs 
Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály; Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága; Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala; Veszprém megyei Önkormányzat és Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 11/2017. (VII.27.)  önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek véleményének kikérésével 
valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Nyirád Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
mellékleteként jóváhagyott R-2 jelű külterületi szabályozási terv helyébe jelen rendelet 1. melléklete, az R-3 jelű belterületi 
szabályozási terv helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  
 
2. § (1) A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:   

a) az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter, kivétel ez alól az 
oldalhatáron álló beépítésű saroktelek, ahol a telek hosszanti oldalán előkertet nem kell tartani, vagy az 
épület szabadonálló módon is elhelyezhető az egyéb távolságok betartásával, 

b) az oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál. Kialakult állapot 
esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték megtartható, az építési engedélyezési eljárásába bevont 
tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján. 

c) az építési hely hátsókert felé eső határvonala, ahol a szabályozási terv külön nem tünteti fel, a szabályozási 
vonaltól mért maximum 50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint 
meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.   

 
3. § (1) A Rendelet 14. § kiegészül a következő (15) bekezdéssel:  
„(15) A szabályozási terven a  temető mellett jelölt parkoló határán a temető felőli telekhatár mentén fasor  és cserjesor 
telepítendő. „ 
 
4. §  (1) A Rendelet 19.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Általános mezőgazdasági területen elhelyezhetők 

a) állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik), 
b) nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények, 
c) mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakóépületek 
d) az Má2 övezetben az ökológiai, környezetvédelmi oktatást, ismeretterjesztést szolgáló építmények 

továbbá bemutatási, ismeretterjesztési, génmegőrzési célú állattartást szolgáló építmények helyezhetők 
el.  
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(2) A Rendelet 19. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:  
„(8a) Az Má2 jelű övezetben az épületeket legfeljebb 4,5 m építménymagassággal, a telekhatároktól legalább 10 m-
re, a Kigyós pataktól legalább 50 m-re lehet elhelyezni. „ 
 
5.§  (1)  E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Nyirád, 2022. 
 
 
 
 
 Nagy Gábor dr. Giba Zoltán 
 polgármester jegyző 

 
 

 
 
Megjegyzés: 
A Rendelettervezet a jóváhagyáskor a Loxlec rendszeren történő alkalmazás következtében módosulhat formailag, 
vagy bővülhet a korábbi HÉSZ elavult jogszabályszerkesztésének átvezetésével, de tartalmilag a rendelettervezet 
nem változik!  
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1. Melléklet a ../2022. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 

 
Az R-2 jelű  Szabályozási terv módosítása a módosítás területével  

 
A kivágat nagyítva csak a véleményezési tervdokumentációban szerepel,  

jóváhagyásra  a teljes R-3 jelű tervlap kerül (kicserélődik).   
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2. Melléklet a ../2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 
Az R-3 jelű  Szabályozási terv módosítása a módosítás területével (2-es módosítás)  

 

 
Az R-3 jelű  Szabályozási terv módosítása a módosítás területével (3-as módosítás)  
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Az R-3 jelű  Szabályozási terv módosítása a módosítás területével (4-es és 5-ös módosítás)  

 
A kivágatok nagyítva csak a véleményezési tervdokumentációban szerepelnek,  

jóváhagyásra  a teljes R-3 jelű tervlap kerül (kicserélődik).   
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       JELMAGYARÁZAT 
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Az R-3 jelű  módosított Szabályozási terv (kicsinyítve, jóváhagyásra az eredeti méretarányban kerül) 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

A jelen településrendezési tervmódosítások a 2005-ben elfogadott Településfejlesztési koncepció módosítását nem igénylik, 
az abban foglalt fejlesztési célokkal nem ellentétesek.  
 
4.1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 

A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítások meglévő és tervezett 
fő településhálózati elemeket nem érintenek. 

 
4.1.2. TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS A SZABÁLYOZÁS INDOKLÁSA 
 

     
1.  módosítás - a 0226/34 és 0226/16 hrsz-ú telkek területe  
 

A 0226/34, 0226/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, rét művelési ágú területen olyan ökoturisztikai fejlesztés valósulna meg 
pályázat útján, ahol az ökológiai, környezetvédelmi oktatást, ismeretterjesztést szolgáló rendezvényterület jönne létre, 
továbbá bemutatási, ismeretterjesztési, génmegőrzési célú állattartást szolgáló építmények kerülnének elhelyezésre. 
Önkormányzati beruházásként valósulhat meg, első ütemben épületelhelyezés nem tervezett.  

 

   
                            Légifelvétel a módosítás területéről (Google Earth)                                                 Helyszínrajz 
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A terület a  7317 sz. főút felől  

 
A módosítással érintett telkek a hatályos településszerkezeti terven általános mezőgazdasági területbe soroltak. 
A településszerkezeti terv módosítása nem szükséges, területfelhasználás változás és új beépítésre szánt terület kijelölés 
nem történik. 
Megközelítése távlatban a 7317 sz. főút felől lehetséges, ahol a közelmúltban épült ki a terület oldalán a kerékpárút is illetve 
az Erzsébet parki rendezvényterület felől a Kigyós patakon  átvezetett hídon.  
A hatályos szabályozási terv szerint az összesen 1,75 ha-os, rét művelési ágú terület általános mezőgazdasági terület, Má1 
jelű övezetében fekszik. A tervezett fejlesztések beépítési igénye minimális, első ütemben jurta, rendezvény sátor, mosdó stb. 
kerülne elhelyezésre. A szabályozási terv módosításával a terület új Má2 jelű építési övezetbe kerül, ahol épületek 
szabadonállóan helyezhetők el. A HÉSZ-ben az új övezet a 19.§ kiegészítéseként (8a) bekezdéssel kerül beépítésre, de a 
kiegészített funkciókat az (1) bekezdésben is fel kell sorolni.  
 
A HÉSZ 19.§ (1) bekezdése egy új (d) ponttal egészülne ki: 
„(1) Általános mezőgazdasági területen elhelyezhetők 

a) állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik), 
b) nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények, 
c) mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakóépületek 
d) az Má2 övezetben az ökológiai, környezetvédelmi oktatást, ismeretterjesztést szolgáló, továbbá 

bemutatási, ismeretterjesztési, génmegőrzési célú állattartást szolgáló építmények helyezhetők el.  
 
Az Má2 övezetre vonatkozó új előírások (8a) bekezdésként szerepelnek:  
„(8a) Az Má2 jelű övezetben az épületeket legfeljebb 4,5 m építménymagassággal, a telekhatároktól legalább 10 m-
re, a Kigyós pataktól legalább 50 m-re lehet elhelyezni. „ 
 

    
A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 
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2. módosítás - a 227-300 és 303 hrsz-ú területeken létesítendő szabadidőpark – Erzsébet park 
 

A terület nyugati részén az ún. Erzsébet park projekt valósulhat meg, de az egész terület távlatban szabadidőpark lenne. A 
TOP_Plusz 1.2.1-21 Élhető települések c. pályázati felhívása alapján zöldterületi fejlesztést szeretne az önkormányzat, ezért 
a meglévő 226 hrsz-ú területen, az Erzsébet téren található Öregkúti mosóház rekonstrukcióját tervezi, továbbá a Civil ház 
(303 hrsz) megújítása, bővítése, termelői piac és játszótér kialakítása is tervezett. Későbbiekben egy teljes szabadidőpark 
kialakítása az elképzelés. Az önkormányzat birtokában egyre több telek kerül, távlatban - akár kisajátítással is - önkormányzati 
tulajdonban tervezett a teljes kertes terület zöldterületként. 
 

 
Légifelvétel a módosítás területéről (Google Earth) 

 

   
 

 
Az Öreg-kúti mosóház, melynek rekonstrukciója tervezett 
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A mai rendvénytér az első Erzsébet királyné szoborral  és mögötte a civilházzal 

 
A pályázathoz a Garten Force Kft készítette el a Tájépítészeti Koncepciótervet, melyből néhány részletet mutatunk be.  

 
Részlet a Tájépítészeti Koncepciótervből 

 



NYIRÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. JÚLIUS 

35

  
 
 

   
 

  
 
 
A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet kertes mezőgazdasági területbe (227-300 hrsz) és a 303 hrsz-ú telket  
falusias lakóterületbe (303 hrsz) sorolja, a szabályozásiterv Mk0 övezeteként jelöli.  A 303 hrsz-ú telek övezeti jele hiányzik.  
A tervezett szabadidőpark érdekében nagy területű (1,65 ha) zöldterületfejlesztés jön létre, így a teljes kertes 
mezőgazdasági terület és a falusias lakóterület (303 hrsz) zöldterületbe kerül átsorolásra. A 303 hrsz-ú terület 
átsorolásával 264 m2 kerül beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe.  
   
A módosításra kerülő szabályozási tervben az Mk övezet a Z jelet kapja. A 303 hrsz-ú civilház telke várhatóan összevonásra 
kerül a 226 hrsz-ú telekkel illetve a 227 hrsz-ú telekkel is, így a zöldterületre a hatályos HÉSZ alapján vonatkozó 2 %-os 
beépítés elegendő az épület későbbi kismértékű bővítéséhez. A HÉSZ zöldterületre vonatkozó előírásainak kiegészítése az 
Erzsébet projekt érdekében nem szükséges. Az F-4400-1342 kataszteri számú forrás   ex lege védett természeti érték, így a 
rekonstrukciójánál erre figyelemmel kell lenni.  
A Szabályozási terven a meglévő utcai telekhatároknál a szabályozási vonal törlésre kerül, a 226 hrsz-ú telek esetében a 
zöldterületet és közlekedési területet elválasztó szabályozási vonal helyett övezethatár kerül jelölésre.   
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A hatályos Településszerkezeti terv és a módosítás 

 

   
A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 

 
3. A 0170/7 hrsz-ú területen kialakított/kialakítandó parkoló 
 

A Dózsa György utca mentén, a temető melletti 0170/7 hrsz-ú, jelenleg szántó művelési ágú telek út felőli részén az 
önkormányzat murvás parkolót alakított ki a településen található buszok és teherautók számára, ezzel a belterületi szűkebb 
lakóutcák mentesülnek a nagyobb teherautó és buszos forgalom, valamint a parkolás problémáitól. A parkoló utólagos 
rendezése szükséges, közterületként alakítandó ki.  
 

