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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

 
Hegymagas község Veszprém megyében, Tapolcától 7 kilométerre délre fekszik. A településtől a megyeszékhely 
Veszprém 54 km-re található. Hegymagas a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található, a legközelebb fekvő 
vízparti település Szigliget 5 km-re délre, Keszthelytől 22 km-re keletre, Badacsonytól 9 km-re északnyugatra 
fekszik. A települést északról Raposka, délről Szigliget, nyugatról Kisapáti, keletről Nemesvita határolja. 
 
Hegymagas települést É-D-i irányban szeli ketté a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő KHT kezelésében lévő 
7318. sz. Szigliget – Tapolca ök. út. Az ök. út Szigligetnél csatlakozik a 71. sz. Lepsény – Fenékpuszta főútra. Az ök. 
úttól K-i irányban a belterület egy része és a Szent György hegy volt zártkerti területe, míg Ny-i irányban a 
településközpont és az önkormányzati kezelésű lakóutcák jelentős része helyezkedik el. 
 
Hegymagas község területét vasútvonal nem érinti. Legközelebb vasúti megálló Raposkán (30/b. sz. Tapolca - 
Balatonszentgyörgy vasútvonal) és Badacsonytördemicen (29. sz. Szabadbattyán - Tapolca vasútvonal) található. 
 
Közúti kapcsolata közforgalmi autóbusz járattal, Raposkával, Tapolcával, Szigligettel van.  
 
A település kellemes táji környezetben fekszik. A belterület a Szent György-hegy dél-nyugati lábánál fekszik. A 
hegy oldalán szőlőművelés folyik, a hegytetőn erdők találhatók. A sík területeken nagyobbrészt mezőgazdasági 
művelésű területekből állnak, jellemző művelési ág a szántó, gyep, rét, továbbá kisebb erdőfoltok is találhatók.  
 
Hegymagas közvetlenül kapcsolódik a 71.sz főút, Raposka és Tapolca közúti és közmű infrastruktúrájához. Ezért 
sem a település térszerkezetének, kapcsolatrendszerének fejlesztése, sem területfelhasználásának alakítása, sem 
infrastruktúra hálózatainak fejlesztése, sem a környezeti problémák kezelése nem nélkülözheti a térségi-, területi 
vonatkozások figyelembevételét, az érintett települések közötti együttműködést.  
Mint a község területfejlesztési összefüggésben a szomszédos Tapolcai járáshoz tartozó település, 
településfejlesztés és településrendezés vonatkozásában a járással és a közvetlen szomszédos településekkel és 
kerületekkel kell együttműködnie saját tervei és programjai térségileg összehangolt megvalósítása érdekében. 
 
Az autóbuszok Tapolca – Badacsonytördemic viszonylatban közlekednek. A napi ingázásnak ez az adottság és 
távolság még kedvezőnek mondható. Az ország turisztikai, értelemben is központi térségéhez Hegymagas is 
kapcsolódik, s térségben jellemző idegenforgalmi és turisztikai fejlesztések nyújtotta többlethez a -Hegymagas 
adottságai révén- település is hozzájárulhat. 
 
Hegymagas az alapfokú intézményi funkciókat és a lakosságot ellátó szolgáltatásokat Szigligeten és Tapolcán 
érhetik el.  
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 
programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.2.1. Országos Területfejlesztési Koncepció 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején (az elmúlt években) hazánkban 
alapvetően megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 
január 3-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
határozatot, ezzel új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez.  

Az Országgyűlés döntése alapján a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Koncepcióban elfogadott alapelveket és stratégiai 
célkitűzéseket úgy a jogalkotásban, mint a szakpolitikai stratégia-és programalkotásban folyamatosan érvényre 
kell juttatni. Ebből következik, hogy a várostérségek (járások) és az egyes települések tervezésénél is 
érvényesíteni kell (az EU2020 Stratégiához is kapcsolódó, azzal összehangolt) célkitűzéseket. (Ezért indokolt – 
mintegy iránymutatásul - ezen országos célkitűzések számbavétele a 2014-2020 közötti időszakra szóló Integrált 
Településfejlesztési Stratégia megalapozó munkarészei között).  

