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1. BEVEZETŐ 
 
Csehbánya a településrendezési eszközeinek módosítását határozta el három területre vonatkozóan.  
A településfejlesztési koncepciókról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 16. § (4) bekezdésével összhangban, – hiszen egyes 
módosítások esetén a településszerkezeti terv módosítása is szükséges, – a jelen dokumentáció közös 
megalapozó vizsgálatot, és közös alátámasztó javaslatot tartalmaz. 
Jelen módosítás nem a település egészét érinti, ezért a TFR 16. § (6) bekezdésének megfelelően a 
megalapozó vizsgálat a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre 
vonatkozóan kerül kidolgozásra a szerkezeti összefüggések bemutatásával. 
 
Csehbánya Község Önkormányzatának hatályban lévő koncepciója, stratégiája, településrendezési eszközei, 
valamint településképi követelményei a következők: 

• Csehbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2018. (VI.13.) határozattal döntött a 
Településfejlesztési koncepcióról (továbbiakban: TFK). 

• Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2018. (VIII. 15.) határozata Csehbánya 
község Településszerkezeti Tervéről szól (továbbiakban: TSZT) 

• Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VIII.16.) rendelete Csehbánya 
község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szól. 

A módosítási igények a következő területeket érintően készülnek, az alábbi tervfajták módosítását teszik 
szükségessé: 
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1. 
28/2020. 
(IV.17.) 

Külterületi 
gazdasági 

terület 
Gazdasági övezet létrehozása + + + 

2. 
28/2020. 
(IV.17.) 

Panzió Előírásoknak való megfeleltetés lehetővé tétele - + + 

3. 39/2020. (VI.5.) 
Külterületi 
lakóépület-
elhelyezés  

Lakóépület elhelyezés lehetővé tétele - + + 

 

   
1. 2. 3. 
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2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

Csehbánya Község Önkormányzat …/2020. (…….) számú Kt. határozata: 

 
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2018.(VIII.15.) számú Kt. határozatával 
elfogadott, Csehbánya község teljes közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti tervet és annak 
mellékletét képező településszerkezeti tervlapot, leírást az alábbiak szerint módosítja: 

- A Településszerkezeti terv tervlapja a jelen határozat 1. mellékletében „tervezési terület határa” 
jelöléssel határolt terület normatartalmával módosul.  

- A településszerkezeti tervi leírás a jelen határozat 2.mellékletét képező módosító leírással egészül ki.  

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Straub Dávid polgármester 
dr. Ádám Renáta jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 

K.m.f. 
 
 Straub Dávid sk. dr. Ádám Renáta sk. 
 polgármester jegyző 
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1 . melléklet a …/2020. (…) Kt. határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása 
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2. melléklet a …/2020. (…) Önkormányzati határozathoz: 
A településszerkezeti tervi módosítás leírása 
 
1. 
Az 1.2. fejezet beépítésre szánt területeinek táblázata az alábbi sorokkal egészül ki: 
 

GAZDASÁGI TERÜLET 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz 1,0 

 
2. 
Az 1.3 fejezet kiegészül 
Gazdasági területek 
A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet a településszerkezeti terv annak érdekében, hogy a 
lakóterületek zavarása nélkül legyen kialakítható a Városlődi út közelében jelöli ki. 
 
3. 
Az 1.4. Zöldterületek fejezet az alábbiak szerint módosul: 
A szerkezeti terv a településen három, közpark céljára szolgáló zöldterületet jelöl ki: 

 a település központjában, a templom szomszédságában, 

 Újtelepen, a beépített terület jelenlegi határában tervezett zöldterületként 

 Újteleptől délre, a Városlődi út mentén. 

 
4. 
A 3. Zöldfelületi rendszer módosul: „a település két kijelölt közparkja” helyébe „a település három kijelölt 
közparkja” lép. 
 
5. 
Változások (beavatkozások és ütemezések) 
 

 
Új 

területfelhasználás 
Korábbi 

területfelhasználás 

Terület 
nagysága 

(ha) 

Érintett 
helyrajzi 

szám 
Megjegyzés 

1. Kereskedelmi 
szolgáltató 
gazdasági terület 
(Gksz) 

Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

0,64 085/31 

Fejlesztési szándéknak 
megfelelő módosítás 

2. Zöldterület (Z) Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

0,12 
085/12, 
085/30 

Az újonnan kialakításra 
kerülő Gksz 
miattalakítandó ki 

3. Védelmi erdőterület 
(Ev) 

Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

0,27 
085/11, 
085/15, 
085/30 

Az újonnan kialakításra 
kerülő Gksz miatt  
alakítandó ki 

 
Területi mérleg 
 

Területfelhasználás Területfelhasználások változása 

 (ha) 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület +0,64 

Zöldterület +0,12 

Általános mezőgazdasági terület -1,03 

Védelmi célú erdőterület +0,27 

 
6. 
A településszerkezeti terv leírásának 12. fejezetében lévő biológiai aktivitásérték eredménye +19,62 
értékre módosul.  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (…) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 6/2018.  (VIII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Csehbánya község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Közép-
dunántúli Vízügyi Főigazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség, Budapest Főváros 
Kormányhivatala, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2020. (VI.17.) számú önkormányzati rendelet szerinti 
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csehbánya község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 6/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15.§ (1) 
bekezdése az alábbi d) ponttal és da) alponttal egészül ki: 

 
„15.§ (1)  d) Gazdasági terület 

  da) Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület (Gksz)” 
 
(2) A Rendelet az alábbi 17/A alcímmel és 19/A §-al egészül ki: 
 

„17/A.Gazdasági területek (G) 
19/A §(1) Gazdasági terület Csehbányán a 

1. Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-1) 
(2) A Gksz-1 építési övezet területén az előkert mérete 5,0 m. Az előkertben többszintes 
növényállomány kialakítása szükséges. 
(3) A Gksz-1 építési övezet területén elhelyezhető rendeltetések: 

a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági rendeltetés, 
b) iroda, 
c) műhely. 

(4) A gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakás kialakítható. 
(5) Gazdasági területen terepszint alatti építményt nem lehet elhelyezni.” 

 
(3) A Rendelet 23.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„23.§ (5) Az Má-3 övezet területén mezőgazdasági, állattartási, valamint lakó funkciójú épület 
helyezhető el, legnagyobb beépítettsége 5%, az épületmagasság legfeljebb 4,5 m. Az övezetben a 
lakófunkciójú épület építésének feltétele a 8.000 m

2
-t meghaladó telekterület. Az Má-3 területen 

belül az Má-1 övezetek felőli telekhatárai mentén 10,0 m szélességben háromszintű növényzetet 
kell kialakítani.” 

 
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 3. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel 
határolt terület normatartalmával módosul. 
 
(2) A Rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 1. és 2. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel 
határolt terület normatartalmával módosul.  
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3.§ Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében a jelen rendelet 1. mellékletében jelölt „tervezési terület 
határa” jelöléssel határolt terület normatartalma. 
 
4. § A Rendelet 3. melléklete kiegészül a jelen rendelet 4. mellékletének táblázataival . 
 

 
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
 
 
 
 Straub Dávid dr. Ádám Renáta 
 Polgármester Jegyző 
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1 . melléklet a …/2020. (…) Önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (1. számú módosítás) 
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2 . melléklet a …/2020. (…) Önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (2. számú módosítás) 
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3 . melléklet a …/2020. (…) Önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (3. számú módosítás) 
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4 . melléklet a …/2020. (…) Önkormányzati rendelethez: Beépítési paraméterek 
 
 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLETEK 

Övezeti 
jele 

Beépítési 
módja 

Legkisebb 
kialakítható 

területe 

m
2
 

Legnagyobb 
beépítettsége 

 
% 

max. 
szintterületi 

mutató 

Minimális 
zöldfelületi 

aránya 

% 

Legnagyobb 
épületmagassága 

 
(m) 

Vt-2 o/z 700 60 1,0 10 7,0 

 
 
 

  AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLETEK 

Övezeti 
jele 

Beépítési 
módja 

Legkisebb 
kialakítható 

területe 

m
2
 

Legnagyobb 
beépítettsége 

 
% 

max. 
szintterületi 

mutató 

Minimális 
zöldfelületi 

aránya 

% 

Legnagyobb 
épületmagassága 

 
(m) 

Gksz-1 sz 5000 20 0,25 30 7,0 
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3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

3.1  MÓDOSÍTÁS: GAZDASÁGI TERÜLET  
 
HELYSZÍN 
 
A tervezési terület Városlőd irányából a 83114-es számú út felől közelíthető meg. Jelenlegi bejárata a 
Városlődi úttól, a Fő utcától keletre fordulva, az Újtelep utcában van. 
 

 
 
TERVEZÉSI TERÜLET 
 
A 085/31 hrsz-ú külterületi, kicsivel több, mint 1 ha alapterületű telek jelenleg Általános mezőgazdasági 
(Má-1) övezetben van. A terület északkeleti részén egy kétszintes épület építése kezdődött meg már több, 
mint 20 évvel ezelőtt, azóta közel szerkezetkész állapotban van. 
Az Ajkai Földhivatal 1998-ban kiadott határozatában a telekre vonatkozóan engedélyezte, hogy a „300 m

2
 

nagyságú 0,52 AK értékű 4. min. o. termőföld raktárépület és udvar létesítése céljára véglegesen 
hasznosításra kerüljön.” Az engedély megadásával egyidejűleg a földvédelmi járulék összegét is kiszabta a 
Földhivatal. 
Ajka Város Önkormányzatának Jegyzőjének 2000-ben hozott határozatából kiderül, hogy az ingatlanon 
irodára és tárolóra kiadott 163/1994. számú, 1994. július 05-én kelt, és 1994. július 14-én jogerőre 
emelkedett építési engedély van. 
Az Étv 8. § (2) c) pontja kimondja, hogy a „a települések beépítésre szánt területe csak olyan 
területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybe vett 
területén belül nincs megfelelő terület”. Jelen módosítás az idézett jogszabályi résszel összhangban van, 
hiszen Csehbányán nincs ilyen, nagy területigényű, irodai funkcióra alkalmas terület kijelölve. 
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A telek északi részén álló félkész 
épület 

A telket kelet-nyugat irányban 
átszelő kisfeszültségű vezeték 

Nézet a telek déli része felől 

 

A tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2020. július 7-én kiadott tulajdoni lapok másolata alapján 
készült. A tulajdonviszonyt ismertető táblázat mutatja a telek helyrajzi számát, bejegyzett tulajdonosát, 
művelési ágát, valamint a hivatalos alapterületét. 

Helyrajzi 
szám 

Tulajdonos Művelési ág 
Terület 

m
2
 

085/31 Magántulajdon szántó 10.664 

A terület 947 m
2
 nagyságú területére az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt-t vezetékjog illeti. 