 
Légifelvétel a módosítás területéről (Google Earth) 
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A hatályos településszerkezeti terv a területet tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolja. 
A hatályos szabályozási terv szerint a terület a Gksz jelű tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetében 
található. A településszerkezeti terv módosítása szükséges, ugyanis a parkolót közlekedési területbe kell sorolni.  
Indokolt a szabályozási terven 20 m-es széleséggel jelölt beültetési kötelezettségű területet csökkenteni, de a temető felőli 
vizuális takarást és porcsökkentést  legalább 1 fasor és cserjesor telepítésével kell megoldani. A parkoló végső kialakítása 
50x50 m-esre tervezett, ezért a szabályozás is ezt a területet jelöli. Szintén jelöli a terv a temető felőli fásítást. A telek parkolón 
kívüli többi részén a 20 m széles beültetési kötelezettségű zöldfelület megmaradna. A telek terület 6644 m2, mely így 4144 
m2-re csökken. A HÉSZ 11.§-a alapján a Gksz övezetbe 2000 m2 a minimális telekméret, így akár 2 telekre is osztható a 
megmaradó telek területe.  

 

   
A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 

 
4. A 911/46-48 hrsz-ú területek lakóterületbe sorolása 
 

A belterület déli részén lévő Nyírfa utca – Május 1 utca – Szeptember 4 utca és a Sport utca által határolt tömbben a határoló 
utcák felől lakótelkek nyílnak, azonban a tömb belsejében egy nagyobb önkormányzati tulajdonú telek (902/1 hrsz) ill. 2 másik 
telekrész (903, 909 hrsz) kertes mezőgazdasági terület Mk0 övezetébe tartozik.  
 
A Sport utcai 911/46-48 hrsz-ú telkekhez a 902/1 hrsz-ú telek beugró részét eladta az önkormányzat és azt 3 felé a telkekhez 
csatolták (a telekalakítás megvalósult) de a telkek teljes mértékben nem tartoznak lakóövezetbe, ehhez a telkekhez csatolt 
770 m2-es területet falusias lakóterületbe kell sorolni. Az átsorolás új beépítésre szánt területnek minősül. Emiatt az 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Étv. új előírásai alapján külön döntést hozott (ld Mellékletek). A három telek közül kettő 
már beépült, a hozzácsatolt részt bekerítették.  
 
A hatályos településszerkezeti terv tehát a tervezési területet kertes mezőgazdasági területbe sorolja. A telekalakítás során 
kialakult területhasználat nincs összhangban a településszerkezeti terven ábrázoltakkal, így a településszerkezeti terv 
módosítása szükséges.  
A beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági terület átsorolásra kerül új beépítésre szánt területként falusias lakóterületbe. 
A beépítésre szánt területe összeségében nem növekednek a módosításokat tekintve, mivel az 1-5 módosítások során több 
beépítésre nem szánt területbe történő visszasorolás történik, a biológiai aktivitás érték kompenzálás is megoldható , de mivel 
az új beépítésre szánt terület összesen 770 m2, a 419/2021. (VII.15.) Kr. rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján nem kell a 
biológiai aktivitás érték egyenleg fenntartását nem kell igazolni.   
 
A településszerkezeti tervi módosításoknak megfelelően a szabályozási terven az érintett telkek beépítésre szánt falusias 
lakóterület Lf-3 jelű építési övezetébe kerülnek besorolásra. A HÉSZ-ben a módosítás során az építési övezet paraméterei 
nem változnak.  A területen egyéb módosítás nem történik, a Szabályozási terven csak az övezethatár (területfelhasználási 
egység határa) módosul.  
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Légifelvétel a 4-es és 5-ös módosítás területéről (Google Earth) 

   

   
A hatályos Településszerkezeti terv és a módosítás 

 

 
Helyszínrajz 2022 júliusi állapot (Takarnet) 

 

5. 

4. 
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A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 

 
5. A 911/42 hrsz-ú területen kialakítandó közlekedési terület 
 

A 911/42 hrsz-ú telek nem került beépítésre, önkormányzati tulajdonú terület. Távlatban a tömbbelsőben található beépítetlen 
terület lakóterületi célú fejlesztése tervezett, melynek egyik feltárása lehet ez a telek, így a 902/1 hrsz-ú telek távlati feltárása 
céljából  közlekedési területbe kerül átsorolásra. A jelenlegi módosításra a 4-es módosítás miatti új beépítésre szánt területi 
kialakítás kompenzációja miatt indokolt, így beépítésre szánt területi növekmény nem keletkezik. A légifotót ld. a 4-es 
módosításnál.  
 

 
A 911/42 hrsz-ú telek a Sport utca felől 

 
A módosítással érintett telek a településszerkezeti tervi alaptérképen falusias lakóterületen helyezkedik el. 
Területfelhasználási változás történik, ezért a településszerkezeti terv módosítása szükséges. 
A hatályos szabályozási terv szerint a telek övezeti besorolása Lf-3 jelű falusias lakóterület. A szabályozási terv módosítását 
követően az 1024 m2 területű építési telek beépítésre nem szánt területbe kerül, a közlekedési terület KÖu jelű övezetébe. 
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A hatályos Településszerkezeti terv és a módosítás 

 

   
A hatályos Szabályozási terv és a módosítás 

 
Terüeltfelhasználások változásának összegzése 

 
Módosítás 
száma 

Területe Jelenlegi területfelhasználás Tervezett területfelhasználás 

1. 17585 Általános mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület 
2. 16000 

269 
Kertes mezőgazdasági terület 
Falusias lakóterület 

Zöldterület 

3. 2500 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Közlekedési terület 
4. 770 Kertes mezőgazdasági terület Falusias lakóterület 
5. 1024 Falusias lakóterület Közlekedési terület 

 
Új beépítésre szánt terület összesen:   770 m2 
Új beépítésre nem szánt terület összesen:  3793 m2 
Beépítésre szánt területi növekmény:   - 
Beépítésre nem szánt területi növekedés:  3023 m2 
 
A Helyi Építési Szabályzatban önkormányzati igényként jelentkezett az oldalhatáron álló beépítésnél a saroktelek 
beépíthetősége, ezt kezeli a HÉSZ módosítás.   
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4.2.  A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 

A dokumentáció 2.1.3. fejezet (16-19. oldal) tartalmazza a magasabb szintű területrendezési tervek (OTrT és Veszprém 
Megye Területrendezési Terve) a településre vonatkozó kivonatait és a módosítással érintett területek érintettségét.  
Az OTrT Szerkezeti tervén és Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint az 1-es módosítással érintett terület 
mezőgazdasági térségben, a 2-5. módosítással érintett területek települési térségben fekszenek. A 4-es módosítás kivételével 
új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor.  
A 4-es módosítás tekintetében megállapítható, hogy az OtrT-ben és Veszprém Megye Területrendezési Tervében a terület 
települési térség, így a TSZT módosításnak, új beépítésre szánt terület kijelölésének akadálya nincs, az Étv. 7.§ (3) bekezdés 
e) pontja szerinti Képviselő-testületii döntés rendelkezésre áll (ld. Melléklet ) 
 

Étv. 7.§ „(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a 
felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos 
bánás - érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: 
e) *  a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre 
kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a 
Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.” 

 
Az OTrT szerint az alábbi országos övezetek érintik a módosítások területét: 

- Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
- Vízminőség-védelmi terület övezete 

Az OTrT „Honvédelmi és katonai célú terület övezete” teljesen lefedi a települést. 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) Honvédelmi 
és katonai célú terület övezetére vonatkozó törvényi szabályok a következők: 
„32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési tervben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési tervben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló építési övezetbe vagy övezetbe 
kell sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők 
övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt építési övezet, övezet módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával 
lehetséges.” 
Nyirád településrendezési tervében a terület tényleges kiterjedése lehatárolásra került, a módosítások nem érintik az övezet 
területét. 
 
A tervezett változtatások közül csak a 3-as módosítás (0170/7 hrsz-ú telek) érinti az OTrT „Vízminőség-védelmi terület 
övezetét”. 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírásai az alábbiak: 
„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni 
a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 
Az OTrT előírásainak megfelelően a HÉSZ tervezési területre vonatkozó előrásai megfelelnek az övezet előírásainak, a 
parkoló azonban közlekedési területbe kerül.  
 
Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint az alábbi országos és megyei övezetek érintik a módosítással érintett 
területeket: 

- A teljes települést érintő övezetek: 
- Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
- Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megy várostérségének övezete 
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- Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében 
együttműködő települések övezete 

- Csak a 3-as módosítás (0170/7 hrsz-ú telek) területét érintő övezet: 
- Vízminőség-védelmi terület övezete 

A tervezett módosításokat az övezetekre vonatkozó előírások nem korlátozzák. 
 

 
Új beépítésre szánt terület is kjelölésre  kerül a 4. módosítás által, összesen 770 m2 területtel, így ezért figyelembe kell 
venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló a 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§-ának 
előírásait:  

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új beépítésre szánt területet 
a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *  

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és 
c) *  új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek 

megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) pont szerinti meglévő 
beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható 
költsége miatt. 

(3) *  Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges 
terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület 
kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a 
védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
 
A fenti feltételekből az a) és b) pont egyszerűen teljesül, miután az új beépítésre szánt terület a települési területen belül van 
belterületen.  
A c) pont teljesülése: miután konkrét szomszédos területhez csatlakozó területről van szó, mely már telekalakítással a 
lakótelkekhez is hozzá került csatolásra, így az előírások nem relevánsak ebben az esetben, nyilvánvalóan erre a célra nincs 
más megfelelő terület. A szükséges Kt. döntés az Étv. 7.§ (3) bekezdés e) pontja alapján rendelkezésre áll (Ld. melléklet).  
A (3) bekezdés a beépítésre szánt területnövekményre határozza meg az új zöldterületi létesítési kötelezettséget.  
Területnövekmény jelen módosítások által nem keletkezik, mert az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg sokkal 
nagyon terület kerül vissza beépítésre nem szánt területbe. Így összességében a beépítésre nem szánt területek növekednek 
0,3 ha-al. Ettől függetlenül a 2. tervmódosítás által 1,6 ha új zöldterület kerül kijelölésre.  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítások az OTrT-vel és Veszprém Megye Területrendezési Tervével 
összhangban készültek.  
 