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, valamint meghatározza 
azok területi dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 
tervdokumentumok megalapozását is szolgálja, valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és 
területi fejlesztési szükségleteiből, illetve az EU2020 Stratégiához illeszkedve hosszú távú jövőképet, 
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg az ország egésze, valamint térségei illetve városai számára. 

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a további tervezés – így az Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozása és elfogadása - során is figyelembe veendő - horizontális szempontként határozta meg: 

a) a befogadás – a társadalmi felzárkózás támogatását, 

b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 

c) a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést, 

d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést; 

A fejlesztési források felhasználásának NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban rögzített alapelvei: 

a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  

b) a közpénzfelhasználás a közhasznot eredményezzen,  

c) partnerség és közösségi részvétel, 

d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 

e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és értékeinek 
megőrzése,javítása, 

f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség, 

g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és 
települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott támogatási szabályok alapján indokolt 
felhasználni, 

h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből és 
településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a felzárkóztatás elősegítése érdekében 
indokoltelőnyben részesíteni 
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A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló 
átfogó fejlesztési célt jelölt ki.  

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 

d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek meghatározásra: A célok a 
társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, így a 
települések tervezése számára is kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávú–fókuszált– 
fejlesztési feladatok épülhetnek.  

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 

b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 

d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  

e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  

f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

A területi specifikus célok, amelyek a településrendezési eszközök és a településfejlesztési koncepció tervezését 
is érintik: 

o a vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,  

o a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 

o összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

 

A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 
2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. A 
Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat 
a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. A nemzeti 
prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni 
kell a hazai tervezés és végrehajtás során.  

Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban 
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1. ábra – Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 

 

A településtervezés számára iránymutatóak azok a prioritások és fejlesztési tématerületek is, amelyeket a 
dokumentum a 2014-2020-as időszakra meghatároz. 
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2. ábra – Prioritások és fejlesztési tématerületek a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 

 

A város-vidék együttműködést érvényesítő várostérség fejlesztés NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban 
meghatározott szempontjai, amelyeknek érvényt kell szerezni az egyes települések tervezése során:  

o Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított fejlesztéseknek, és 
csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető fejlesztési közpénzek 
jelentőségének. 

o A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti funkcionális és 
harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi együttműködésben kialakított helyi- 
térségi projektcsomagok vagy programok formájában nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési 
források felhasználásakor 

o A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban– külön erőforrásokat kell fordítani 
a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is  

o Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a kettőnek 
szinergiában kell lennie egymással. 
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o A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei szintű 
fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és integrált 
megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és közúti közlekedésre, a 
gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a 
tudatformálásra vagy akár a képzésekre. 

o Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás terei itt is egy 
vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati politikák kiemelt térségei). 
Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé”e valós helyi szintű térszerveződés. 

o Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a települések 
gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület- településrendezési- és településfejlesztési tervezés, helyi 
adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét szerves egységben kezelőszemléletet és gyakorlatot kell 
alkalmazni. 

o Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és a várost övező 
ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére. 

Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentum szerint:  

o Nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is integráló 
várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása 
szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében 

o Olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén elősegítik, hogy a 
városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált stratégiai szemléletet képviselhessenek, 
melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal rendelkező települések egymás fejlesztési intézkedéseit 
nem kioltva, hanem összehangolt tervezésük és fejlesztéseik révén hatékonyabbés fenntarthatóbb 
rendszereket alakítanak ki, egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a települést használó csoportok 
preferenciáival. 

 

A Balaton nemzetközi jelentőségű rekreációs térségünk. Budapesten és néhány gyógyhelyen kívül jelenleg 
csupán a Balaton sorolható a nemzetközileg versenyképes attrakcióink közé. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 a területfejlesztési politika egyik sarkalatos kérdéseként tekint a Balaton-térség 
fejlesztésére. A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és 
fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, 
valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy 
fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön létre. De a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton 
menti beépítések fokozására ösztönözni. A feladatok között külön megjelenik a Balaton-térség háttér 
településeinek fejlesztése. 