 
TERVEZÉSI FELADAT 
 
A területre vonatkozó fejlesztési elképzelés a telek belterületbe vonása és gazdasági területté történő 
átsorolása, mely lehetőséget teremt irodai, eszköztárolási (karbantartási) funkció kialakítására is. A 
fejlesztési elképzelés szerint az épület az építési munkák befejeződését és a településrendezési eszközök 
módosítását követően irodai funkciónak biztosít helyet. A tervezett telephelyen termelési funkció nem 
kerül elhelyezésre. Távlati elképzelés, hogy a telek délnyugati részéhez kapcsolódó, 085/30 hrsz-ú telek az 
érintett telek tartalékterületeként kerül hasznosításra. 
 
A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA 
 
A jelenleg magára hagyott, gondozatlan 085/31 hrsz-ú terület a hasznosításnak köszönhetően 
hasznosítottá, gondozottá válik. Amennyiben a beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt terület 
besorolásba kerül, a 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésének megfelelően új közhasználatú 
zöldterületet vagy véderdőt kell kijelölni. 
 
VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 
Csehbányán a jelenleg Általános mezőgazdasági területbe sorolt területen tervezett funkció 
munkahelynek-telephelynek biztosít a jövőben területet. 
Csehbánya zsáktelepülés, a fejlesztéssel érintett terület szerencsés elhelyezkedésű, hiszen a településre 
vezető út közelében van, rendelkezésre állnak a szükséges infrastruktúrák, közvetlenül megközelíthető a 
belterületi részek érintése nélkül, a belterülethez kapcsolódik, ezáltal biztosítja, hogy a munkagépek 
forgalma a belterületi részen kívül történjen, a lakófunkciót ne zavarja. 
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TSZT-T ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS 
 
Új területfelhasználási egység, kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) kerül kijelölésre. 
 
A területen lehetőség nyílik irodai rendeltetésű építmény kialakítására, valamint műhely létesítésére is. 
 
Kivágat a hatályos TSZT-ből Javaslat a TSZT módosítására 

  
 
 
HÉSZ MÓDOSÍTÁSI IGÉNY 
A HÉSZ új területfelhasználási kategóriával, ezáltal új építési övezettel egészül ki. 
A HÉSZ „2. melléklet: a Belterületi Szabályozási tervlap és jelmagyarázata” módosul. 
A HÉSZ „3. melléklet: Egyes építési övezetekben az építési telkek kialakíthatóságának és 
beépíthetőségének paraméterei” kiegészül. 
 
Hatályos szabályozási terv Javaslat a szabályozási terv módosítására 

  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLETEK 

Övezeti 
jele 

Beépítési 
módja 

Legkisebb 
kialakítható 

területe 

m
2
 

Legnagyobb 
beépítettsége 

 

% 

max. 
szintterületi 

mutató 

Minimális 
zöldfelületi 

aránya 

% 

Legnagyobb 
épületmagassága 

 

(m) 

Gksz-1 sz 5.000 20 0,25 30 7,0 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

Tájrendezés: Az Általános mezőgazdasági terület övezetbe tartozó terület jelenleg 
használaton kívül áll. Építmények elhelyezése mind a Csehbányára vezető 
úttól, mint a telek északi részén lévő úttól távolabb helyezhetők el. Az 
építési övezetbe történő átsorolással a teleknek csupán egy része érintett, 
ennek köszönhetően a déli telekrész övezeti besorolása megmarad 
általános mezőgazdasági területben. 

 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályának 
véleménye szerint a telek 4. minőségi osztályú szántó művelési ágban van 
nyilvántartva, amely átlagosnál jobb minőségű. A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6/B. §-a szerint 

 
 (2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben 

meghatározott eset kivételével - kifogást kell emelni, ha a településrendezési 
eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területe 

 a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a 
beépítésre szánt terület övezeti besorolásának megfelelő, 
területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén átlagosnál 
gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy 

 b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú 
térmértékben lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem 
használt területén is. 

 Az a) ponttal kapcsolatosan: nincs lehetőség az előírás szerinti gyengébb 
minőségű termőföldek (sötétebb tónussal) felhasználására, mert azok távol 
a közlekedési utaktól helyezkednek el, illetve a közelebbiek a fejlesztéshez 
nem elegendő területtel rendelkeznek. A termőföld használat 
szempontjából szerencsésebb, hogy itt rendelkezésre állnak a közművek, 
valamint a közvetlen elérhetőség és nem kell újabb közlekedési utakat 
kiépíteni, közműhálózatot fejleszteni a gyengébb minőségű területek 
megközelítéséhez. További indokunk, hogy a kijelölt terület már 
bolygatott, épület áll rajta, és nem használják szántóként. 
b) ponttal kapcsolatosan: a település belterületén nem áll rendelkezésre 
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységnek kijelölt terület. 
Így összességében termőföld védelme szempontjából ez a legmegfelelőbb 
helyszín a fejlesztéshez. Figyelembe véve ugyanakkor a termőföld 
védelmét, csak annyi terület kerül kijelölésre, amely a fejlesztéshez jelenleg 
feltétlenül szükséges. 
 
A módosítással érintett terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, 
nem része az országos ökológiai hálózatnak és a NATURA 2000 hálózatnak. 
Természetvédelmi érdeket a módosítás nem sért. 

 
Biológiai aktivitás érték igazolása 
 
Az Étv 7. § (3) b) pontja kimondja, hogy az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a 
település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. 
d) „a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a 
termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-
területek jelölhetők ki,” 
Az Étv-ben meghatározott biológiai aktivitásértéket a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 
szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján kell kiszámítani. „Az egyes területek, valamint a különböző 
felületminőségek biológiai aktivitásértékét az adott terület hektárban mért területnagyságának és a 
rendelet 1. melléklet szerinti értékmutatójának a szorzata adja.” 
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A hatályos településszerkezeti tervben +21,04 pont értékkel növekedett a település biológiai aktivitás 

értéke, melyet az előírások alapján későbbi módosítások során is fel lehet használni. A jelen módosítás 

által ez az érték 1,42 értékkel csökken, így 19,62 értékre változik a település közigazgatási területének az 

átminősítés utáni biológiai aktivitás értéke, ezáltal az Étv. 7. § (3) b) előírásainak a jelen tervmódosítás 

megfelel. 

Zöldfelületi rendszer: A módosítással érintett területen, illetve annak közvetlen közelében 
többféle módon történik a zöldfelületi rendszer alakítása. 

 A Gksz területen kizárólag a tervezett funkcióhoz kapcsolódó építmények 
helyezhetők el, a burkolt felületek is csak a szükséges mértékben 
alakíthatók ki, úgy, hogy a 30%-os minimális zöldfelületi mérték 
biztosítható legyen. 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az új beépítésre szánt terület 5 %-
nak megfelelő zöldterület kijelölése (2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) 
bekezdés) az újonnan beépítésre szánt területekhez kapcsolódó, 1.204 m

2
 

területű zöldterület a területtől északnyugatra, a 085/12 és a 085/30 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg Má övezetbe sorolt területeken 
valósítható meg. 
A Fő utca és az övezetmódosítással érintett terület között, a jelenleg Má 
övezetbe sorolt területen véderdő kerül kialakításra annak érdekében, hogy 
a Fő utca északi oldalán lévő Újtelep lakótelkeinek védelme a terület felől 
biztosított legyen. 

Területnagyság

ha
BAÉ

Területnagyság

ha
BAÉ

Általános mezőgazdasági terület 3,7 1,0664 3,9457 0,4225 1,5633 -2,3824

Gazdasági terület 0,4 0,0000 0,0000 0,6439 0,2576 0,2576

Általános mezőgazdasági terület 3,7 0,0496 0,1835 0,0000 0,0000 -0,1835

Zöldterület 6 0,0000 0,0000 0,0496 0,2976 0,2976

Általános mezőgazdasági terület 3,7 0,6162 2,2799 0,3647 1,3494 -0,9306

Zöldterület 6 0,0000 0,0729 0,4374 0,4374

Védelmi rendeltetésű erdő 6 0,0000 0,1786 1,0716 1,0716

Általános mezőgazdasági terület 3,7 0,0031 0,0115 0,0000 0,0000 -0,0115

Védelmi rendeltetésű erdő 9 0,0000 0,0031 0,0279 0,0279

Általános mezőgazdasági terület 3,7 0,0890 0,3293 0,0000 0,0000 -0,3293

Védelmi rendeltetésű erdő 9 0,0000 0,0890 0,8010 0,8010

1. sz. melléklet egyenlege 0 0 -1,415 9

 085/31

085/12

085/30

085/11

085/15

hrsz
Érték-

mutató

Változás előtti Változás utáni

BAÉ változás
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A biológiai aktivitás érték (BAÉ) pótlás miatt az Étv. 7. § (3) bek. b) pontja) 
alapján a zöldterületek és erdőterület kijelölése biztosítható. 
Mivel a beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt gazdasági területté 
válik, a 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésének megfelelően 
zöldterület vagy véderdő jön létre. 
 

Közlekedés: A tervezési területet északnyugatról Csehbánya egyetlen országos útja, a 
83114j. Csehbánya bekötőút, északról egy meglévő kiszolgálóút határolja. 
Ez a módosításban sem változik, a telek megközelítéséhez mindkét útról 
telekbehajtók létesülnek. Észak felől az irodai funkciójú épület közelíthető 
meg, itt kapnak helyet a dolgozók számára kialakított parkolóhelyek. A 
bekötőút felől biztosítható a területen elhelyezendő munkagépek telekre 
való bejutása. A véderdő sávját a behajtó közforgalom elől elzárt 
magánútként keresztezi, a magánút telekszélessége 16 méter. A behajtó a 
saját tulajdonú véderdő sávját keresztezve éri el a telken belüli 
géptárolókat. 

A közösségi közlekedési ellátást a jövőben is az országos úton közlekedő 
autóbuszjáratok biztosíthatják, közvetlenül a terület mellett, a tervezett 
zöldterülettel (a 085/12hrsz telekkel) szomszédos útszakaszon van a 
„Csehbánya Újtelep” megálló. 

A terület gyalogosan, kerékpárral elsősorban az Újtelep utca felől, illetve a 
zöldterületen keresztül közelíthető meg. 

A parkolást, rakodást továbbra is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell 
megoldani, telken belül, ennek nincs semmilyen akadálya. 

 
Közművesítés, hírközlés: a területen a közművek rendelkezésre állnak. A terület vízellátása és 

szennyvíz-elvezetése a Bakonykarszt Zrt. hálózatán keresztül biztosított, a 
környező utcákban a villamos energiát az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. szolgáltatja. 

 
Környezeti hatások: új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, azonban a területen már 

jelenleg is áll egy félkész állapotban lévő épület, itt irodai funkció kialakítása 
tervezett, a telken termelő tevékenység nem lesz. 