 
4.3.  TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

A jelen módosítások az 1. módosítás kivételével belterületen vagy tervezett belterületen találhatóak. A módosítások védett 
és védelemre érdemes természeti területeket nem érintenek.  Országosan védett terület a belterülettől nyugatra eső 
Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi területe, mely azonban a módosításokból min. 650 m-re található, így a módosítások a 
védett természeti területre káros hatással nem lesznek.  
Natura 2000 terület Nyirádon a külterület nyugati részére is ráfedő „Felső.Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő” elnevezésű 
különleges természetmegőrzési terület, mely részben megegyezik a védett természeti területtel, így ez a 3-as módosítás 
területénél min. 650 m-re terül el.  A település déli részén Agár-tető  elnevezésű különleges természetmegőrzési terület 
található, de ez már jóval messzebb, kb. 2000 m-re található a 4-es módosítás területétől, így a módosítások a Natura 2000 
területre sem lesznek káros hatással.  
A 226 hrsz-ú ingatlanon ex-lege védett természeti érték, az F-4400-1342 kataszteri számmal jelölt forrás található, ennek 
ténye azonban a módosítást (2-es módosítás) nem korlátozza. 
Az országos ökológiai hálózat övezetei a módosítás területére illetve belterületre és környezetére nem fednek rá.  
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A módosítások területe tájképvédelmi szempontból nem érintett, az  OTrT tájképvédelmi terület övezete csak a külterület 
jelentősebb területére fed rá..  
 

                             
                                  Az országos ökológiai hálózat                           Tájképvédelmi terület 
 

 
A település területén található védett területek és településképi jelentőségű kategóriák a módosítások területének jelölésével 

(A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása) 
 
 
A tervezett módosítások 5 területre terjednek ki: 
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1. módosítás – Ökoturisztikai fejlesztés 
A módosítás külterületen található, két települési terület közötti telkeken. Az érintett önkormányzati tulajdonú, rét művelési 
ágú földrészletek (0226/34, 0226/16 hrsz) összes területe 1,75 ha.  A terület jelenleg általános mezőgazdasági terület, Má1 
jelű övezetében fekszik. A módosítás során az általános mezőgazdasági terület területfelhasználás megmarad új Má2 övezeti 
átsorolással, ahol az ökológiai, környezetvédelmi oktatást, ismeretterjesztést szolgáló építmények továbbá bemutatási, 
ismeretterjesztési, génmegőrzési célú állattartást szolgáló építmények helyezhetők el.  
Az önkormányzat szándéka szerint I. ütemben a területen épületek nem kerülnek elhelyezésre. Művelésből történő kivonásra, 
legfeljebb távlatban, csak az épület(ek) területén lesz szükség. A HÉSZ módosítás előírja az Má2 övezetben, hogy  épületek 
a Kigyós pataktól mért 50 m-en belül nem helyezhetők el. A módosítás területén tehát a mezőgazdasági művelés megmarad, 
de kiegészül a környezetkímélő, mezőgazdaságot szolgáló fejlesztésekkel.  
 
2. módosítás – Erzsébet park projekt 
A módosítás során elhanyagolt, beépítetlen kiskertes mezőgazdasági terület kerül távlatban zöldterületbe. A módosítás 
településfejlesztési  szempontból rendkívül kedvező, mivel csak zöldfelületi jellegű, közösségi célú fejlesztések valósulhatnak 
meg, amelyek a helyi lakosság szabadidő eltöltésében kiemelt szerepet tölthetnek be.  
A 226 hrsz-ú ingatlanon ex-lege védett természeti érték, az F-4400-1342 kataszteri számmal jelölt forrás található, ennek 
ténye azonban a módosítást nem korlátozza, a forrás környezetét érintő rekonstrukciónál ezt azonban figyelembe veszik. A 
forrás közvetlen környezete már közpark (Öreghegyi mosóház, Erzsébet királyné szobor, pihenőhely, „civilház”). A Kigyós 
patak mentén megvalósuló zöldterületi fejlesztés honos fafajok alkalmazásával a település zöldfelületi rendszere mellett jól 
illeszkedik a térség ökológiai hálózatához is.  
 
3. módosítás – Parkoló kialakítása 
A helyi lakosságnak problémát okoz a lakóépületek között parkoló buszok és teherautók parkolása, forgalma. Ezt a problémát 
kívánja orvosolni az önkormányzat azzal, hogy a belterület nyugati határán, tervezett gazdasági terület (Gksz övezet) egy 
részén parkoló kialakítását tervezi. A parkoló kialakítása közlekedési terület kijelölésével jár. A  szabályozási terven jelölt 
beültetési kötelezettségű terület törlésre kerül, de a temető felől fa és cserjesor telepítése a HÉSZ-ben előírásra kerül.  A 
parkoló már kialakításra került, a telek azonban még szántó művelési ágú, így a közterületi kijelölés a művelésből történő 
kivonással jár.  
 
4. módosítás – Építési övezet módosítása 
A belterület déli részén lévő telkekhez hozzácsatolt, kertes mezőgazdasági területbe (Mk0) tartozó telekrészek falusias 
lakóterületbe (Lf-3) sorolása szükséges, mely 770 m2-es új beépítésre szánt terület kijelölésével jár, de a módosítás területe 
már meglévő belterületi, művelésből kivett telket érint, így zöldfelületi szempontból a módosítás nem jelentős, hiszen a csatolt 
telekrészek a telkek hátsókertjét jelentik, így beépítésmentesen maradnak.   
 
5. módosítás – Közlekedési terület kialakítása 
A belterület déli részén a Sport utcai telken Lf-3 jelű falusias lakóterület helyett KÖu jelű közlekedési terület kerül kialakításra, 
a tömbbelső távlati feltárása céljából.  A módosítás kompenzálja a 4. módosítás szerinti új beépítésre szánt területet, mivel a 
911/42 hrsz-ú telek lakóterületből közlekedési területbe kerül (1000 m2), így a beépítésre szánt területek összeségében nem 
növekednek.  
 
 

A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása 
A 4-es módosítás 770 m2 új beépítésre szánt terület kijelölésével jár, a többi módosítás által azonban 3793 m2 új beépítésre 
nem szánt terület is keletkezik, így összességében 3023 m2 a beépítésre nem szánt területi növekmény.  
Mivel a módosítás során csak minimális új beépítésre szánt terület keletkezik, a biológiai aktivitás érték számítást nem kell 
elvégezni a 419/2021. (VII.15.) Kr rendelet 18-§ (1) bekezdésének értelmében. Ennek ellenére a módosítások során a 
biológiai aktivitás azzal is nő, hogy 1, 6 ha-os új zöldterület kerül kialakításra.  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítások természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai érdekeket nem 
sértenek, a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek.  
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4.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT  
 

Nyirád Község Önkormányzata az Előzetes részletes tájékoztatással - mely tartalmazta az egyes módosítások részletes 
bemutatását is - párhuzamosan megkereste a környezet védelméért felelős szervezeteket, hogy szükségesnek tartják-e a 
2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését. A megkeresés tartalmazta a módosítások várható 
környezeti hatásait is. Az illetékes szervezetek úgy nyilatkoztak, hogy külön környezeti értékelés elkészítését nem 
tartják szükségesnek. Az előzetes vélemények és azok összefoglaló táblázata a mellékletben található.   
 
Az országos környezetvédelmi jogszabályok figyelembe vétele és a HÉSZ  22.§-a szerinti környezetvédelmi előírások 
garanciát jelentenek arra, hogy a módosítással érintett területen a település környezet minőségére káros hatással járó 
tevékenységek ne alakuljanak ki. 
 
Az egyes módosításokat a jelen véleményezési tervdokumentáció 4.1.2 fejezete részletesen bemutatja a változtatásokkal 
együtt. Egyik módosítás sem jár a beépítés növekedésével vagy az építménymagasság növelésével, a zöldfelületi arány 
csökkenésével, sőt új zöldterület kialakításával a környezet minőség is kedvezőbbá válik.  
 
Az 1-es módosítás során csak az általános mezőgazdasági területen belül kerül kijelölésre új Má2 övezet, funkcióbővítések 
miatt, de az 1,75 ha-on az ökológiai, környezetvédelmi oktatást, ismeretterjesztést szolgáló, továbbá bemutatási, 
ismeretterjesztési, génmegőrzési célú állattartást szolgáló építmények elhelyezhetősége a művelésből történő kivonással  
csak minimális mértékben jár (az épületek területén). Első ütemben épületek elhelyezése nem tervezett. A HÉSZ módosítás 
előírja, hogy épületet a Kigyós pataktól számított 50 m-es területen nem lehet elhelyezni. A HÉSZ 21. § (4) bekezdése 
tartalmazza,  hogy  a patakok mentén 6-6 m-es fenntartási  sávon belül  építmény nem létesíthető.   
 
A 2. módosítás többségében már elhanyagolt, művelésből kivett belterületi kiskertek zöldterületi átsorolásával jár, ahol 
gondozott, egybefüggő szabadidőpark valósulhat meg, mely egyértelműen kedvező a környezetminőség szempontjából.  
 
A 3-as módosítás során a már Gksz övezetbe sorolt területen belül történik a parkoló kialakítása, mely jelenleg még szántó 
művelésű, beépítetlen terület. A parkoló kialakítása megtörtént, a rendezése művelésből történő kivonással jár, de ez a 
gazdasági felhasználás esetén is szükséges lenne. A település központja helyett jelölte ki az önkormányzat a buszok és 
teherautók számára a belterület szélén a parkolót, így a település környezetminősége szempontból kedvezőbb, a lakóterület 
szélén kialakított parkolás.  
 
A 4-5. módosítás  kivett beépítetlen területeket érint. Kismértékű új beépítésre szánt terület keletkezik, (770 m2) a Sport utcai 
tömbbelsőben Mk0 övezetbe sorolt telekrész 3 lakótelekhez történő csatolása érdekében, de a beépítés nem nő, mivel 2 telek 
már beépített, a telekrész csak hátsókertként funkcionál. Az 5-ös módosításnál egy 1024 m2 területű lakótelek kerül 
közlekedési területbe.   
 
Összességében  (a 3-as módosítással együtt)  beépítésre nem szánt területek növekednek 3023 m2-el.  
 