Az országos gazdaságfejlesztési prioritások között a turizmus ágazatra vonatkozóan prioritás a balatoni szezon 
kiterjesztése, a háttértelepülési integráció, az alrégiók különböző arculatú pozícionálása a sokszínűség ernyője 
alatt. 

A stratégiai erőforrások  megőrzésének,  fenntartható használatának szakpolitikai feladatai közé sorolódik a 
Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, a zöldterületek védelme, a 
Balaton-part terhelésének korlátozása, az ökológiai egyensúly megőrzése, a Balaton-felvidék aktív 
tájképvédelme, a környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózatfejlesztés. A Balaton vízháztartása 
(vízszint) stabilitása érdekében a víztározási, vízvisszatartási (esetleges vízpótlási) eszközök tervezésének és 
szükség esetén történő kivitelezése. 
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A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban a „sikeres város” stratégiájának alapelemei iránymutatóak 
Hegymagas településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei kidolgozása során is. 

3. ábra – A „sikeres város” stratégiájának alapelemei 
a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban 

 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 

 
 

1.2.2. Veszprém megye területfejlesztési koncepciója 

Veszprém megye fejlesztésének átfogó céljai, valamint azok elérését szolgáló stratégiai fejlesztési célkitűzések 
szorosan kapcsolódnak a „Nemzeti Fejlesztés 2020” dokumentumban meghatározott fenti országos 
célrendszerhez, mivel az országosan kitűzött célok elérése Veszprém megye érdekeit is jól szolgálják. 
 
A megyei területfejlesztési koncepció készítése időben megelőzte a Balaton térség fejlesztési koncepciójának 
készítését (a megyei koncepció 2015-ös részleges felülvizsgálata kizárólag a humánfejlesztéspolitikai célokkal 
történő kiegészítésre szorítkozott). Ezért a megyei területfejlesztési koncepció a Balaton térségre korábban 
készült, 2007-es területfejlesztési koncepció céljait vette át, amit fenti okokból itt most nem ismertetünk. A 
Balaton térség új fejlesztési koncepciójának céljait a következő fejezet tárgyalja. 
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4. ábra – Veszprém megye területfejlesztési koncepciójának célrendszere 

 
forrás: Veszprém megye területfejlesztési koncepciója 

 
Az „Egészséges társadalom megteremtése” stratégiai célhoz Hegymagas is kapcsolódhat, mivel a népességvonzó 
képesség erősítése érdekében ki kell használni a Balaton térsége jelentette vonzerőt (egyaránt beleértve a 
vállalkozásfejlesztés nagyobb lehetőségeit és az alkonygazdaságban rejlő potenciált), a Balaton, illetve a Balaton-
felvidék sajátos adottságait valamint a megye várostérségi településeinek vonzó lakókörnyezeti feltételeit. A 
lakhatást „fecskeházak” és önkormányzati bérlakás állomány fejlesztésével célszerű biztosítani. 
 
Veszprém megye fejlesztési koncepciója megerősíti a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentumnak a Balaton térség 
fejlesztésére vonatkozó sajátos célkitűzéseit és további célkitűzésekkel egészíti ki. Ezekhez a sajátos megyei 
célkitűzésekhez Hegymagas is kapcsolódhat: 
 A Balaton-felvidék és a Bakony (Bakonyalja) fejlesztésének összekapcsolása a térség egésze turisztikai 

potenciáljának bővítése érdekében. A Bakony hegyvidéki jellege, aprófalvai települési és építészeti 
karaktere, a tájkép gazdagsága, a kiterjedt erdőségek, a gazdag vadállománya olyan potenciálok, amelyek – 
a térségek közötti kapcsolatrendszerek erősítése estén – jól egészítheti ki a Balaton térség turisztikai 
kínálatát. Az összehangolt fejlesztés hozzájárul a Bakony és a Bakonyalja potenciáljai kihasználásához, az 
érintett településeinek fejlődéséhez, a Balaton térsége vonatkozásában pedig a turisztikai kínálat 
gazdagításához, az üdülési szezon meghosszabbításához. 