 A tervezett fejlesztéssel érintett teleknek csupán a legszükségesebb 
nagyságú része kerül kijelölésre, építési övezetbe történő átsorolásra. 

 A Városlődi út nyugati oldalán elhelyezkedő lakóterületektől az út keleti 
oldalán és a telek nyugati telekhatára közötti részén kialakításra kerülő 
véderdő biztosítja a családi házas Újtelep nyugalmát. Ezen túlmenően a 
módosítással érintett telekrész tervezetten Gksz övezetében mind a 
magánút, mind az Újtelep utca felőli előkert fásítással alakítandó ki, a déli 
telekhatár felől pedig beültetési kötelezettséggel is hozzájárul a gazdasági 
terület lakóterületektől való elkülönítéséhez. 

  
  Az előzetes véleményezés során a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Irodája a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló 
nyilatkozatában az épített környezet védelme tekintetében (elsősorban a 
jelen módosítással kapcsolatban) a környezeti vizsgálat lefolytatását 
szükségesnek tartja, a többi illetékes államigazgatási szerv azonban úgy 
ítélte meg, jelentős környezeti hatás a módosítással érintett területen nem 
várható. 
Az épített környezet védelmével kapcsolatosan a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 24-27. §-a határoz meg 
előírásokat, melynek többsége általános jellegű, a 27. § - mivel módosításról 
van szó – nem értelmezhető jelen esetben. A terület tervezett 
rendeltetésének megfelelő övezetbe kerül a terület (kereskedelmi 
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szolgáltató). Konkrétumot valójában a 25. § tartalmaz a tevékenységekre 
vonatkozóan: a területen kizárólag a kereskedelmi, szolgáltatóhoz 
kapcsolódó építményeket javasolja a rendelet, olyan rendeltetés nem 
kerül előírásra, amely védőtávolságot igényelne, vagy nem összeillő az 
adott övezet rendeltetésével. A törvényi követelményeken túl a környező 
lakóterületek védelmét a széles beültetési kötelezettség előírása, a véderdő 
kijelölése, valamint az új, lakóterületektől távolabb, közvetlenül az országos 
mellékútról történő megközelítés biztosítja. Így tájképileg, településképileg 
is kedvező környezet kialakítása várható. Véleményünk szerint a javasolt  
szabályozás nem gyakorol jelentős hatást az épített környezetre.” 

 

 
Környező szántó művelésű területek minőségi osztályai  
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3.2 MÓDOSÍTÁS: PANZIÓ ÉS KÖRNYEZETE 
 
HELYSZÍN 
 

 
 
TERVEZÉSI TERÜLET 
 
A 237/2 és 238 hrsz-ú telkek belterületen fekszenek, alapterületük összesen megközelítőleg 1.500 m

2
, 

építési övezeti besorolásuk Településközpont vegyes építési övezet (Vt-1). A telkeken a 238 hrsz-ú telken 
meglévő lakóépület mellett olyan 9 szobás panzió építése valósult meg, mely a jelenleg érvényben lévő 
helyi szabályozási előírásoknak nem felel meg. A módosítással érintett terület későbbi használati módjára 
a telektulajdonosok között már megegyezés született; a Panzió két telkére és a szomszédos Polgármesteri 
Hivatal telkére vonatkozóan 2020. augusztusában a telekcsoport újraosztása miatt telekalakítási terv 
készült (lásd. 3. számú melléklet). 
 

   
A panzió a Fő utca felől A terület beépítése a Fő utca északi 

része felől, háttérben a Polgármesteri 
Hivatal épülete 

A panzió nézete északnyugat felől 

   
A panzió és az északi telekrész 
udvarának bejárata 

A területet dél felől határoló 
zsákutca, jobbról a panzió kerítése 
látható 

A telek zöldfelülete 

22

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ



 
 

A tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2020. július 7-én kiadott tulajdoni lapok másolata alapján 
készült. A tulajdonviszonyok összehasonlító táblázata mutatja a telkek helyrajzi számát, bejegyzett 
tulajdonosát, művelési ágát, valamint a hivatalos alapterületét. 

Helyrajzi 
szám 

Tulajdonos Művelési ág 
Terület 

m
2
 

237/1 Önkormányzat polgármesteri hivatal 901 

237/2 Magántulajdon beépítetlen terület 249 

238 Magántulajdon lakóház, udvar, gazdasági épület 1.234 

 
TERVEZÉSI FELADAT 
 
A telken megvalósult panzió településrendezési eszközöknek való megfeleltetésének biztosítása. 
 
A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA 
 
A megvalósult panzió erősítheti a Bakonyban fekvő falu turisztikai szerepét, növelheti a vendégéjszakák 
számát, amely további turisztikai szolgáltatások megjelenését generálhatja. A panzió építészeti 
kialakításával összefüggésben mindenképp szükséges újragondolni a településközpont településképi 
fejlődésének, alakulásának lehetséges irányát, amely Csehbánya településkép-védelmi rendeletére, 
valamint a Településképi-arculati kézikönyvre is hatással lehet. Mindezekkel összhangban nemcsak a 
településrendezési eszközök módosulnak, hanem Csehbánya településkép-védelmi rendelete, valamint a 
Településképi arculati kézikönyv is. 
 
VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 
Csehbányán a Vt építési övezetbe sorolt területen tervezett funkció szálláshelynek biztosít a jövőben 
területet. Az újonnan megjelenő igény a turizmus fejlesztése miatt vált szükségessé, hiszen a településen 
jelenleg nincs ilyen funkció. 
 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI ÖSSZEFÜGGÉS: 
 
A Településszerkezeti tervre a javasolt módosítás nincs hatással. 
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HÉSZ MÓDOSÍTÁSI IGÉNY 
 
A HÉSZ-ben a Vt területfelhasználási egység új építési övezettel, a Vt-2 övezettel egészül ki. 
A HÉSZ 2. melléklet: a Belterületi Szabályozási tervlap és jelmagyarázata” módosul. 
A HÉSZ „3. melléklet: Egyes építési övezetekben az építési telkek kialakíthatóságának és 
beépíthetőségének paraméterei” kiegészül. 
 
Hatályos szabályozási terv Javaslat a szabályozási terv módosítására 

  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLETEK 

Övezeti 
jele 

Beépítési 
módja 

Legkisebb 
kialakítható 

területe 

(m
2
) 

Legnagyobb 
beépítettsége 

 
(%) 

max. 
szintterületi 

mutató 

Minimális 
zöldfelületi 

aránya 

(%) 

Legnagyobb 
épületmagassága 

 
(m) 

Vt-2 o/z 700 65 1,0 10 7,0 

 
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 
Zöldfelületi rendszer: Annak érdekében, hogy a település központi részén a zöldfelület a 

klimatikus viszonyokat kedvezőbbé tegye, a szálláshely telkén – a 
lehetőségeket figyelembe véve – legalább 10%-os zöldfelületi mérték 
megvalósítása szükséges. 

Közlekedés: A tervezési területet délről és nyugatról is helyi kiszolgálóút határolja, a Fő 
utca két ága. A panzió telke átmenő elhelyezkedésű, így mindkét oldali 
közterületről megközelíthető. A kerítés, illetve az épületek a telekhatártól 
hátrahúzva helyezkednek el, így a déli oldali főbejárat előtt merőleges 
parkolóhelyeknek marad hely, míg a nyugati, hátsó oldalon a kerítésen 
kívül, de telken belül párhuzamos parkolók alakíthatóak ki. A hátsó oldalról 
nyílik a telek gépkocsibejárója is, amiről a további, telken belüli parkolók is 
megközelíthetőek. 

A közösségi közlekedési ellátást a Csehbánya bekötőúton közlekedő 
autóbuszjáratok biztosíthatják. A legközelebbi megálló a Jézus Szíve 
templomnál van, mintegy 50 méterre. 

A terület gyalogosan, és kerékpárral is könnyen megközelíthető a Fő 
utcáról. 

A parkolást, rakodást továbbra is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell 
megoldani. A 9 szobás panziónak 9 parkolót kell kialakítani, ebből 3 a 
főbejáratnál lévő merőleges parkolóhelyen, kettő a hátsó bejáratnál lévő 
párhuzamos parkolóhelyen helyezhető el. Az ezen felül szükséges 4 parkoló 
a kerítésen belülre, az udvarra kerülhet. 
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Javaslat a parkolóhelyek és burkolat kialakítására 

 
Közművesítés, hírközlés: A jelen módosítás a belterület már beépült részén helyezkedik el, ennek 

köszönhetően a megvalósult beépítés környezetében a közműhálózat 
kiépült, a szükséges közműigényeket a jelenlegi hálózati kapacitások 
biztosítani tudják. 

 
Környezeti hatások: A tervezett módosításnak jelentős környezeti hatása nincs. 

 Az előzetes véleményezés során a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Irodája a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló 
nyilatkozatában az épített környezet védelme tekintetében (elsősorban az 
1. sz. módosítással kapcsolatban) a környezeti vizsgálat lefolytatását 
szükségesnek tartja, a többi illetékes államigazgatási szerv azonban úgy 
ítélte meg, jelentős környezeti hatás a módosítással érintett területen nem 
várható. Véleményünk szerint az épített környezet védelme szempontjából 
nincs jelentős környezeti hatás, mert a község központi funkciónak helyet 
adó terület központi vegyes területbe van besorolva, ahol csak az OTÉK 
szerinti tevékenységeknek helyet adó építmények helyezhetők el. Ennek 
körét a helyi rendelet nem bővíti. A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 24-27. §-a alapján az épített 
környezet védelme szempontjából nem a telkek beépítésének intenzitás 
növelése, hanem az övezetbe nem illő újabb tevékenységek elhelyezésének 
lehetővé tétele a mérvadó. Mivel ilyen nem történik, ezért nem tartjuk 
szükségesnek a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. 
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3.3  MÓDOSÍTÁS: ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEN LAKÓÉPÜLET ELHELYEZÉST 

LEHETŐVÉ TÉVŐ SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSA 
 
HELYSZÍN 

 
 
TERVEZÉSI TERÜLET 
A 07/3, 07/4, és a 07/5 hrsz-ú telek Csehbánya külterületének északi részén fekszik.  
 

   
A területet délkelet felől határoló út 
észak felőli része 

A területet délkelet felől határoló út 
dél felőli része; háttérben a 
Bakony utca épületei láthatóak 

 

Kilátás a kert végéből északnyugat 
felé 

   
A majdnem szomszédos, belterületi beépítés feltárását biztosító út A telkektől délre, a belterületen 

elhelyezkedő beépítés 

26

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ



 
 

A tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2020. július 7-én kiadott tulajdoni lapok másolata alapján 
készült. A tulajdonviszonyok összehasonlító táblázata mutatja a telkek helyrajzi számát, bejegyzett 
tulajdonosát, művelési ágát, valamint a hivatalos alapterületét. 