A módosítások területén és környezetében környezetvédelmi konfliktusok nincsenek. A 7317 sz. főút mentén fekvő 1-és 2- 
területet közlekedésből eredő hatások érhetik, azonban a szabadidős, és ökoturisztikai  fejlesztések épületei a főúttól távolabb 
kerülnek elhelyezésre.  
A módosítások a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályok 
által meghatározott követelményeket nem érintenek.    
A tervezett módosítások környezetvédelmi konfliktusokat nem okoznak.   
A tervezett változásoknak környezetszennyező hatása nem lesz, így a helyi lakosság egészségére, a környezetre kockázatot 
nem jelenthetnek.  
A módosítások területei védett és védelemre érdemes természeti területet, Natura 2000 területet nem érintenek, nem 
tartoznak az OTrT szerinti ökológiai hálózatövezetibe és a tájképvédelmi területek övezetébe.  
A természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatra és a helyi történeti településszerkezetre a módosítás kedvezőtlen hatással 
nem lesz.  
A felszíni vizek, és felszín alatti vizek védelmét nem befolyásolja a módosítás.  A módosítások közművesíthetők, illetve 
közművel ellátottak. Az 1-2- módosítások területén a Kigyós patak medrétől való távolságot a HÉSZ módosítás előírja, 
legalább 50 m-re kerülhetnek az övezetekben elhelyezhető épületek.  
A termőföld védelmét a módosítások hátrányosan nem érintik, csak az 1-es módosítás járhat mezőgazdasági területen belüli  
kismértékű termőföld igénybevétellel.  
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A tervezett parkoló területe a hatályos szabályozási terv szerint már kijelölt gazdasági terület, így a módosítás a hatályos 
tervhez képest további termőföld igénybevételével nem jár.  
Élővilág-védelmi szempontból a módosításoknak kedvezőtlen hatása nem valószínűsíthető, mivel módosítások települési 
térségben, belterületen vagy ahhoz kapcsolódva helyezkednek el, meglévő zöldfelületek igénybevételével nem járnak, sőt új 
zöldterület kialakítása tervezett.  
Az 1. módosítás területén tervezett tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem korlátozza. A szomszédos 
tájhasználatokra jelentős zavaró hatással nincs. 
 
A módosítással érintett területeken, közvetlen és tágabb környezetükben régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemléki 
környezet nem található, így ezekre a módosításnak nincs hatása. 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítások földvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, környezeti zaj - 
és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint természet-és tájvédelmi szempontból környezeti hatást nem 
gyakorolnak, így Nyirád környezetminőségére a tervezett módosítások káros hatást nem okoznak. 
 
 
4.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT  
 
Nyirád község településrendezési terve (TRT) 2005-ben készült el. 
Jelen dokumentációban tárgyalt módosítási javaslatokhoz az alábbi közlekedés szakági javaslatokat adjuk: 
 
1. sz. módosítás: A 0226/34 és 0226/16 hrsz-ú telkek területe a 7317 sz. út mellett a belterület előtt, mely Ma1 területből 
Ma2 területbe kerül 
A külterületi, 1,75 hektáros rét területnek jelenlegi forgalmi igénye, illetve célforgalma minimális. Mezőgazdasági gépekkel a 
keletre eső szántó területektől, illetve a közútról elérhető. Kiépített útcsatlakozása (kapubehajtó) nincs. A hosszú közterületi 
kapcsolatot jelentő közúti útpályát – az közút telkén – terület felől két irányú közlekedést biztosító kerékpárút kíséri kb. 3 m-
re, fizikai elválasztás (pl.: korlát nélkül). A közút és a kerékpárút érintett egyenes szakasza az elmúlt évben felújított, illetve 
újként épült. Folyóka-árok, illetve fasor nélküli „kizöldült” kavicsszórás van a két aszfaltburkolat között, a közvilágítás kiépült. 
Így ez a szakasz forgalmi-műszaki szempontból jónak mondható, de kissé „barátságtalan” arculatú. Kedvező, hogy a Kígyós 
patakon elválasztott átvezetés van kialakítva a kerékpárútnak. Jelenleg forgalmi probléma, kielégítettlen igény nincs. 
A tervezett módosítás azonnali, illetve kontrolálatlanul jelentkező forgalomváltozást nem jelenthet, hiszen az eddigiekhez 
képest megvalósítható új építmények, illetve funkciók megvalósulása biztonságos feltárást igényel, közösségi használattal. A 
terület fejlesztése azt a „lépcsőzetességet” kell kövesse, hogy a jelenlegi átsorolás nyomán lehetőség lesz pályázatokhoz 
kötötten a további tervezésre.  
Épületek helye jelenleg nem ismert, így a kialakítandó belső utak, illetve kapubehajtó helye sem. A beépítettség ugyanakkor 
alacsony lesz. Az épületekhez várható célforgalom 10-40 Ej/nap, eseti jelleggel (napközbeni „tömegprogram”) 40-120 Ej/nap. 
Mindez az ezen a szakaszon 3430 Ej/nap forgalmú 7317 sz. úton egy egyszerű kapubehajtóval biztosan kezelhető, 
csomópont kialakítása nem merült fel.  
Javasolt és szükséges a cél tájékoztató táblázása a közút mentén mindkét irányból. Kapubehajtóként a területről érkező 
minimum 6,0 m széles burkolt út alakítandó ki 6 m sugarú lekerekítésekkel a közúthoz. A kerékpárút kapubehajtón történő 
átvezetésének kezelése szükségszerű átépítéssel, táblázással, festéssel. A kapubehajtó kialakításához a közterület 
szabályozási szélességének növelése nem szükséges. A közút szakasz jól belátható, a kapubehajtó elhelyezésére jelentős 
szabadság van, mivel ez a szakasz a 7315 sz. út csatlakozásáig egyébként sem igazán külterületi jellegű, a területtől északra 
is van még egy telephelyi bejáró. A hídtól ajánlott tartani kb. 30 m távolságot a korlát látást korlátozó hatása miatt, 
A tervezett funkcióhoz kerékpáros célforgalom várható. Remélhetőleg a telephelyi bejáró és a buszforduló közötti kerékpárút 
tovább építésre kerül. A jármű parkolást telken belül meg lehet oldani, terület bőven rendelkezésre áll. 
 
2. sz. módosítás: Az „Erzsébet park”, azaz 227-300 és 300 hrsz.-ú telkek területe, amely a részben mezőgazdasági 
besorolásból teljesen zöldterületbe kerül 
A terület az 1.-es módosítás területéhez képest a Kígyós patak túlsó, belterületi oldalán van. A közösségi fejlesztés itt már 
előre haladt, az „Erzsébet tér” révén adott a kiszolgáló út szintű közvetlen útkapcsolat is, amelyen keresztül a terület feltárt, 
illetve ezen közterület és a 226 hrsz. telek találkozásánál lehetséges a parkolás. A kerékpárút szintén elhalad a terület mellett, 
az Erzsébet téri útcsatlakozástól északabbra átvezetés van a 7317 sz. út túlsó oldalára a buszfordulóhoz.  
Az övezeti korrekció ténye itt is lendület adhat a fejlesztésnek. Ugyanakkor újabb épület(ek)hez, illetve sport-, és egyéb 
létesítményhez már jelentősebb víz-, és tájrendezési munkákat kell végrehajtani. A szükséges parkolókat (cc 8-25 db) is ki 
kell építeni, melyek tervezésénél és megvalósításánál a sajátos vízrajzi jellemzőket szintén figyelembe kell venni. Javasolt az 
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út közterületeken és zöldterületeken járda építése, a kerékpáros átvezetés mellett gyalogátkelő kialakítása, a közvilágítás 
fejlesztése. A közterületi szabályozások megváltoztatására nincs szükség. 
 
3. sz. módosítás: A 0170/7 hrsz.-ú telken fejlesztendő parkoló 
A fejlesztés már megindult: 7321 sz. úttal párhuzamosan kb. 28 m szélességben, a telekhatártól 25 m mélységben síkra 
hengerelt szórtanyag parkolófelület került kialakításra. A közút felé behajtó is kialakításra került, amely a telekhatártól az 
útpályáig 4,5 m hosszon a cc 9 m-ről 11,5 m-re szélesedik. A kapubehajtó helye megfelelő. Szemre vételezés alapján 4-5 db 
tehergépkocsi fogadására forgalmi (a 7321 sz. közút forgalma csupán 699 Ej/nap, az út állapota, geometriája jónak tekinthető) 
és műszaki jellemzők alapján a parkoló bőven alkalmas, de jogi, illetve műszaki (pályaszerkezeti, vízelvezetési) jellemzői 
jelenleg nem igazoltak, az a beavatkozás (jelen módosítással) szükséges. A területen átvezet egy 22 kV-os középfeszültségű 
légvezeték, a burkolt terület közepén oszlop áll. 
A javasolt módosítással 50X50 m-es terület kerül közterületi kiszabályozásra parkoló számára. Ekkor a területen akár 8-10 
tehergépkocsi és autóbusz tárolása megoldható, megfelelő zöldsáv, vízelvezetés kialakításával. A közút forgalma ennél 
nagyobb igényt is elbírna, a behajtó jól belátható szakaszon van. Az elektromos vezeték és oszlop védelme biztosítandó, a 
gépkocsik kezelése (billentés, daruzás) kapcsán ez az adottság figyelembe veendő a használat során. Megjegyezzük, hogy 
a 0170/9 hrsz.-ú út fizikailag nem létezik, ezt figyelembe nem vettük. A kapubehajtó és a parkoló szabályszerű kialakítására 
vonatkozó eljárásokat jelen módosítás alapján azonnal el kell végezni a szükségessé váló műszaki kiegészítések 
megvalósításával. 
 
4. sz. módosítás: A 911/746-48 hrsz.-ú területek lakóterületbe sorolása 
Ezek az apró területrészek jelenleg is kiskert egységek, közvetlen közterületi kapcsolatuk, közlekedési igényük/szerepük 
nincs. Az átsorolás, telekkorrekció megvalósítható, közlekedési beavatkozás nem szükséges 
 
5. sz. módosítás: A 911/42 hrsz.-ú területen kialakítandó közlekedési terület 
Jelenleg ez a terület egy újabb lakóterület még beépítetlen telkének képét mutatja. Bejárás, átjárás nem kötődik hozzá 
ugyanakkor, a Sport utcai árok végig el is zárja az úttól. 
Az átsorolással a közlekedési terület területe nő, a telken keresztül 12,0 m szélességet meghaladó útkeresztmetszet 
alakítható ki. A tömbbelső besorolása, használati módja nem változik, annak feltárása így teljesen mértékben elégségessé 
és megfelelővé válhat. 
 
 
4.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 
A módosításokkal minimális mértékben növekszenek a beépítési lehetőségek és közmű igények, a valós területhasználatuk 
részben időszakos és korlátozott tartalmúak lesznek. Emiatt alapvetően részleges közművesítés, illetve közmű potló és 
egyedi megoldások vehetők számításba, az ezek még ezek mellett szükségessé váló közmű igények a meglévő 
vezetékhálózatokról kielégíthetők. 
Az 1. sz. terület külterület marad, közművesítettsége a tervezet használat (jurta beépítés stb.) okán korlátozott lehet (keletkező 
helyi szennyvíz gyűjtése, elszállítása kezelésre). Ennek ellenére a 7316 sz. közterület, illetve a beékelődő 026/35 hrsz.-ú 
telken a víz, elektromos vezetékhálózat rendelkezésre áll, amelyek egyébként aktívan a telekhatártól északra lévő telephely 
ellátását szolgálják. A telekhatártól számított 10,0 m-es beépítési tilalom a közművezetékek bizonytalansága, illetve 
védőtávolsága miatt is indokolt. A nagy területen az egyéb átmenő közművezetékek védelme is tartósan biztosítható. A 2 sz. 
terület esetében az Erzsébet téren és magán a fejlesztési területen a gázenergiát is bele értve rendelkezésre áll a teljes 
közművesítettség. A vezetékek védelmére és kiváltásukra (pl. szennyvíz) a fejlesztés során gondot kell fordítani. A 3 sz. 
területen csak a közvilágítás bővítése merül fel, mely könnyen megoldható. A 4 és 5 sz. területeken semmilyen új közmű 
igényre, kiváltásra nem kell készülni. 
 
A tervezett módosítások a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek. 
A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik. 
 
 
4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásai a Nyirád 
területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök készítése óta megváltozott. A tv. korábbi Örökségvédelmi 
Hatástanulmányra vonatkozó 66.§-át hatályon kívül helyezte a 2014. évi CVI. törvény 81. § (1) d). pontja, Hatálytalan: 2015. 
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I. 1-től. Ugyanakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásokat ugyanaz a 2014. évi 
CVI. törvény 71. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Eszerint: 

„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása 
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. 
Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az 
illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 

 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az 
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.” 

A Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előzetes tájékoztatásában jelezte, hogy a 
módosítás területe örökségvédelmi szempontból nem érintett, azaz a módosítások régészeti lelőhelyet, műemléket, műemléki 
környezetet nem érintenek.  
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MELLÉKLETEK 

 
Képviselő-testületi határozatok 

Előzetes tájékoztatóra illetve a környezeti értékelésre vonatkozóan beérkezett vélemények 
összefoglalója 

Környezeti értékelés tekintetében beérkezett előzetes vélemények a környezeti értékelés 
szükségességéről 
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NYIRÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VALAMINT A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSBEN ÉRDEKELT  ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS EGYÉB SZERVEK  
 

Államigazgatási szervek  
 

További 
eljárásban 
részt vesz 

További 
eljárásban 
nem vesz 

részt 

Előzetes Vélemények 

1 
Veszprém Megyei Kormányhivatal,  
Állami Főépítész 

  Nem válaszolt 

2 
Veszprém Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

X  

Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra, egyben tájékoztat, hogy a 226 hrszú telken "ex lege" védett 
forrás található, azonban ez a tervezett módosítást nem befolyásolja. 
Megállapítja, hogy a módosítás a környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakterületet érintően jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így a környezeti 
vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek 

3 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság X  
Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra, a kért adatszolgáltatást megadja. A tervezett módosítások 
esetén a környezeti vizsgálatot  nem tartja szükségesnek. 

4 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság   Nem válaszolt 
5 Országos Vízügyi Igazgatóság   Nem válaszolt 

6 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Veszprém megyei Szakaszmérnökség 

  Nem válaszolt 

7 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  X 
A környezeti vizsgálat szükségességének és környezeti hatás jelentőségének tárgyában - ipari balesetek és a 
természeti katasztrófáknak való kitettség vonatkozásában, katasztrófavédelmi szempontból környezeti 
vizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

8 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 

 X 
Megállapítja, hogy közegészségügyi szempontból adatszolgálati kötelezettsége nem áll fenn, egyben 
megállapítja, a dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tesz. A környezeti vizsgálatot  nem tartja 
szükségesnek. 

9. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

 X Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 

10 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti 
Hatósági Főosztály 

  Nem válaszolt 

11. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály   Nem válaszolt 

12 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi 
felügyeleti  Hatósági Főosztály 

  Nem válaszolt 

13 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és Foglalkoztatási 
Főosztály, Útügyi Osztály 

X  
Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályok betartására, valamint megfogalmazza a tervvel kapcsolatos 
elvárásait. 

15 VMKH  Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  X Nem válaszolt 

16 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály, Földhivatali Főosztály 

  
Tájékoztat Feljegyzésében, hogy a 0226/34 és 0226/16 hrsz-ú földrészletek (1-es módosítás) rét művelési 
ágúak, a fejlesztések megvalósítása előtt a termőföld végleges más célú hasznosítása iránti eljárást le kell 
folytatni. Ld. a 36. sort is.  



17 
Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi Járási 
Hivatal  Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály 

 X 

Felhívja a figyelmet a vonatkozó jogszabályokra. A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, 
hogy a tervezett módosítás, és az általa lehetővé váló beruházások a környék erdőit és azok élővilágát, továbbá 
az Evt.hatálya alá eső egyéb erdészeti létesítményeket és objektumokat nem, vagy csakminimálisan terhelik 
környezetileg negatív következményekkel, ezért a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek. 

Mindezek alapján a tervezett módosítások ellen kifogást nem emelek. 

18 
Honvédelmi Minisztérium  
Hatósági Főosztály 

 X 
Megállapítja, hogy a tervezett módosítások a honvédelem érdekeit nem érintik, ezért külön észrevételt nem 
tesz. 

19 Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 
 
 

X Külön észrevételt nem tesz. 

20 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága    Nem válaszolt 

21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  X  Felhívja figyelmet a vonatkozó jogszabályokra, tervvel kapcsolatos elvárásaira, egyéb észrevételt nem tesz. 

22. Országos Atomenergiai Hivatal,   Nem válaszolt 

23 
Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály  

 X 
A módosítással érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 
BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

24 Veszprém Megyei Önkormányzat X  
Felhívja figyelmet a vonatkozó jogszabályokra, tervvel kapcsolatos elvárásaira, a magasabb szintű tervekkel 
történő összhang biztosítására.. 

25 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és 
Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály 
 

 X 
A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek, a tervezett módosítás a közhiteles 
örökségvédelmi nyilvántartás aktuális adatai alapján örökségvédelmi érdeket nem sért. Tájékoztat a 
nagyberuházásokra vonatkozó szabályokra.   

26 
Veszprém Megyei Kormányhivatal  Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 5. 

X  

Megadja a települést érintő átlagos födminőségi értékeket. 
Felhívja a figyelmet, hogy az 1. sz. módosítás az átlagosnál jobb minőségű földterületet érint, a többi 
módosítással kapcsolatban gyakorlatilag észrevételt nem tesz. 
A termőföld mennyiségi védelme céljából külön környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

27 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 
Főosztály, Növény és Talajvédelmi osztály 

 X 
A talajvédelmi hatóság a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 

28 Pusztamiske Önkormányzat   Nem válaszolt 
29 Kolontár Önkormányzat   Nem válaszolt 
30 Szőc Önkormányzat  X Külön észrevételt nem tesz. 
32 Sáska Önkormányzat   Nem válaszolt 
33 Zalaháp Önkormányzat   Nem válaszolt 
34 Tapolca Önkormányzat   Nem válaszolt 
35 Sümeg Önkormányzat   Nem válaszolt 
36 Csabrendek Önkormányzat   Nem válaszolt 
37 Káptalanfa Önkormányzat   Nem válaszolt 

 
 
 
 



Ügyiratszám: VE/30/05825-2/2022. Tárgy: Nyirád TRE módosítása 
előzetes tájékoztatás

Ügyintéző: Ádám Bence Hiv. szám: Ny/780-10/2022
Szerv. egység Természetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-882 Melléklet: -

Nagy Gábor
polgármester részére

Nyirád Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással  fenti  számú  levelére,  a Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  hatáskörében
eljárva,  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (EljR.) 37. § (4) bekezdése és
9.  számú  mellékletének  4.  pontja,  valamint  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi
hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről szóló  71/2015.  (III.  30.)
Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, Nyirád
településrendezési eszközeinek módosításához az alábbi tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat jelen módosítási szándéka levele alapján az alábbiakra terjed ki:
1. 0226/34, 0226/16 hrsz.-ú általános mezőgazdasági terület (Má1 övezet) másik övezetbe

sorolása,  a  vonatkozó  építési  előírások  módosítása  az  ökoturisztikai  fejlesztés
megvalósíthatósága érdekében.

2. 226-300 hrsz.-ú, kertes mezőgazdasági  területek (Mk0  övezet)) zöldterületbe sorolása,
pályázati  felhívása  alapján  zöldterületi  fejlesztést,  távlatban  szabadidőparkot  szeretne
megvalósítani az önkormányzat. 

3. A 0170/7 hrsz.-ú telken az önkormányzat murvás parkolót alakított ki buszok és kamionok
számára. A kialakított parkoló rendezése szükséges.  A módosítás célja  a szabályozási
terven 20 m-es szélességgel jelölt beültetési kötelezettségű területet csökkenteni.

4. A 911/46-48 és a  902/1 hrsz.-ú telkek telekalakítása  következtében az újonnan létrejött
telkek  jelenleg  két  övezethez tartoznak.  A  módosítás  célja  a teljes  telekterületek
lakóterületbe sorolása (Lf-3 ép.  övezet)  szükséges,  mely 770 m2-es beépítésre  szánt
terület kijelölésével jár.

5. Az módosítás kompenzálja a 4. pont szerinti új beépítésre szánt területet, mivel a 911/42
hrsz.-ú telek lakóterületből közlekedési területbe kerül (1000 m2), így a beépítésre szánt
területek összességükben nem növekednek.

Tájékoztatom,  hogy  a tervezési  területek  nem  részei országos  jelentőségű  védett
természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területet, Magyarország és egyes
kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  (MaTrT.)
szerinti  országos  ökológiai  hálózat  övezeteit,  a  területrendezési  tervek  készítésének  és

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700

telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu  



alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról  szóló 9/2019.  (VI.  14.)  MvM rendelet  alapján
kijelölt tájképvédelmi területet nem érintenek.

A 226 hrsz.-ú ingatlanon ex-lege védett természeti érték az F-4400-1342 kataszteri számmal
jelölt forrás található, ennek ténye azonban a módosításokat nem korlátozza.

A területrendezési tervek országos és kiemelt térségi övezeteinek az MaTrT.-ben, illetve az
MvM  rendeletben  rögzített  területi  lehatárolásához  képest  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal részletesebb adatbázissal nem rendelkezik, az EljR. 9. számú melléklete és
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről,  valamint  illeszkedésük,  kidolgozásuk,  egyeztetésük,  elfogadásuk  és
közzétételük  részletes  szabályairól szóló  218/2009.  (X.  6.)  Kormányrendelet  alapján  a
környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakterület esetében előzetes adatszolgáltatási
kötelezettségünk nincsen.