 

Helyrajzi 
szám 

Tulajdonos Művelési ág 
Terület 

m
2
 

07/3 Önkormányzat szántó 1.540 

07/4 Önkormányzat szántó 3.165 

07/5 Önkormányzat szántó 5.035 

A három egymás mellett elhelyezkedő telek területe mindösszesen 9740 m
2
. 

 
TERVEZÉSI FELADAT 
 
A 07/3, 07/4 és 07/5 hrsz-ú szántó művelési ágú, majdnem 1 ha területű külterületi telkek övezeti besorolása 
általános mezőgazdasági terület (Má-1). A leendő fejlesztő szándéka, a három szomszédos telek 
összevonásával keletkező területen lakóépület elhelyezése. 
A belterülettől északra elhelyezkedő területen - a keletre elhelyezkedő, Má-2 jelű területhez hasonlóan – a 
beépítésre nem szánt övezetben való megtartásával kell a lakóépület-elhelyezést lehetővé tenni. 
 
A RENDEZÉS CÉLJA 
 
A belterülettől északra elhelyezkedő, a szabályozási terven véderdővel határos terület módosításának célja 
– a keletre elhelyezkedő, Má-2 jelű területhez hasonlóan – a beépítésre nem szánt övezetben való 
megtartás mellett a lakóépület-elhelyezést lehetővé tevő paraméterek meghatározása.  
 
A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA 
 
A beépítésre nem szánt területként való megtartással a telekterület legfeljebb 5%-án lakóépület-
elhelyezés valósulhat meg. 
 
VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 
A tervezési terület három telke jelenleg beépítetlen. A telekegyesítést követően megvalósítható beépítés a 

beépítési javaslaton szereplő előkerti mérettel igazodik a belterületen elhelyezkedő, már meglévő 

beépítéshez. A tájkép lezárásaként a terület északi és nyugati telekhatára felől háromszintű 

növényállomány kialakítása javasolt. 
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28

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ



 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI ÖSSZEFÜGGÉS 
 
Csehbánya településszerkezeti terve nem módosul. 
 
HÉSZ MÓDOSÍTÁSI IGÉNY 
 
A HÉSZ-ben az Má területfelhasználási egység új övezettel, az Má-3 övezettel egészül ki. 
A külterületi szabályozási terv tervezési területtel érintett részén az Má-1 helyett az újonnan létrejött Má-3 
övezet kerül feltüntetésre. 
 
Hatályos szabályozási terv Javaslat a szabályozási terv módosítására 

  
 
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

Tájrendezés: A módosítással érintett terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, 
nem része az országos ökológiai hálózatnak és a NATURA 2000 hálózatnak. 
Természetvédelmi érdeket a módosítás nem sért. 
A módosítás során épület elhelyezésre kerül sor, azonban a tájkép lezárása 
érdekében háromszintű növényzet kialakításának előírása kerül 
meghatározásra, így a tájképben jelentős változás nem következik be. 
A véleményezési szakasz során a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Osztálya kifogást emelt lakóépület elhelyezésével 
kapcsolatosan a termőföld átlagosnál jobb minőségére hivatkozva, 
azonban itt fontos kiemelni, hogy a módosítás során a lakóépület 
elhelyezés lehetővé tételével nem történik területfelhasználás változtatás, 
vagy új beépítésre szánt terület kijelölés, a jelenlegi szabályozásnak 
megfelelően általános mezőgazdasági terület marad. A lakóépület 
elhelyezését az OTÉK általános mezőgazdasági területen nem tiltja. 

 
Zöldfelületi rendszer: Új beépítésre szánt területek nem kerülnek kijelölésre, valamint a 

szabályozási korrekciók érdemben nincsenek hatással a zöldfelületi 
rendszer alakulására.  
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Közlekedés: A módosításnak közlekedési vonzata nincs. 

A terület meglévő helyi utakon közelíthető meg, közvetlen elérését 
külterületi földút biztosítja. 

A közösségi közlekedési ellátást a Csehbánya bekötőúton közlekedő 
autóbuszjáratok biztosíthatják. A legközelebbi megálló a Jézus Szíve 
templomnál van, mintegy 400 méterre. 

A terület gyalogosan, és kerékpárral is könnyen megközelíthető a meglévő 
utakon keresztül. 

A parkolást, rakodást továbbra is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell 
megoldani, ennek nincs semmilyen akadálya. 

 
Közművesítés, hírközlés: A módosítási területen közművek nem találhatóak. A közmű, illetve 

hírközlési hálózatra való csatlakozás a Bakony utcából fog történni. 
 

 
Közműtérkép kivágat (forrás: e-epites.hu) 

 
3.4  MÓDOSÍTÁS: ZÖLDTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZINTEN 

TARTÁSA  
Az előzetes véleménykérő levélben 4. módosításként szereplő „zöldterület kijelölése és a biológiai aktivitás 
érték szinten tartása” az 1. módosításnál olvasható, hiszen az ott bemutatott módosítási igényhez 
kapcsolódik szorosan. 
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4. A HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI ESZKÖZÖKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
VIZSGÁLATA 
Csehbánya területére az Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MTrT), a 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet (továbbiakban: MVM rendelet) 
és Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 
15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: VTrt.) előírásait kell figyelembe venni. Az 
összhang igazolása a területrendezési tervek felépítését követi. Mivel a megyei területrendezési terv 
immár összhangban van a MTrT-vel és az MVM rendelettel, így a területrendezési tervekkel való 
összhangot a megyei területrendezési terv térképi mellékleteinek felhasználásával igazoljuk. 
 
 
 
Általános előírások 
 
Új beépítésre szánt terület kijelölése során figyelembe kell venni a MTrT 12. §-ának előírásait. Az új 
beépítésre szánt terület közvetlenül csatlakozik a meglévő települési területhez és nem okozza a 
beépítésre szánt területek összenövését.  
Az új beépítésre szánt terület összesen 6439 m

2
 kerül kijelölésre, vele településszerkezeti kapcsolatban 

897 m
2
 zöldterület kijelölése történik, mely meghaladja a jogszabályi előírás szerinti 5%-os zöldterületi 

kijelölést, amely jelen esetben 320 m
2
-t jelent. 

Az érintett telkek nem részei a borvidéki település szőlőtermőhelyi kataszterének és az országos gyümölcs 
termőhely kataszternek.  
Összességében a településrendezési eszközök módosítása összhangban van 12. § szerinti előírásokkal.  
 
Térségi területfelhasználás 
A térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat a VMTrT szerint kell igazolni. A megyei 
településrendezési terv szerint a 085/31 és 07/3-5 hrsz-ú területek mezőgazdasági térségbe vannak 
besorolva, melyeken – a MTrT előírásaival összhangban – nagyvárosias lakóterület, vegyes terület nem 
kerül kijelölésre. Továbbá a 237/2 és 238 hrsz-ú telkek települési térségbe tartoznak. 
 
Műszaki infrastruktúra hálózat 
„MTrt. 15. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközökben 
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli 
rend figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az 
adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett 
szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és 
a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától. 
(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál biztosítani 
kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.” 
Jelen módosítások nem érintik az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki 

infrastruktúra egyedi építményeit, így összhangban van a MTrT. 15. § (2) bekezdésében foglaltakkal. 
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Részlet Veszprém Megye Hatályos Területrendezési Tervéből 

 
Országos és térségi övezetek 
 
Csehbánya települést a következő országos és térségi övezetek érintik:  
 

 

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának övezete 

Erdők övezete  

Tájképvédelmi terület övezete 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségeinek övezete 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az “Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében 
együttműködő települések övezete 
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Országos ökológiai hálózat övezetei (VMTrT) Erdők övezete (VMTrT) 

  
Tájképvédelmi terület övezete (VMTrT) Vízminőség-védelmi terület övezete (VMTrT) 

  
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének 
övezete (VMTrT) 
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Kivágat Veszprém Megye Területrendezési Tervéből, Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye 
várostérségeinek övezete 

 
 
Kivágat Veszprém Megye Területrendezési Tervéből, Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa 
Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések övezete 
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4.1 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖVEZETI ÉRINTETTSÉGEI 
 
Tájképvédelmi terület övezete: 
A tájképvédelmi terület övezete Csehbánya teljes területét érinti. A tájképvédelmi terület övezetére 
vonatkozó előírásokat a 9/2019. (VI. 14) MvM rendelet 4.§ tartalmazza. A módosítások tájképre gyakorolt 
hatásai nem számottevőek, ezért a módosítások összhangban vannak a vonatkozó előírásokkal.  
 
Vízminőség-védelmi terület övezete: 
A vízminőség-védelmi terület övezete Csehbánya teljes területét érinti. A módosítás által kijelölt új 
beépítésre szánt területen a szennyvízelvezetés megoldható a meglévő rendszerbe történő kapcsolással, 
így a módosítás nincs káros hatással a vízminőségre, és a vonatkozó MTrT előírásokkal összhangban van. A 
szabályozás szerint a helyi építési szabályzat tartalmaz egyedi előírásokat a vízminőség-védelemmel 
összefüggésben. ( HÉSZ 10,11,12. §) 
 
Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségeinek övezete: 
Veszprém megye várostérségeinek övezete érinti Csehbánya területét. Az övezetre vonatkozó előírásokat 
a 15/2019. (XII.13.) önk. rendelet 12.§ (2) tartalmazza, amely nem tartalmaz olyan előírást, mely hatással 
van a módosításokra. 
 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete: 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete Csehbánya teljes területét érinti. Az 
övezetre vonatkozó előírásokat a 15/2019. (XII.13.) önk. rendelet 11.§ (2) tartalmazza, amelynek 
értelmében a módosítások összhangban vannak az övezet előírásaival mivel turisztikai-, rekreációs célú 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület nem kerül kijelölésre, valamint a módosítások 
nem érintenek kerékpárútvonalat. 
 
Együtt tervezendő térségek övezet – Az “Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő települések övezete 
Az “Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések övezete 
Csehbánya teljes területét érinti. Az övezetre vonatkozó előírásokat a 15/2019. (XII.13.) önk. rendelet 13.§ 
(2) tartalmazza, amelynek értelmében a módosítások összhangban vannak az övezet előírásaival.  
 
Táj- és természetvédelem. 
A tervezési terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, ex-lege védett természeti 
értéket, közösségi jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területet, illetve a MaTrT szerinti 
országos ökológiai hálózat területét nem érinti. 
Az ingatlanok részei a MaTrT szerinti tájképvédelmi terület övezetének és a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel 
meghatározott tájképvédelmi terület övezetének. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljárva az 
előzetes véleményében megfogalmazza, hogy „A módosítás környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi 
érdeken nem sért,” de kéri kidolgozni az építmények maximális alapterületének szabályozását, figyelembe 
véve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásait. 
 