Környezeti vizsgálat:

A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.  11.)  Kormányrendelet  (Rendelet)  hatálya  alá  tartozik.  A Rendelet  1.  § (3)  bekezdése
szerint,  a  település  egy  részére  készülő  szabályozási  tervnél,  illetve  helyi  építési
szabályzatnál  a  várható  környezeti  hatás  jelentőségének  eseti  meghatározása  alapján
dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.

Levelében a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kérte a Főosztály nyilatkozatát, hogy a
módosításból  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakterületet  illetően  várható-e
jelentős  környezeti  hatás.  A  Rendelet  2.  számú  mellékletében  foglalt  szempontokat
figyelembe véve véleményem szerint a módosítás a környezetvédelmi és természetvédelmi
szakterületet érintően jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így a környezeti
vizsgálat  lefolytatását,  környezeti  értékelés  elkészítését  nem tartom szükségesnek.
Felhívom azonban a figyelmet  az  Önkormányzat  Rendelet  szerinti,  nyilvánosságot  érintő
tájékoztatási kötelezettségére.

Tájékoztatom,  hogy  a  településrendezési  eszközök  módosításának egyeztetési
eljárásában részt  kívánok  venni.  A  kidolgozott  tervdokumentációt  hivatali  kapun
(VEJHKTF, KRID: 346 009 700) kérem megküldeni.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és
működési  szabályzatáról  szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM  utasítás  és  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló  4/2020.  (III.2.)
utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Horváth László
osztályvezető

Kapják:
1 Címzett, Hivatali Kapun (KRID: 552428781)
2 Irattár
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Ügyintézőjük: Némethné Vratnik Irén
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Nagy Gábor
polgármester

Nyirád Község Önkormányzata

Nyirád
Szabadság u. 3.
8454

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyirád  község  településrendezési  eszközeinek  módosított  dokumentációját
áttanulmányoztam,  az  abban  foglaltak  alapján  feladat-  és  hatáskörömbe  tartozó  további
követelmények  támasztását  nem  látom  indokoltnak,  valamint  -  a  környezeti  vizsgálat
szükségességének  és  környezeti  hatás  jelentőségének  tárgyában  -  ipari  balesetek  és  a
természeti  katasztrófáknak való kitettség  vonatkozásában,  katasztrófavédelmi  szempontból
környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.

Véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdésében rögzített
határidőn belül, és a 38. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján fogalmaztam meg.

Kérem,  hogy  az  elfogadott  tervdokumentációt  –  elektronikus  formában  –  megküldeni
szíveskedjen.

Kelt: Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Dányi Béla tű. dandártábornok

tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu) 

____________________________________________________________________________________________
Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. ✉: 8201 Veszprém Pf.: 403.

Telefon: +36(88)620-800 Fax: +36(88)620-809
E-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 708215715
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Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 552428781 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Nyirád község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos NY/780-10/2022. 

iktatószámú, 2022. június 14-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi 

tájékoztatást adom. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 

határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 

véleményezési eljárásban. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  

(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve annak 3. számú melléklete a terv, illetve program 

megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében a Budapest 

Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére közreműködési 

hatáskört nem állapít meg. 

Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 

észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 

osztályvezető 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Közlekedési hatóság) útügyi hatáskörében 
eljárva a településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint 
nyilatkozom: 
 
A bemutatott módosítási területek közvetlenül vagy közvetve érintik a közlekedési szakterületet, 
ezért továbbiakban is részt kívánok venni az eljárásban. 
 
1. A 3. sz. módosításnál kiemelten kérem igazolni a parkoló felület kiépítésére vonatkozó 

forgalomba helyezési engedélyt. Amennyiben engedély nélkül történt a kivitelezés úgy 
fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. 

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése alapján 
nyilatkozom arról, hogy a véleményezési dokumentációt papír formátumban is kérem 
véleményezésre közlekedési szakág tekintetében. 

3. Az utak szabályozási szélességét a távlati forgalmi nagyságok, az esetlegesen módosuló 
területfelhasználás, valamint az elhelyezendő közlekedési létesítmények, műtárgyaik és 
tartozékaik (út, padka, árok, járda, kerékpárút, közvilágítás stb.) figyelembe vételével kell 
meghatározni. 

4. A közlekedési javaslat alátámasztó munkarészét a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: RT rendelet) 3. számú melléklet 24-31. sorai, a közutak tervezéséről szóló e-
UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (továbbiakban: KTSZ), valamint a 
településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészeiről szóló e-UT 02.01.41 számú 
Útügyi Műszaki Előírás (továbbiakban: TTKKM) szerinti tartalmi követelményekkel kell 
kialakítani (közúthálózati hierarchia, csomóponti, keresztmetszeti tervek a nagytávlati 
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közlekedési igények alapján, távlati területfelhasználáshoz szükséges parkolóhelyszám és 
elhelyezés, közösségi közlekedési járatok útvonalai, megállói stb.) 

5. A közlekedési szakági munkarész kidolgozását a Magyar Mérnöki Kamara tervezői 
névjegyzékében településtervezési közlekedési szakterületi tervezési jogosultsággal (Tkö) 
rendelkező tervező készítheti. A benyújtandó közlekedési szakági terveken a 
közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, eredeti aláírása kell, hogy 
szerepeljen. A közlekedési tervet legalább 1:2000 méretarányban kell benyújtani a 
méretarány feltüntetésével (helyrajzi számok láthatósága végett). 
A szakterületet érintő alátámasztó dokumentáció elkészítése során a szaktervezőnek 
alapelvként szükséges a KTSZ, valamint a TTKKM szerinti tartalmi követelményekkel 
történő „együttgondolkodás”, vázlattervek aszerinti kialakítása, mivel ellenkező esetben 
indokolni kell a közlekedésbiztonságtól történő eltéréseket és igazolni szükséges, hogy az 
adott környezeti körülmények mellett, vagy azokhoz plusz kiegészítések adásával hogyan 
tartható fenn továbbra is a közlekedésbiztonság. 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (OTÉK) 26.§ (2) bekezdésében szereplő szabályozási szélességektől eltérni 
egyedi ügyekben a rendezési terv alapján lehet. Ugyanakkor a rendezési terv készítésekor 
indokolni szükséges az eltérést környezeti körülményekkel, illetve be kell mutatni az adott 
közlekedési felület legkisebb keresztmetszetén a tervezett közlekedési létesítmények 
biztonságos kialakíthatóságát. 
Az egyes utak hálózati szerepkörét, osztályba sorolását az érintett út kezelőjének kell 
meghatároznia és a szabályozási szélességet a meglévő és tervezett út és tartozékai 
figyelembevételével meghatározni. 
Az OTÉK 39. § rögzíti a járdák minimális szélességét, mely 1,5 m (a kormányrendelet helyi 
közutakra is vonatkozik, nem tudunk alóla felmentést adni). 
OTÉK 39. § (2) A járdán építmény, köztárgy, berendezés csak abban az esetben állhat, ha 
a) az a járda előírt legkisebb hasznos szélességét (gyalogossáv) - más hatósági előírás 
hiányában 0,75 m többszöröse, de legalább 1,50 m - nem csökkenti, 
b) a rendeltetésszerű használata a gyalogosok közlekedését nem zavarja, biztonságát nem 
veszélyezteti, 
c) a járművezetők kilátását nem gátolja, a közúti forgalmi jelzések felismerését nem 
akadályozza, a közút forgalmát nem veszélyezteti, 
d) a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem akadályozza. 
(3) A járdán építmények, köztárgyak, berendezések, korlátok csak az előírt szélességű 
gyalogossáv és az úttest felöli biztonsági sáv közötti berendezési sávban állhatnak. 
Növényzet a gyalogossáv és a telekhatár közötti területen is telepíthető. A kijelölt gyalogos-
átkelőhelyektől a forgalom haladási irányával ellenkező irányban, továbbá a gyalogos-
átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 5,00 m-
en belüli részén 0,50 m-nél magasabb építmény, kilátást zavaró köztárgy, berendezés és 
növényzet nem állhat. 

6. A KTSZ 4.6.1 fejezet kimondja, hogy a járdákat az „a” és „b” hálózati funkciójú utak 
útpályáitól kiemelt szegéllyel, zöld sávval, parkolósávval elválasztva, azokkal közel 
párhuzamos vonalvezetéssel kell megtervezni. Egyoldali beépítés esetén egyoldali járda 
kiépítése elegendő, de a gyalogos létesítmény helyét a másik oldalon is biztosítani kell. A „c” 
hálózati funkciójú utaknál a gépjárműforgalomtól a gyalogos forgalmat elválasztott járdán kell 
vezetni. A „d” hálózati funkciójú közutakon a gyalogos, kerékpárosé és a gépjárműforgalom 
közös felületen közlekedhet. 
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7. Minden gépjárművel történő közlekedésre szánt útfelületen (külterületi utakon is!) a 
tűzoltóautónak, mentőautónak biztonságosan tudnia kell közlekedni! Ezt a tervezőnek 
igazolnia kell! 

8. A közlekedési létesítmények helyigényét csomóponti vázlattervekkel és az utak 
mintakeresztszelvényeinek (legszűkebb szelvényben) bemutatásával kell igazolni, 
figyelembe véve valamennyi kiépülő létesítményt (út, járda, kerékpárút, nyílt árok, 
közvilágítás, utcabútorok stb.). A keresztmetszeti méretezést valamennyi érintett út 
tekintetében el kell végezni, a meglévő jellemző keresztmetszeti kialakítás egyidejű 
feltüntetésével. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az út szabályozási vonala ne vágjon ketté épületet, 
építményt, mivel az egyedi tervezések, útkialakítások esetén az épületet bontani kell! 
Családi ház kontúrja nem lehet útterületen. A szabályozási vonal kialakítása során a 
terepviszonyokat figyelembe kell venni, hogy az egyedi útkialakítás során az út 
megvalósulása biztosítható legyen biztonságosan. 

9. Ahol környezeti adottságok végett nem lehet a biztonságos kétirányú forgalomhoz 
szükséges szélességet (KTSZ) biztosítani, ott megvizsgálni szükséges az egyirányúsítás 
lehetőségét (alátámasztó munkarész közlekedési szakági terv készítése szükséges). 
A HÉSZ-ben előírni szükséges, hogy a közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak 
tengelyétől számított 3-3 m-en belül szilárd akadályt, fás szárú növényzetet elhelyezni nem 
lehet külterületen. 
Közösségi közlekedés esetén a minimális forgalmi sáv szélesség 3 m és a minimális 
kanyarodási sugarakat is vizsgálni kell. 
Zsákutcában a megfordulást biztosítani kell a tűzoltóautó számára is. 

10. Az úthierarchia felállításakor figyelembe kell venni a szerkezeti elemeket, a 
forgalomnagyságot, a közlekedési területről történő ingatlanok rendeltetésforma szerinti 
megközelítését. Az utcák KTSZ szerinti osztályba sorolását el kell végezni. A HÉSZ-ben 
tételesen felsorolni szükséges a gyűjtő- és annál magasabb rendű utak nevét azzal, hogy a 
többi út ezeknél alacsonyabb rendű. Az alátámasztó munkarészben kérek kitérni a teleülés 
szilárd burkolat/földút arányára. Belterületen kérem megnevezni a szilárd burkolattal ellátott 
útfelületeket. Kérem megvizsgálni az útfelületeket az Étv. 28.§ (1) bekezdés, valamint a 
312/2012 (XI.8.) Korm. r. 18.§ eb) pontjára figyelemmel. 
A HÉSZ-ben meghatározni szükséges az ipari tevékenységet és szolgáltatást lebonyolító 
ingatlanok esetében a funkciójukhoz szükséges OTÉK szerinti várakozóhelyek elhelyezési 
lehetőségét. 

11. Attól, hogy egy ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban útként van bejegyezve, az még nem 
biztos, hogy a természetben is út. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy a természetben 
meglévő, útként funkcionáló felület (a gépkocsi által két keréknyomként „kitaposott” út nem 
földút!) nincs útként az ingatlan-nyilvántartásba bevezetve. Ennek a lokális problémakör 
megoldására, helyreállítására, javaslom, hogy nézzék végig külterületi úthálózatot (nem 
szükséges szakembernek lennie, elég térképet olvasni tudó ember is) és az alátámasztó 
munkarészben dolgozzanak ki egy ütem tervet szakember segítségével a megoldásukra, 
mivel lakossági oldalról esetleges ingatlan körbekerítések során olyan gondok merülnek fel, 
melyet hatósági oldalról nem lehet kezelni, ugyanakkor a természetben meglévő, de az 
ingatlan-nyilvántartásban nem útként szereplő közlekedési felület lezárása egész település 
sorsát alakíthatja – főleg, ha a környezetében lévő ingatlan-nyilvántartásban útként szereplő 
ingatlanon nincs út kialakítva. 
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12. A HÉSZ-ben előírni szükséges, hogy az útcsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó 
létesítményeket elhelyezni (pl. telekhatáron zárt kerítést építeni), valamint 0,60 m-nél 
magasabb növényzetet ültetni tilos. A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, 
közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az 
utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza. 

13. Az építmények kialakítására vonatkozó övezeti paraméterek megjelölésekor figyelemmel kell 
lenni az adott terület közlekedési hálózatára (pl. teherautós raktárbázis ne 10 m széles 
szabályozási szélességű közútról kerüljön megközelítésre). 

14. A kapubehajtókat, útcsatlakozásokat a Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények 
útcsatlakozásáról szóló e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírás szerint kell 
megtervezni. 

15. A 30/1988. (IV.21.) MT rendelet (továbbiakban: Vhr.) 5. § kimondja, hogy „A közúthálózat 
fejlesztésére tervet kell készíteni. A terv készítése során figyelembe kell venni a 
területfejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a terület- és településrendezési 
terveket. … Az országos és a helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet a 
közlekedési hatósággal egyeztetni kell…. A közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül 
kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. … Az elfogadott közúthálózat fejlesztési 
tervet a terület- és településfejlesztések és a településrendezések során figyelembe kell 
venni.” A fentiek figyelembe vételével az alátámasztó munkarész tartalmazza a közúthálózat 
fejlesztési tervét is, melynek alapja a meglévő hálózat felülvizsgálata. 

16. Az országos közúthálózat felülvizsgálata során a Magyar Közút Nzrt. Veszprém Megyei 
Igazgatóságával (8200 Veszprém, Mártírok u. 1.), egyeztetni szíveskedjenek. Az 
egyeztetésekről jegyzőkönyvet a tervdokumentációba csatolni szükséges. 

17. Amennyiben a településen nem történnek nagyobb változások (csak jogszabályi előírás 
végett történik a felülvizsgálat), úgy kérem az előző rendezési terv felülvizsgálatból, 
módosításból csatolni a szükséges keresztszelvényeket, csomóponti vázlatokat és ez 
derüljön ki az alátámasztó munkarész közlekedési szakági fejezetéből. 

 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az utak jövőben földútként vagy szilárd burkolattal történő 
kiépítése során pályázatos esetben is szükséges a biztonságos kétirányú közlekedés 
megoldása, kanyarodási, fordulási ívek biztosítása, szilárd burkolatú úthoz történő földút 
csatlakozás esetén sárrázó kiépítése a jellemző járművek részére. Amennyiben az egyedi 
tervezés során a fentiek figyelembevételével nem tudnak beleférni az adott ingatlanhatárokba és 
jelen felülvizsgálat során sem tervezik szélesítésüket (legalább azon utaknak, melyre pályázati 
terveik vannak - lásd közúthálózat fejlesztési terv), úgy rendezési terv módosítására lesz 
szükség. Illetve lényeges tény: attól, hogy egy ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban útként van 
bejegyezve, az még nem biztos, hogy a természetben is út. 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4 
§ (2) bekezdése, illetve a 3. számú melléklete nem nevesíti útügyi hatáskörében a Közlekedési 
hatóságot a környezet védelméért felelős szervek névsorában. 
 
Az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
4.§ (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkezem, ezen szakterület 
vonatkozásában jogszabály nem ír elő nyilvántartás vezetését. 
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A Veszprémi Kormányhivatal hatásköre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 
15. pontján alapul, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja 
meg. A kiadmányozás a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a 
kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020 (III.02.) számú utasításán alapul. 
 
Veszprém, 2022. június 28. 
 
 

 Takács Szabolcs 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 
 

Holonics Renáta 
osztályvezető 

Kapja hivatali kapun: 
1. Nyirád Község Önkormányzata (157339192) 
2. Irattár 



 

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 
8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

telefon: 06-88/511-310, e-mail: ajka.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
KRID azonosító: 360311941 

 

Ügyiratszám: 11069/2/2022. Tárgy: Tájékoztatás 

Ügyintéző: Tancsicsné Szarka Zsófia 

Szerv. egység: Földhivatali Osztály 1. 

Hiv. szám: - 

Telefon: +36-88/511-324 Melléklet: - 

 

 

        
Kérjük, beadványaiban a fenti 

ügyiratszámra hivatkozzon! 
  

 

FELJEGYZÉS 
 
 

 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (eljáró szervezeti egység: Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 1.), mint ingatlanügyi hatóság földügyi jogkörében eljárva az 

alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 

A  2007. évi CXXIX. törvény 6/B. § (1) bekezdés alapján „ha az ingatlanügyi hatóság 

a településfejlesztési és településrendezési terv elkészítése vagy azok módosítása 

tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező hatóságként működik közre, a 

termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a 

beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 

termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A 

vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési 

eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne 

akadályozza.” 

 

Ingatlanügyi hatóság tájékoztatja továbbá, hogy a Nyirád külterület 0226/34 és a 

Nyirád külterület 0226/16 helyrajzi számú ingatlanok nyilvántartás szerint rét 

művelési ágú földrészletek ezért az 1-es számú módosításban megjelölt fejlesztés 

megvalósítása előtt  termőföld végleges más célú hasznosítása iránti eljárást kell 

kezdeményezni. 

 



 11069/2/2022 

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 
8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

telefon: 06-88/511-310, e-mail: ajka.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
KRID azonosító: 360311941 

 

Továbbá ingatlanügyi hatóság felhívja figyelmét, hogy a Tfvt. 8-11. § -ai alapján a termőföld 

mennyiségi védelmét érvényre kell juttatni. 

A hatáskört a Tvft. 7. §, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-a, a 36. § b) pontja 

és a 37. § (1) bekezdése, míg az illetékességet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. 

rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg. 

 

 

Ajka, 2022. július 12. 

 

 

 

 Takács Szabolcs kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

Illésné Torma Tünde 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 



Ügyiratszám: VE/32/03604-2/2022 Tárgy: Nyirád község 

településrendezési 

eszközeinek módosítása
Ügyintéző: Sipos Dániel Sándor Hiv. szám: NY/780-10/2022.
Szerv. egység: Erdészeti Osztály Melléklet:
Telefon: 88/576-005

Nyirád Község Polgármestere

8454     Nyirád  

Szabadság u. 3.

Nagy Gábor

polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Az  Önkormányzat  által  véleményezésre  megküldött,  hivatkozott  ügyiratszámú

megkereséshez  mellékelt dokumentációt  áttanulmányoztam,  és  az  alábbi  állásfoglalást

teszem:

A településrendezési eszközök tervezett módosításával érintett ingatlanokon az Országos

Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdő nem található. 

A  módosítások  során  új  erdőövezeti  területek  nem  lesznek  kijelölve,  az

erdőövezetbe sorolt területek nagysága nem fog változni. 

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

(a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) és a 4. §-ban foglaltak alapján – az Evt. vonatkozásában –

a Nyirád 0226/16 hrsz.-ú földrészlet fásításnak minősül.

Tájékoztatom,  hogy a  későbbi  beruházások során az  Evt.  vonatkozásában fásításnak

minősülő földrészletet érintő, esetlegesen szükségessé váló fakitermelést – az Evt. 12.

§ (3) bekezdése alapján – a tervezett kitermelés kezdete előtt legkésőbb 21 nappal be

kell jelenteni a területileg illetékes erdészeti hatóságnak.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Agrárügyi Főosztály
8200 Veszprém, Szent Margit park 2., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122

telefon: 88/576-000, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 212502319

mailto:veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu


A bejelentés módját,  és annak adattartalmát  az Evt.  végrehajtásáról  szóló 61/2017.

(XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 44. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett módosítás, és

az általa lehetővé váló beruházások a környék erdőit és azok élővilágát, továbbá az Evt.

hatálya  alá  eső  egyéb  erdészeti  létesítményeket  és  objektumokat  nem,  vagy  csak

minimálisan terhelik  környezetileg  negatív  következményekkel,  ezért  a  környezeti

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

Mindezek alapján a tervezett módosítások ellen kifogást nem emelek.

Amennyiben a tervezett módosítások  a későbbiekben is a megküldött dokumentáció

szerinti  tartalommal  és területi  érintettséggel  történnek,  úgy a  további  egyeztetési

eljárásban nem kívánok részt venni.

Az Önkormányzat a véleményemet a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 37. §-a, valamint

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.  11.) Korm.

rendelet alapján kérte.