Az építmények maximális alapterületének szabályzása a telek beépítési paramétereinek 
meghatározásával biztosított. 
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5. MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet:  Előzetes vélemények összefoglaló táblázata és előzetes véleményezés során 

beérkezett vélemények 

2. sz. melléklet: Az előzetes véleményezés során beérkezett vélemények 

3. sz. melléklet:  A 2. módosításhoz kapcsolódó telekalakítási terv 

4. sz. melléklet: Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az 

elhagyott tartalmi elemek indoklása 
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1. SZ. MELLÉKLET 
Előzetes vélemények összefoglaló táblázata és előzetes véleményezés során beérkezett vélemények 

 

314/2012 Kr. 9. melléklet 
szerinti Államigazgatási 

szervek 

Részvétel 
a további 

eljárásban 

Környezeti 
vizsgálat 

Megjegyzés 

ig
e

n
 

n
e

m
 

n
e

m
 é

ri
n

te
tt

 
vé

le
m

én
y

e
ző

 

sz
ü

k
sé

g
e

s 

n
e

m
 s

zü
k

sé
g

e
s 

n
e

m
 é

ri
n

te
tt

 
vé

le
m

én
y

e
ző

 

1. Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, 
Állami Főépítészi 
Iroda 

+  

 
+   

 

2. VMKH 
Természetvédelmi 
Osztály 

+  
 

 +  
 

3. Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

+  
 

 +  
Térképes adatszolgáltatást nyújtott. 
 

4. Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

+  
 

   
Környezeti vizsgálat készítésének szükségességével 
kapcsolatban nem nyilatkozott. 

5. Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

  
 

   
2020. augusztus 21-ig nem küldött előzetes véleményt. 

6. Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság 
– Székesfehérvár 

+  
 

  + 

A véleményéhez térképes adatszolgáltatást mellékelt. 

7(a
). 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Hatósági Osztály 

+  

 

   

Környezeti vizsgálat készítésének szükségességével 
kapcsolatban nem nyilatkozott. 

7(b
). 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Igazgató 

+  

 

   

Környezeti vizsgálat készítésének szükségességével 
kapcsolatban nem nyilatkozott. 
Arról tájékoztat, hogy az egyeztetési eljárásban résztvevő 
államigazgatási szerv a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. 

8. Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

+  

 

 +  

 

9. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Országos Közúti és 
Hajózási Hatósági 
Főosztály 

 + 

 

   

 

10. Honvédelmi 
Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 

 + 

     

11. VMKH Útügyi 
Osztály +  

 
  + 

 

12. VMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály 

  
 

   
2020. augusztus 21-ig nem küldött előzetes véleményt. 

13. VMKH Földhivatali 
Koordinációs 
Osztály 

+  

 

   

Az 1. sz. terület belterületbe sorolása, illetve gazdasági 
övezetbe való átsorolása sérti a termőföld mennyiségi 
védelmének érdekeit, ezért a Tfvt. 6/B. § (2) bekezdés alapján 
kifogást kell emelnie. 
Környezeti vizsgálat készítésének szükségességével 
kapcsolatban nem nyilatkozott. 
A véleményében felsorolt indokai alapján a 3. sz. módosítást 
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érintően kifogást emel a lakóépület elhelyezés miatt. 
14. VMKH Növény- és 

Talajvédelmi 
Osztály 

  
+ 

 +  
 

15. VMKH, Agrárügyi 
Főosztály, Erdészeti 
Osztály 

 + 

 
 +  

 

16. Honvédelmi 
Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

 + 

 
   

 

17. Veszprém Megyei 
Rendőr-
főkapitányság 

  
 

   
2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

18. VMKH Bányászati 
Osztály 

 + 

 

 +  

Jelen módosítás esetén a hatáskörébe tartozó szakmai 
kérdések tekintetében nem érintett. 
A tervezett módosítások csúszásveszélyes területet nem 
érintenek, ásványvagyon-védelmi érdekeket nem sértenek. 
Földtani és ásványvagyon védelmi szakkérdés szempontjából a 
környezetvizsgálat lefolytatása szükségtelen. 

19. Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság  +  

 
   

 

20. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Főosztálya 

 + 

 

   

A község területén természetes gyógytényező érintettsége 
nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési 
lehetőséggel nem rendelkezik. 

21. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály 

  +  +  

 

22. Országos 
Tisztifőorvos Kémiai 
Biztonsági és 
Kompetens 
Hatósági Főosztály 

  +    

2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

ÖNKORMÁNYZATOK 
23. Németbánya 

Község 
Önkormányzata 

 
 

 
  

 2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

24. Farkasgyepű 
Község 
Önkormányzata 

 
 

 
  

 2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

25. Szentgál Község 
Önkormányzata 

+  
 

  
  

26. Városlőd Község 
Önkormányzata 

      2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

27. 
Kislőd Község 
Önkormányzat 

      2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

PARTNEREK 

        2020. augusztus 21-ig, a véleményezési határidő lejártáig nem 
küldött észrevételt. 

 
PARTNEREK: a partnerségi határozat/rendelet szerint 
 
 
 
Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi 
elemek indoklása 
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Ügyiratszám: VE-09/KTF/06307-2/2020. Tárgy: Csehbánya, TRE 
módosítás, előzetes 
tájékoztatás

Ügyintéző: Horváth László Hiv. szám: 02/806-2/2020
Szerv. egység Természetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-874 Melléklet: -

Csehbánya Község Önkormányzata

Straub Dávid
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

2020.  július  30-án  kelt.  levelében  tájékoztatott,  hogy  Csehbánya  Község
Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosításáról döntött.

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  környezetvédelmi  és  természetvédelmi
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  a  módosítási
szándékhoz az alábbi előzetes tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat jelen módosítási szándéka 3 részterületre vonatkozik:

1. A  085/31  hrsz.-ú  ingatlan  Má-1  jelű  mezőgazdasági  övezetből  gazdasági
területfelhasználási egységbe sorolása. 

2. A 237/2 és 238 hrsz.-ú ingatlanok Vt-1 jelű övezeti besorolásának módosítása a
megépült panzió beépítési paramétereinek biztosítására.

3. A  07/3,  07/4.  és  07/5.  hrsz.-ú,  szántó  művelési  ágú  ingatlanok  Má-1  jelű
mezőgazdasági övezetből 

A  tervezett  módosításokra  –  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési  sajátos  jogintézményekről szóló  314/2012.(XI.8.)
kormányrendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján – teljes eljárásban kerül sor.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály

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  
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Tájékoztatom,  hogy  a  tervezési  terület  nem  része  országos  jelentőségű  védett
természeti  területnek,  ex-lege  védett  természeti  értéket,  közösségi  jelentőségű
természet-megőrzési Natura 2000 területet, illetve  Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek  területrendezési  tervéről szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  (MaTrT.)
szerinti országos ökológiai hálózat területét nem érinti.

Az  ingatlanok  részei  a  MaTrT.  szerinti  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten
kezelendő  terület  övezetének  és  a  területrendezési tervek  készítésének  és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel
meghatározott tájképvédelmi terület övezetének.

A  módosítás  környezetvédelmi,  táj-  és  természetvédelmi  érdeket  nem  sért,
azzal kapcsolatban  előzetesen  kifogást  nem  emelek,  kérem  azonban,  hogy  a
véleményezési  dokumentációban  a  terület  tájképi  érintettsége  okán  kerüljön
kidolgozásra  az  építmények  maximális  alapterületének  szabályozása,  figyelembe
véve a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdésében és
7. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakat.

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.

A megküldött  előzetes  tájékoztatási  iratanyagban 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  tervezett  változtatás  jellege  és  volumene  alapján,  a  Rendelet  2.  számú
mellékletében  foglalt  szempontokat  figyelembe  véve  véleményem  szerint
a módosítás a magasabb szintű jogszabályokban foglalt általános és övezeti
előírások megtartásával 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
véleményezési  szakaszában  részt  kívánok  venni. Kérem,  hogy  a  terv-
dokumentációt elektronikus úton szíveskedjen megküldeni.

2
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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
Takács Szabolcs

kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Horváth László
osztályvezető

Kapják:
1. Címzett, hivatali kapun (KRID: 344150714)

2. Irattár

3
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FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY 

Szám: 35700/5482/2020.ált Tárgy: Csehbánya község településfejlesztési koncepció, 
településkép-védelmi rendelet, a településképi 
arculati kézikönyv, valamint településrendezési 
eszközeinek módosításához – előzetes tájékoztatás és 
adatszolgáltatás

Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia
Telefon: 22/512-150, 

Csehbánya Község Önkormányzata 
8445 Csehbánya
Fő u. 39.

Tisztelt Cím!

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet  (továbbiakban:  Kr.)  37.  §  alapján,  tárgyi  ügyben  a  Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály az alábbi adatszolgáltatást nyújtja:

Megállapítottam,  hogy  a  Csehbánya  237/2  és  238  hrsz-ú  ingatlan  érinti  a  2171/2011.ügyszámon
(ikt.sz: 61741/2011.) kijelölt Csehbánya 1. sz. vízműkút külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát.

Az érintett területek szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004.  (VII.21.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  faviR.)  7.  §  (4)  bek.  alapuló  1:100.000-es
méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan
érzékeny terület (1b).,és érzékeny terület (2a)

Megállapítottam,  hogy  a  településrendezési  eszközök  módosításából  jelentős  környezeti
hatások nem származnak felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból, betartva a  faviR.
rendeletben a fokozottan érzékeny területekre vonatkozó előírásokat.

A településfejlesztési koncepció készítése során az alábbiakat figyelembe kell venni:

Felszíni vizek vonatkozásában:

A  nagyvízi  meder,  a  parti  sáv,  a  vízjárta,  és  a  fakadó  vizek  által  veszélyeztetett  területek
használatáról  és  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet
előírásait, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról  szóló  147/2010.  (IV.29.)  Korm.  rendelet
előírásait, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVm rendelet előírásait
be kell tartani. 

A rendezési tervben le kell határolni a magas talajvízállású és a vízjárta területeket, a hullámtereket
és a nagyvízi meder területeket. Ezen területekre vonatkozó korlátozásokat a nagyvízi meder, a parti
sáv,  a vízjárta,  és a fakadó vizek által  veszélyeztetett  területek használatáról  és hasznosításáról,
valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet szerint kell érvényesíteni.

Vízvédelem vonatkozásában:

A  felszíni  vizek  védelme  érdekében  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló
220/2004.(VII.21). Kormányrendelet  előírásait  be kell tartani. A felszíni víz befogadóba vezetett

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u.1.Tel.:22/512-150

ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-12.00, szerda:13.00-16.00; 
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu  ;   Hivatali kapu: FMKI

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
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csapadékvíz  minőségének  mindenkor  ki  kell  elégítenie  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének
szabályairól szóló 220/2004.(VII.21). Kormányrendelet (a továbbiakban: FvR.) és a vízszennyező
anyagok  kibocsátásaira  vonatkozó  határértékekről  és  alkalmazásuk  egyes  szabályairól  szóló
28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Felvi.hat.R.) előírásait.