Veszprém, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Kiss Zsolt s. k.
osztályvezető 

Kapják:

1. Nyirád Község Önkormányzata, hivatali kapun keresztül, KRID: 552428781

2. Irattár



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740  
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

 

adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 9273-2/2022/h
Hiv. szám: NY/780-10/2022

Nagy Gábor
Nyirád Község Önkormányzata

polgármester
8454 Nyirád

Szabadság u. 3.

Tárgy: Nyirád község településrendezési eszközeinek módosítása - teljes eljárás, 
előzetes tájékoztatási szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem 
érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az 
abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Nyilatkozom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok venni, a véleményezési 
dokumentációra elektronikus formában tartok igényt.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában megjelölt 
államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § (10)-(11)-(12) 
bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Szebenyi Réka (tel.:+36 (1) 474-1295; HM 022-28-854; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf


Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2., Vp., 8201 Pf. 80. 

Telefon: (06 88) 544-661 / 10-04,  

E-mail: Fellegin@veszprem.police.hu 

 

VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
 

Tárgy: Nyirád község 

településrendezési terv módosításának 

véleményezése. 

Hiv. szám: NY/780-10/2022. 

Ügyintéző: Kosztyu György r. őrnagy 

Tel.: 06 (88) 544-619 BM: 22/14-32 

 

 

Nagy Gábor Úrnak, 

Nyirád Község Önkormányzata 

polgármester 

 

8454 Nyirád, 

Szabadság utca 3. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Nyirád község településrendezési eszközeinek az 5 területet érintő módosításával kapcsolatban a 

következőkről tájékoztatom.  
 

A tervezett önkormányzati szándékokkal kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet.) 30. § 

(2) bekezdésének a) pontjában meghatározottakra figyelemmel, a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság hatáskörébe tartozó tárgykörben észrevételünk, indítványunk tekintettel arra, hogy nem 

tervezik repülőtér létesítését nincsen. A Rendelet 9. mellékletében meghatározott egyeztetési 

szakterület, a határrendészet vonatkozásában a településsel összefüggő, a koncepció készítéséhez 

rendelkezésre bocsátható adat szervünknél nem keletkezett. 

 

A Rendelet 30. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy az eljárás 

további szakaszában a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság nem kíván részt venni. 

A jóváhagyásra kerülő terv CD, vagy papír formátumára nem tartunk igényt, a honlapon való 

megjelenítése számunkra elegendő. 

 

Veszprém, időbélyegző szerint. 

Tisztelettel: 

 

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 

 

 megbízásából 

 

Fercsák Balázs r. alezredes 

osztályvezető 



 

 

 Iktatószám: CS/14343-2/2022. 
Tárgy: tájékoztatás 
Ügyintéző: Csikár Brúnó 
E-mail cím: csikar@nmhh.hu 
Telefon: (99) 518-542 
Hivatkozási szám: NY/780-10/2022. 
Készült: 2022.06.16. 

 
Nyirád Község Önkormányzata 

Nagy Gábor Polgármester Úr részére! 

Nyirád 
Szabadság utca 3. 
8454 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Nyirád Község 

településrendezési eszközeinek módosításának előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az 

alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának 

részét képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés 

alá vont területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló 

követelményekről. 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési 

szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű 

nyilvántartás megtalálható. 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 

építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál 

– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezésének lehetőségét.” 

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. § 

(1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 

kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 

szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.” 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további 

műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 

feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 

építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a 

http://www.nmhh.hu/
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továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH 
rendelet határozza meg. 

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 

zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet 

végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 

illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható, 

támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési 

szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési 

rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását. 

A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése 

során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékletében 

foglaltakat. 

A településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a 

figyelmet: 

A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők 

számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával 

összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a 

Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető. 

A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési fejezetet csak az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: TH) 

jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. 

Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása, melyhez kapcsolódó 

beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök 

készítését, módosításait is. 

A Hatóság továbbá megjegyzi, hogy az antennatartó szerkezetek, antennák és a szolgáltatásnyújtáshoz 

szükséges egyéb eszközök elhelyezésének szabályozása során figyelembe kell venni, hogy 

biztosítható legyen a településen a magasabb szolgáltatásminőségi szint elérését szolgáló 5G 

szolgáltatás igénybevétele. 

A terv elkészültét követően, szíveskedjék azt véleményezésre (papír alapon, elektronikus adathordozón 

vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő 

feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek csatolásával. 

Fenti tájékoztatást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (4) bekezdés b) pontjában 

meghatározottak szerint a Korm. rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta 

a Hatóság. 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti 

időpontban. 



 

 Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Nagy Gábor polgármester  

részére 

 

Nyirád Község Önkormányzata 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/3541-2/2022. 

Ügyintéző: Rybicska Antalné 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: NY/780-10/2022. 

 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Nyirád község településrendezési eszközeinek – öt területre vonatkozó – módosítása, valamint a 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének véleményezése tárgyában, hivatkozott számú 

levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja: 

A módosítással érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 

esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Fentiekre való tekintettel az eljárás további szakaszában a BFKH nem kíván részt venni. 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú 

mellékletének 25. pontja; továbbá, mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet  3. számú melléklete II.2. 

pontjának g) bekezdése állapítja meg.  

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 
kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 dr. Somogyi Rozália 

 osztályvezető 

 

Melléklet: – 

 

 

Kapják: 

1. Nyirád Község Önkormányzata – Hivatali kapu  

2. Irattár 
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KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Nagy Gábor polgármester 

 

Nyirád Község Önkormányzata 

 

8454 Nyirád 

Szabadság u. 3. 

Iktatószám:  BP/2602/00445-2/2022. 

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin – Molnár Ádám 

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Nyirád Község településrendezési eszközei-

nek 5 részterületre vonatkozó módosítása – 

örökségvédelmi vélemény környezeti vizsgálat 

szükségességének meghatározásáról 

Hiv. szám: NY/780-10/2022. 

Ügyintéző: Némethné Vratnik Irén 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban kapott megkeresésére az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti szempontból 

 

az alábbi megjegyzésekkel nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

A tervezett módosítás a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás aktuális adatai alapján örökségi 

érdeket nem sért. 

 

Ugyanakkor tájékoztatom, hogy amennyiben a tervezett beruházások ún. nagyberuházások a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint, úgy 

nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Fenti jogszabály 7. § 20. 

pontja alapján nagyberuházásnak minősül a földmunkával járó a) bruttó 500 millió forintos értékhatárt 

meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt 

beruházás, e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 

törvény szerint kisajátítást végeztek. Fenti jogszabály 7. § 3. pontja szerint az előzetes régészeti 

dokumentáció valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire 

vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) 

megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti 

feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok 

és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 

illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.  

 

mailto:bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Egyúttal tájékoztatom, hogy a további hatósági eljárások során a területileg illetékes megyei 

örökségvédelmi hatóság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3–5.) jogosult eljárni. 

 

Jelen irat kiadmányozására Budapest Főváros Kormányhivatalának kiadmányozási rendjéről szóló 

3/2022.(III.23.) utasítás III. Fejezet III/DD. 295 pontja szerinti kijelölés alapján került sor. 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából: 

 

 

 

 

 

dr. Zelenyánszki Éva 

ügyintéző 

Erről értesül: 

1. Címzett 

2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, 

Mindszenty József u. 3–5. 









Ügyiratszám: VE/31/01582 -2/2022. Tárgy: Nyirád község településrendezési 
eszközeinek módosításával kapcsolatos 
környezeti értékelés véleményezése

Ügyintéző: Odor Tamás Hiv. szám: NY/780-10/2022 
Szerv.egység: Növény- és Talajvédelmi 

Osztály
Telefon: 06 88/590-472 Melléklet:-

Nyirád Község Önkormányzatának Polgármestere

Nyirád

Szabadság utca 3.

8454

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNY

A Veszprém Megyei  Kormányhivatal,  mint  növény-  és  talajvédelmi  hatáskörben  eljáró

szerv  (továbbiakban  talajvédelmi  hatóság)  a  fenti  hivatkozási  számú  megkeresésben

szereplő  területrendezési  eszközök  módosításaival  kapcsolatosan  nem  tartja

szükségesnek  környezeti  vizsgálati  eljárás  lefolytatását,  mivel  a  módosításokkal

kapcsolatos  hatósági  engedélyezési  eljárásokban a termőföld  minőségének a védelme

érdekében a szükséges konkrét intézkedések előírásra kerülnek majd.

INDOKOLÁS

A talajvédelmi hatóságot Nyirád Község Polgármestere kereste meg, hogy Nyirád község

területrendezési  eszközeinek  módosításaival  kapcsolatosan  szükséges-e  környezeti

értékelés elkészítése. 

A  talajvédelmi  hatóság  a  tervezett  módosításokkal  kapcsolatosan  környezeti  vizsgálat

készítését nem tartja szükségesnek.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. év CXXIX. tv. 32.§

(1)  bekezdése,  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52.

Agrárügyi Főosztály
8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001

Telefon: 88/590-472 e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915

mailto:veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu


§ (1) bekezdése, valamint a 2/2005 (I. 11.) Korm. rend 1. § (3) bekezdése, illetékességét a

Korm.rendelet  3.  §  (2)  és  14  §  (4)  bekezdései,  továbbá  az  általános  közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

 Takács Szabolcs kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Odor Tamás
osztályvezető

Kapják:

1. Ügyfél 

2. Irattár
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Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől
8452Szőc, Kossuth Lajos utca 41.

Tel./fax: 88/5'l 3-525;
www.szoc. hu ; e-mail: polgarmester@szoc,hu

Ügyiratszám: SZt469-2t2O22.
Ügyintéző: Pilter lstván
Elérhetósé9e: 88/237-003

Tárqv: Nyirád község településrendezési eszközeinek
módosítása

Hiv. szám: NY 17 80-1 012022,
Ügyintézőjük: Némethné Vratnik lrén

Nyirád Község Önkormán yzata
Nagy Gábor polgármester

8454 Nvi,rád
Szabadság utca 3.

Tisztelt Gímzett!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezéói sajátos
jogintézményekről szólő 31412012. (X1.8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alápján
nYilatkozom, hogy Nyirád község településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatos eljárásban a Nyirád Község Önkormányzata által tervezett, részünkre előzetes
tájékoztatás keretében megküldött módosításokkal kapcsolatban észrevételt nem kívánok
tenni és nem kÍvánok részt venni a véleményezési eljárás további szakaszában,

Szőc, 2022.július 4.

€*M+,..-1
PHüB; ú§rneth Balázs
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