A felszín alatti vizek védelme érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet előírásait be kell tartani. A felszín alatti vízbe történő bevezetés esetén vonatkozó
szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló  6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet előírásait be kell tartani.

Vízellátás vonatkozásában:

Ivóvízellátás létesítményeinél a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásait, valamint a 123/1997.
(VII.18.)  Korm.  rendeletben  előírt  védőtávolságokat  be  kell  tartani  és  az  előírt  védelemről
gondoskodni kell.

Kutat létesíteni csak engedéllyel lehet. A háztartási célú talajvízkutakat 500 m3/év vízfelhasználásig
a  helyi  jegyző  engedélyezi,  egyéb  kutak  vízjogi  engedély  kötelesek.  Erről  a  72/1996.  (V.22.)
Kormányrendelet rendelkezik.

Az  ivóvízkutak  tervezése  során  figyelembe  kell  venni  a  felszín  alatti  vízkészletekbe  történő
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.(XII.23.) KvVm rendelet, a
vízbázisok,  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  védelméről
szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról  szóló
147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásait.

Szennyvízelhelyezés vonatkozásában:

A szennyvíz elhelyezésre a községi szennyvízrendszer igénybevételét kell tervezni. Ahol a csatorna
nem  épült  ki  és  kiépítése  gazdaságtalan  lenne,  az  ártalommentes  helyezésére  szakszerű
közműpótlókat  kell  alkalmazni.  (Ha  a  helyi  talajviszonyok  és  beépítettségi  viszonyok  lehetővé
teszik  szikkasztás,  ill.  megfelelő  befogadó  esetén  a  tisztított  szennyvíz  élővízbe  vezetése  is
elképzelhető.) 

A  szennyvízszikkasztást  házi  szennyvíz  és  500  m3/év  alatti  mennyiség  esetén  a  helyi  jegyző
engedélyezi.  Egyéb  esetekben  az  egyedi  szennyvízelhelyezés  vízjogi  engedély  köteles.  Erről  a
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezik. Zárt szennyvíztároló vízzáróságát a használatbavétel
során igazolni kell.

Csapadékvizek vonatkozásában:

A  csapadékvizek  károkozás  nélküli  elvezetéséről  gondoskodni  kell,  szem  előtt  tartva  a  vizek
tervszerű helyben tartását. Szennyezett csapadékvizek élővízbe nem vezethetők.

A Hatóság a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában a Kr. 38. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján részt kíván venni. Kérem, hogy a tervdokumentációt -elektronikus
ügyintézés szabályai szerint-szíveskedjen megküldeni. 

Székesfehérvár, elektronikus dátumbélyegző szerint

Oldal: 2/3

Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató

helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető –helyettes
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Készült: 2 pld-ban
Egy példány: 2 oldal
Kapják: 1. címzett +hivatali kapu

2. irattár

Oldal: 3/3
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Tárgy: Csehbánya településrendezési eszközök módosítása – állásfoglalás 

Melléklet: 1 db térkép 

 

 

Csehbánya Község Önkormányzata 

Straub Dávid polgármester 

részére 

 

8445 Csehbánya, Fő u. 39. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Közép-dunántúli Vízügy Igazgatóságra és az Országos Vízügyi Főigazgatóságra 

küldött hivatkozási számú megkeresése, valamint az OVF 20525-0380/2020 

számú kijelölése alapján Csehbánya község településrendezési eszközök 

módosításához a KDTVIZIG részéről, az OVF képviseletében is eljárva a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ alapján az alábbi véleményt, illetve 
adatszolgáltatást adjuk. 

Csehbánya község három részterületre vonatkozóan irányozta elő a 

településrendezési eszközök módosítását. A tervezett módosítások: 

 a 085/31 hrsz.-ú ingatlan belterületebe történő bevonása, 

 a 237/2 és 238 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó építési szabályok 

módosítása, 

 a 07/3, 07/4 és 07/5 hrsz.-ú (szántó művelési ágú) ingatlanokra vonatkozó 

építési szabályok módosítása, a területen lakóépület elhelyezése 
érdekében. 

A 2. pontban felsorolt ingatlanok érintik a 2171/2011. ügyszámú, 61741/2011. 

iktatószámú határozattal (módosítása: 2171/2010.; 93971/2011) kijelölt 

Csehbánya községi ivóvízbázis 5 éves elérési idejű hidrogeológiai „A” 

védőidomának felszíni vetületét (a lehatárolás mellékelve). Az idom teteje 

terep alatt 205 méteren lett kijelölve. A védőidom kijelölő határozatban rögzített 

és a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti korlátozások az „A” idom felszíni 

vetületén található ingatlanokra: tilos a bányanyitás, továbbá fúrás, új kút 

létesítése, a fedő-, vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység csak 

környezeti hatásvizsgálat vagy környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az 

ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető 
meg. 

„A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” 

szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint 

Csehbánya település területe az „A” erősen veszélyeztetett kategóriába 

tartozik. A rendelet 1. § (2) bek. a) pontja alapján a település „erősen 

veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal 

rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások 

mederből kilépő árvize szabadon elönthet.” 

Dátum: 

2020. 08. 17. 

 

Ügyiratszám: 

Vesz-A-0165-

0007/2020 

 

Előadó: 

Szivler Zoltán 

 

Hivatkozási 

szám: 
02/806-2/202 

VESZPRÉM MEGYEI 

SZAKASZMÉRNÖKSÉG 
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Igazgatóságunk nyilvántartása szerint a módosítással érintett területek nem részei 

belvízvédelmi öblözetnek. 

A tervezett módosítással érintett ingatlanok Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő vízfolyást, 

vízilétesítményt nem érintenek. Csehbánya település közigazgatási területére vonatkozóan a 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében az alábbi vízfolyások találhatóak: 

 Perési-ér 

 0+000 – 2+611 km szelvények közötti (067 és 068 hrsz.) szakasza  

(helyenként nem a teljes meder), 

 2+295 – 4+542 km szelvények közötti (03 hrsz.) szakasza, 

 Vámos-ér 

 4+248 – 5+033 km szelvények közötti (087 hrsz.) szakasza  

(nem a teljes meder). 

A településrendezési eszközök készítése során vízrendezési szempontból az alábbi jogszabályok 

előírásait kell figyelembe venni: 

 „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény, 

 „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. 

rendelet, 

 „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, 

 „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet. 

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

rendelet értelmében a vízügyi igazgatóságok nem vesznek részt a környezeti értékelés 
munkarész véleményezésében 

A fentiek figyelembevételével a tervezett módosítások ellen vízkészlet-gazdálkodási, 
vízvédelmi, vízrendezési szempontból kifogást nem emelünk. 

Az eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. A véleményezési dokumentációt 
elektronikus adathordozón kérjük. 

Veszprém, 2020. augusztus 17. 

 

Kovács László 

szakaszmérnök 

Kapják: 

1. Címzett (HKP – CSEHBANYA 344150714) 

2. KDTVIZIG B/2 – Papp Ernő (LN) 

3. KDTVIZIG B/3 – Molnár Rita (LN) 

4. Irattár 
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Mellékletek: 
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VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy:  Csehbánya Község településrendezési
 eszközeinek módosítása, előzetes
 tájékoztatás

Hiv. szám:  02/806-2/2020.
Ügyintézőjük: -
Ügyintéző: Pammer Péter Pál tű. hadnagy
Telefon: 06-88/620-800

Straub Dávid
polgármester

Csehbánya Község Önkormányzata

Csehbánya
Fő út 39.
8445

Tisztelt Polgármester Úr!

Csehbánya Község településfejlesztési koncepciójának módosítása ügyében érkezett előzetes
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakat javaslom beépíteni a dokumentációs rendszerébe,
ismertetve a hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket
és a terv tartalmi elemeivel kapcsolatos szakmai álláspontomat:

1. A  település  ár-  és  belvíz  által  veszélyeztetett  területeire  az  állandó  építési  tilalom
kiterjesztése indokolt.

2. A  csapadékvíz-elvezető  rendszer  kialakítását  (méret,  kapacitás,  elvezető  és  áteresztő
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges.

3. Azokon a részeken,  ahol  a  talaj  laza,  löszös  szerkezetű,  ott  az  (elvi)  építési  engedély
kiadása  előtt  be  kell  szerezni  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Hivatal  szakmai
véleményét.

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető  anyagú külső térelhatároló  szerkezetű,  fokozatú,  héjazatú)  anyagból  létesítendő
építmények  között  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a területileg
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

5. Az OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint a közterületen elhelyezendő építmények (buszváró,
piactéri  építmények,  elárusító  pavilon,  stb.)  közötti  távolságot  a  helyi  építési
szabályzatnak  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  ez  nem  konkrét,  számszerűleg
meghatározott  érték  lesz,  akkor  ezen  (tűz)távolság  megállapításához  az  építésügyi
hatóságnak be kell szereznie az első fokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.
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6. Az  új,  beépítésre  tervezett  területek  oltóvízzel  való  ellátottságának  megoldásaira
vonatkozó konkrét elképzeléseket  az épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdése  a) és b) pontok
figyelembe vételével kell kialakítani.

7. A  tűzoltás  alapvető  feltételeinek  biztosítása  tekintetében  az  építmények  megközelítési
lehetőségeit,  a  tűzoltóság  járműveinek  felvonulási  útját  és  azok  felállítási  helyét  az  
Étv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

8. Tűzjelzés  céljára  a  településen  mindenki  által  bármikor  igénybe  vehető  nyilvános
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint.

9. Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E
vagy  F  tűzvédelmi  osztályba  tartozó  anyag  tetőfedésként  csak  a  területileg  illetékes
tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy
területrendezési  egység is)  vonatkozó  engedélye  és  annak feltételei  alapján,  legfeljebb
kétszintes épületeknél alkalmazható.

10. A  településen  az  oltóvíz-intenzitást,  az  oltóvízhálózat  kialakítását,  valamint  a
tűzcsapokkal  szemben  támasztott  követelmények  megvalósulását  az  OTSZ  előírásai
alapján kell biztosítani.

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra vonatkozó
előírásokat.

Csehbánya Község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról,  valamint  a katasztrófák
elleni  védekezés  egyes  szabályairól  szóló  62/2011.  (XII.  29.)  BM rendelet  módosításáról
szóló  61/2012.  (XII.11.)  BM  rendelet  1.  számú  melléklet  alapján  II.  katasztrófavédelmi
osztályba sorolt. Ennek megfelelően – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve – az elégséges
védelmi szint biztosítása érdekében, szükséges a lakosság központi riasztása és vészhelyzeti
tájékoztatás feltételeinek biztosítása.

Csehbánya  Község  területén  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem nem működik,  így  a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.)  Korm.  rendelet  29.  §-ában  foglaltakat  figyelembe  véve  további  követelmények
megfogalmazása nem indokolt. 

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: R.) 9. melléklet alapján a polgári
védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított  objektumokról és szolgáltatásokról a települési
veszély elhárítási terv mellékletét képező települési adattár alapján valósul meg. Az adattár
elektronikus formában Csehbánya Község polgármesteri hivatalában rendelkezésre áll.

Tájékoztatom,  hogy az  R.  37.  §  (4)  bekezdése  és  9.  melléklet  5.  és  6.  pontjában  foglalt
szakterület  vonatkozásában a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság az egyeztetési
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv.
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Szakvéleményemet  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  
55. §-a, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet a) pontja, az OTÉK 5.
§ (2) bekezdés, az Étv. 7. § (2) bekezdés m) pontja, az Étv. 9. § (2) bekezdés továbbá az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az R.
9. melléklet 7. sorában szereplő hatáskör gyakorlása alapján adtam meg.

Kérem, hogy az elfogadásra kerülő tervdokumentációt – elektronikus formában – megküldeni
szíveskedjen.

Kelt: Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Üdvözlettel:

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 3 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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VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy:  Csehbánya Község településrendezési
 eszközeinek módosítása, előzetes
 tájékoztatás

Hiv. szám:  02/806-2/2020.
Ügyintézőjük: -
Ügyintéző: Pammer Péter Pál tű. hadnagy
Telefon: 06-88/620-800

Straub Dávid
polgármester

Csehbánya Község Önkormányzata

Csehbánya
Fő út 39.
8445

Tisztelt Polgármester Úr!

Csehbánya Község településfejlesztési koncepciójának módosítása ügyében érkezett előzetes
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakat javaslom beépíteni a dokumentációs rendszerébe,
ismertetve a hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket
és a terv tartalmi elemeivel kapcsolatos szakmai álláspontomat:

1. A  település  ár-  és  belvíz  által  veszélyeztetett  területeire  az  állandó  építési  tilalom
kiterjesztése indokolt.

2. A  csapadékvíz-elvezető  rendszer  kialakítását  (méret,  kapacitás,  elvezető  és  áteresztő
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges.

3. Azokon a részeken,  ahol  a  talaj  laza,  löszös  szerkezetű,  ott  az  (elvi)  építési  engedély
kiadása  előtt  be  kell  szerezni  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Hivatal  szakmai
véleményét.

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető  anyagú külső térelhatároló  szerkezetű,  fokozatú,  héjazatú)  anyagból  létesítendő
építmények  között  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a területileg
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

5. Az OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint a közterületen elhelyezendő építmények (buszváró,
piactéri  építmények,  elárusító  pavilon,  stb.)  közötti  távolságot  a  helyi  építési
szabályzatnak  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  ez  nem  konkrét,  számszerűleg
meghatározott  érték  lesz,  akkor  ezen  (tűz)távolság  megállapításához  az  építésügyi
hatóságnak be kell szereznie az első fokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.
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6. Az  új,  beépítésre  tervezett  területek  oltóvízzel  való  ellátottságának  megoldásaira
vonatkozó konkrét elképzeléseket  az épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdése  a) és b) pontok
figyelembe vételével kell kialakítani.

7. A  tűzoltás  alapvető  feltételeinek  biztosítása  tekintetében  az  építmények  megközelítési
lehetőségeit,  a  tűzoltóság  járműveinek  felvonulási  útját  és  azok  felállítási  helyét  az  
Étv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

8. Tűzjelzés  céljára  a  településen  mindenki  által  bármikor  igénybe  vehető  nyilvános
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint.

9. Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E
vagy  F  tűzvédelmi  osztályba  tartozó  anyag  tetőfedésként  csak  a  területileg  illetékes
tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy
területrendezési  egység is)  vonatkozó  engedélye  és  annak feltételei  alapján,  legfeljebb
kétszintes épületeknél alkalmazható.

10. A  településen  az  oltóvíz-intenzitást,  az  oltóvízhálózat  kialakítását,  valamint  a
tűzcsapokkal  szemben  támasztott  követelmények  megvalósulását  az  OTSZ  előírásai
alapján kell biztosítani.

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra vonatkozó
előírásokat.

Csehbánya Község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról,  valamint  a katasztrófák
elleni  védekezés  egyes  szabályairól  szóló  62/2011.  (XII.  29.)  BM rendelet  módosításáról
szóló  61/2012.  (XII.11.)  BM  rendelet  1.  számú  melléklet  alapján  II.  katasztrófavédelmi
osztályba sorolt. Ennek megfelelően – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve – az elégséges
védelmi szint biztosítása érdekében, szükséges a lakosság központi riasztása és vészhelyzeti
tájékoztatás feltételeinek biztosítása.

Csehbánya  Község  területén  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem nem működik,  így  a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.)  Korm.  rendelet  29.  §-ában  foglaltakat  figyelembe  véve  további  követelmények
megfogalmazása nem indokolt. 

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: R.) 9. melléklet alapján a polgári
védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított  objektumokról és szolgáltatásokról a települési
veszély elhárítási terv mellékletét képező települési adattár alapján valósul meg. Az adattár
elektronikus formában Csehbánya Község polgármesteri hivatalában rendelkezésre áll.

Tájékoztatom,  hogy az  R.  37.  §  (4)  bekezdése  és  9.  melléklet  5.  és  6.  pontjában  foglalt
szakterület  vonatkozásában a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság az egyeztetési
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv.
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Szakvéleményemet  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  
55. §-a, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet a) pontja, az OTÉK 5.
§ (2) bekezdés, az Étv. 7. § (2) bekezdés m) pontja, az Étv. 9. § (2) bekezdés továbbá az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az R.
9. melléklet 7. sorában szereplő hatáskör gyakorlása alapján adtam meg.

Kérem, hogy az elfogadásra kerülő tervdokumentációt – elektronikus formában – megküldeni
szíveskedjen.

Kelt: Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Üdvözlettel:

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 3 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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Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 

KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Straub Dávid úr 
részére 
 
Csehbánya Község Polgármestere 
 
Csehbánya 
Fő u. 39. 
8445 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefonszám: 
Tárgy: 
 

BP/0801/00602-2/2020. 
Gátay Zoltán 
+36 1 815 9687 
Csehbánya község 
településfejlesztési koncepció, 
településrendezési eszközök 
módosítása 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 344150714)! 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Csehbánya község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 02/806-2/202 számú, 
2020. július 7-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. 

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 
távollétében 

 
Koszéj Adél 

útügyi szakügyintéző 
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8200 Veszprém, Kistó u. 1. 

telefon: 88/550-069, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu 

Ügyiratszám: VE-09/UT/00733-2/2020. Tárgy: Csehbánya Község 
Önkormányzata 8445 
Csehbánya, Fő u. 39. 
Csehbánya rendezési tervének 
módosítása – előzetes 
tájékoztatási szakasz 

Ügyintéző: 

Szerv. egység: 

Telefon: 

Jakab Csaba 

Útügyi Osztály 

88/550-070 

 

 
 
Csehbánya Község Önkormányzata 
Csehbánya 
Fő u. 39. 
8445 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Közlekedési Hatóság) útügyi hatáskörében 
eljárva a tárgyi előzetes véleményemet, valamint a közlekedési hatóság hatáskörét érintő, 
jogszabályokon és műszaki előírásokon alapuló közlekedési szakmai követelményekkel 
kapcsolatos állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg: 
 

a. Megvizsgálni szükséges, hogy a tervezett módosítások következtében az érintett ingatlanok 
megközelítésére szolgáló közutakon a várható forgalmi jelleg (nagysága, összetétele) 
változása miatt szükséges-e változtatás a közutak meglévő szabályozási szélességében. 

 
A szabályozási szélesség változtatása esetén a következő pontok figyelembe vétele szükséges: 
1. 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. 

2. 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 
közlekedési igények alapján, távlati területfelhasználáshoz szükséges parkolóhelyszám és 
elhelyezés, közösségi közlekedési járatok útvonalai, megállói stb.) 

3. A közlekedési szakági munkarész kidolgozását a Magyar Mérnöki Kamara tervezői 
névjegyzékében településtervezési közlekedési szakterületi tervezési jogosultsággal (Tkö) 
rendelkező tervező készítheti. A papír alapon 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). 

4. A közlekedési létesítmények helyigényét csomóponti vázlattervekkel és az utak 
mintakeresztszelvényeinek (legszűkebb szelvényben) bemutatásával kell igazolni, 
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telefon: 88/550-069, fax: 88/550-847, e-mail: veszprem.utugy@veszprem.gov.hu 

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. 

5. Ahol környezeti adottságok végett nem lehet a biztonságos kétirányú forgalomhoz 
szükséges szélességet (KTSZ) biztosítani, ott megvizsgálni szükséges az egyirányúsítás 
lehetőségét. 

6. 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. 
A HÉSZ-ben meghatározni szükséges az ipari tevékenységet és szolgáltatást lebonyolító 
ingatlanok esetében a funkciójukhoz szükséges OTÉK szerinti várakozóhelyek elhelyezési 
lehetőségét. 
Felülvizsgálni szükséges a település közlekedési hálózatának ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzett tulajdonosi körét és művelési ág megnevezését. Az utak művelési a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32 (1) bekezdése alapján országos közút, helyi 
közút, közforgalom elől el nem zárt magánút, vagy közforgalom elől elzárt magánút lehet. A 
közforgalom elől el nem zárt magánutakra is a közutak paramétereit kell alkalmazni. 
Jelmagyarázatban a közutat, közforgalom elől el nem zárt magánutat a közforgalom elől 
elzárt magánúttól meg kell különböztetni. 

7. 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. 

8. A rendezési terv kötelező eleme a közút szabályozási szélességének feltüntetése. A HÉSZ-
ben szabályozni szükséges a közforgalom elől elzárt és közforgalom elől el nem zárt 
magánutak minimális szélességét, hogy a tűzoltóautók, mentők, szemétszállító járművek 
biztonságos közlekedését biztosítsa. Közforgalom elől elzárt magánútról közforgalmat 
bonyolító tevékenységet (szolgáltatás, kereskedelem stb.) folytató ingatlan nem közelíthető 
meg. A közforgalom elől el nem zárt magánút építése az 1988. évi I. törvény 29. § (7) 
bekezdése alapján engedély köteles tevékenység, ahol a kétirányú forgalmat a közúthoz 
tartozó műszaki paraméterekkel biztosítani kell. 

9. 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). 

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

11. 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. 

 
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. 
 
A későbbi véleményezési szakaszban is részt kívánok venni. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. 
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rendelet 2. § (3) bekezdése, 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. 2.) számú utasításán alapul. 
 
Veszprém, 2020. augusztus 19. 
 
 

 Takács Szabolcs  
kormánymegbízott  

nevében és megbízásából: 
 
 

Holonics Renáta 
osztályvezető 

 
 
Kapják hivatali kapun: 

1. Csehbánya Község Önkormányzata (344150714) 
2. Irattár 
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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 
 

 

Ügyiratszám:  VE-09/NT/01491-2/2020. Tárgy: Csehbánya község területrendezési 
eszközeinek módosításával kapcsolatos 
környezeti értékelés készítése 

Ügyintéző:  Odor Tamás Hiv. szám: 02/806-2/202. 

Szerv.egység: Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

 

Telefon:  06 88/590-472 Melléklet:- 
 

 

 

Csehbánya Község Polgármestere 

Csehbánya 

Fő u. 39. 

8445 

 

 

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 módosításával kapcsolatosan nem tartja 

szükségesnek környezeti vizsgálat készítését.  

 

INDOKOLÁS 

 

A talajvédelmi hatóságot Csehbánya Község Polgármestere kereste meg Csehbánya 

község területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti értékelés 

készítésével kapcsolatban.  

A talajvédelmi hatóság a tervezett módosításokkal kapcsolatos 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. 

§ (1) bekezdése, valamint a 2/2005 (I. 11.) Korm. rend 1. § (3) bekezdése, illetékességét a 
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Korm.rendelet 3. § (2) és 14 § (4) bekezdései, továbbá az általános közigazgatási 

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

 

Veszprém, 2020. augusztus 6. 

    

 Takács Szabolcs kormánymegbízott 

        nevében és megbízásából: 
 
 

         Odor Tamás   
       osztályvezető 

Kapják: 

1. Ügyfél  

2. Irattár 
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Ügyiratszám: VE-09/ERD/03515-2/2020 Tárgy: Csehbánya 
településrendezési 
eszközeinek módosítása

Ügyintéző: Tóth Bernadett Hiv. szám: 02/806-2/202
Szerv.egység: Erdészeti Osztály Melléklet: -
Telefon: 88/576-006

Csehbánya Község Önkormányzata

Csehbánya

Fő út 39. 

8445

Straub Dávid 
polgármester 

Tisztelt Polgármester Úr!

Az erdészeti  hatósághoz megküldött  véleményezési  anyagot  áttanulmányoztam,  és  az
alábbi állásfoglalást teszem:

 A Csehbánya 085/31 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanon a rendelkezésemre
álló ortofotó alapján  az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány
található, azonban a tervezett módosításokkal szemben kifogást nem emelek.

 A Csehbánya  234/2  és  238  hrsz-ú  belterületi  ingatlanokra  az erdőről,  az  erdő
védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény 4. §  (2)
bekezdése szerinti hatálya nem terjed ki. Ehhez észrevételt nem teszek.

 A  Csehbánya  07/3,  07/4  és  07/5  hrsz-ú,  szántó  művelési  ágú  ingatlanokon  a
rendelkezésemre  álló  ortofotó  alapján  nem  található  az  erdészeti  hatóság
hatáskörébe  tartozó  fa  vagy  faállomány,  valamint  a  módosítás  nem  érint  az
erdészeti  hatóság  nyilvántartásában,  az  Országos  Erdőállomány  Adattárban
nyilvántartott erdőterületet, ezért a tervezett változtatással szemben kifogást nem
emelek. 

A véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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
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A tervezett módosítások várható hatása nem jelentős, ezért településrendezési eszközök
módosítása során környezeti  vizsgálat lefolytatását az önkormányzattal  egyetértve nem
tartom szükségesnek.

Az  Önkormányzat  véleményemet  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §
és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11) Korm.
rendelet alapján kérte alapján kérte.

Veszprém, 2020. augusztus 29.

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

………………………………………

Major László s. k.

osztályvezető

Kapják:

1. Csehbánya Község Önkormányzat (8445 Csehbánya, Fő út 39.) – Hivatali kapun
keresztül (KRID: CSEHBANYA; 344150714)

2. Irattár
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945 

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
Nyt. szám: 9642-2/2020/h
Hiv. szám: 02/806-2/202

Csehbánya Község Önkormányzata

8445 Csehbánya
Fő u. 39.

Tárgy: Csehbánya község településrendezési eszközeinek 3 részterületére 
vonatkozó módosítása, teljes eljárás

Tisztelt Cím!

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.

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 36. § 
(11) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Agárdi Péter ezredes
osztályvezető (főov. h.)

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Pótor Attila alezredes (tel.:+36 (1) 474-1675; HM 022-21-968; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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Hatósági Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/576-630, fax: 88/576-644, e-mail: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

Ügyiratszám: VE-V/001/1379-2/2020 Tárgy: Csehbánya  Község
településrendezési
eszközök módosítása

Ügyintéző: Nagy Levente Hiv. szám: 02/806-2/2020
Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:
Telefon: 88 – 550 964

Csehbánya Község Önkormányzata

8445 Csehbánya
Fő u. 39.

Csehbánya  Község  Önkormányzata,  a  község  településrendezési  eszközök  3  részterületre
vonatkozó módosítása kapcsán, előzetes tájékoztatási szakaszban kereste meg a Veszprémi
Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet).

A tervezett módosításokkal kapcsolatosan Bányafelügyelet megállapította, hogy a hatáskörébe
tartozó  szakmai  kérdések  tekintetében  nem  érintett.  A  tervezett  módosítások  csúszás-
veszélyes területet nem érintenek, ásványvagyon-védelmi érdekeket nem sértenek. 

A Bányafelügyelet a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet II. 2. g. pontja értelmében a
környezeti vizsgálat szükségességéről földtani és ásványvagyon védelmi szakkérdésben foglal
állást.
Az  idézett  kormányrendelet  szerinti  környezetvizsgálat,  a  Bányafelügyelet  feladatkörének
szempontjából szükségtelen.

A Bányafelügyelet a tárgyi tervezettel kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt venni

Veszprém, 2020. augusztus 19.

Takács  Szabolcs  kormánymegbízott  nevében  és
megbízásából 

Nagy Levente
bányafelügyeleti szakügyintéző
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 Iktatószám: CS/19137-2/2020. 

Tárgy: tájékoztatás 

Ügyintéző: Csikár Brúnó 
E-mail cím: csikar@nmhh.hu 
Telefon: (99) 518-542 
Hivatkozási szám: 02/806-2/2020. 
Készült: 2020.08.05. 
 

 

Csehbánya Község Önkormányzata 

Straub Dávid Polgármester Úr 

Csehbánya  

Fő u. 39. 

8445 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint a Csehbánya 

Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításába 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 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 
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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. § f), g) pontjában, 26. §-ában, valamint 4. mellékletében 

foglaltakat. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához 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 készítéséhez, 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. 
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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 

 

Straub Dávid polgármester úr 

részére 

 

Csehbánya Község Önkormányzata 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/5304-2/2020 

Ügyintéző: Németh Réka 

Telefonszám: +36-1-4653866 

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

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: 02/806-2/202 

 
 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Csehbánya község településrendezési eszközeinek a 085/31, 237/2, 238 belterületi és a 07/3-5 hrsz.-ú 

külterületi ingatlanokat érintő módosítása, valamint a hozzá kapcsolódó környezeti vizsgálat 

szükségességének eldöntése kapcsán, hivatkozott számú leveleiben történt megkeresésére a 

népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az 

alábbi tájékoztatást adja: 

A község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Fentiekre való tekintettel az egyeztetési eljárás további szakaszaiban 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 (a továbbiakban: 

314/2012. 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 (a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának h) 

bekezdése állapítja meg. 

 

BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. Korm. rendelet 28/B. §-ra és a 2/2005. Korm. rendelet 4. § 
(2a) bekezdésére, melyek szerint:  

„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni. 
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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 

28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési 

eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.” 

 

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.  

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

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 Dr. Vass Csaba 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos  
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ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

 

 
 

 
 

Straub Dávid polgármester úr részére 

 

Csehbánya Község Önkormányzata 

 

8445 Csehbánya 

Fő u. 39.  

 

Iktatószám:  BP/1006/00292-2/2020. 

Ügyintéző: Király Judit 

Telefonszám: 061/795-9047 

E-mail: kiraly.judit@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Csehbánya Község településrendezési 

tervének részterületet (085/31, 237/2, 

238, 07/3, 07/4, 07/5 hrsz.-ú 

ingatlanok) érintő módosítása – 

örökségvédelmi vélemény környezeti 

vizsgálat szükségességének meghatá-

rozása tárgyában 

Hiv. szám: 02/806-2/202 

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontjában, 

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

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  

nem tartom szükségesnek  

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

A tervezett módosítás a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás aktuális adatai alapján, 

jelenlegi ismereteink szerint, örökségi érdeket nem sért.  

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

    Tisztelettel:  

 Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából:  

  

 dr. Zelenyánszki Éva 

 osztályvezető 

Erről értesül: 

1. Címzett + e-mail: csehbanya@invitel.hu 

 

86

mailto:csehbanya@invitel.hu


87



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

17.9

16.3

24.4

5.
4

3.
6

3.
6

Polgármesteri Hivatal
út

út

Fő 
ut

ca

41

39

40238/1

238/2

239

(1
08

)

 237/1 

 238 

(235)
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··········································································· Község, 
város 

Csehbánya 
belterület 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/ 92/2020 

 

Készítette: Ajka, 2020. augusztus 08. 

 

 

 

Volráb Róbert                                               P.H. 

földmérő mérnök 

földm.ig.szám:4108  

TELEKALAKÍTÁSI TERV 
237/1 ; 237/2 ; 238 helyrajzi számú telekcsoport újraosztásáról, 

szabályozási terv módosításához  

Méretarány: 1:1000 

....................................................................................................

A munkavégző neve 

Munkaszám: 856-G/2020 

Geodéziai feladatok: 
 

1. 237/1 hrsz-on levő gazdasági épület megszüntetése a kapott hatósági bizonyítvány alapján. (telekhatár módosításhoz) 

2. Telekhatárrendezések piros vonallal, megszüntető jelekkel jelölve (szabályozási terv szerinti övezeti határvonalon és a 

hivatali épület falán) 

3. Új épületkontúrról épületfeltüntetési dokumentáció elkészítése 238/2 hrsz-on 

A jelenlegi térképen kisebb ellentmondások találhatóak, az épületekben, melyeket majd térképezéskor lerendezek. 

4. Polgármesteri Hivatal valós épületkontúr vonalának térképezése (szükséges: hatósági bizonyítvány vagy 

használatbavételi) zölddel jelölve .  

 

238/1 hrsz. Polgármesteri Hivatal 743m2 (területcsökkenés 58m2) 

238/2 hrsz. lakóház, udvar, gazdasági épület 1541m2 (területnövekmény 58m2) 
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4. SZ. MELLÉKLET 
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