 A különleges táji- és kultúrtörténeti értékekkel, egyediséggel bíró kultúrtájak - azok között is kiemelten a 
történelmi borvidékek: a Badacsonyi borvidék, a Balatonfüred-Csopaki borvidék, valamint a Balaton-
felvidéki borvidék - megőrizve fejlesztése, a szőlő és borkultúra fejlődése eredményeinek erőteljesebb 
kihasználása a turizmus fejlesztésében, a borutak integrálása a térség tematikus útvonalai rendszerébe. 
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1.2.3. A Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója 

 
A térség fejlesztésének átfogó céljai 
 

Fő cél a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és 
dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. 

A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok a következők: 

A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten 
kezelő társadalmi szemlélet eredményeként 

 megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, így a környezetkímélő technológiák 
alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése 
következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára, 

A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves 
foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű 
elterjesztése. 

 vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas 
hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások 
számára, 

A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése. 

 vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a 
térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségébe látogató 
turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban 
megmutatkozó elégedettsége. 

A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák 
vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása. 

 A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra 
képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szolgálják a 
lakosokat, turistákat és vállalkozásokat. 

A Balaton térségében működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a 
helyi lakosok és turisták részéről. 

 
Stratégiai célok 
 
Megújuló balatoni közösségek! 
A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben élő 
közösségek folyamatos megújulása 
 
Balatoni egészség és megújulás! 
A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti forrásaira 
épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által. 
 
Balatoni terméket az asztalra! 
Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az 
ösztönzése  
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Egészséges környezet, tiszta Balaton! 
A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, a biodiverzitás 
megőrzése, a környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését 
biztosító keretek közé szervezése a települések építészeti színvonalának növelése 
 
Aktív Balaton!  
A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a 
turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként. 
 
Innovatív Balaton!  
A Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó 
tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén  
 
Elérhető Balaton!  
Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer 
működtetése a Balaton térségében 
 
Együttműködő Balaton! 
Közös érdek vezérelte összehangolt intézményi együttműködés a különféle intézményi szereplők között 
 
A fejlesztési elvek között a Koncepció kiemeli a parttól távolabbi települések fejlődési feltételeinek javítását. 
 
 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 Balaton kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Terv (BTV) 

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról, amely tartalmazza a térség Szerkezeti Tervét és az Övezeti 
Tervét, valamit az ezekre vonatkozó előírásokat. Ezen előírások az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 
szóló 2003. évi XXVI. Törvény előírásait egészítik ki.  
 
„i) a Btv.-ben egyedileg megállapított kiemelt térségi övezetekre - ideértve az MTv. által megszüntetett 
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, történeti települési terület övezetét, térségi jelentőségű 
komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetét, valamint a vízeróziónak kitett terület övezetét - a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni, 
j) a Btv.-ben megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, amelyeknek előírásait az MTv. 
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított övezeti előírásait a Btv. kiemelt térségi övezeti előírásaival együtt kell alkalmazni” 

 
Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (2003. évi XXVI. Törvény 2013. évi módosítása figyelembevételével) 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2. melléklet  
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos 
területfelhasználási kategóriák által. 
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Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások: 
 
települési térség 
 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

33. települési térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, 
amelybe a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
d) a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

 
vegyes területfelhasználású térség 
 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

39. vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, ahol a mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, és a 
mezőgazdasági területek és erdőterületek mozaikossága jellemző, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes 

területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni; 
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a következő szabályokat kell alkalmazni: 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető 

 
építmények által igénybe vett térség 
 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

4. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható. 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

 
erdőgazdálkodási térség 
 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

6. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási 
kategória, amelybe olyan meglévő erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak, amelyeknek 
erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi 
szempontból is szükséges vagy indokolt, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-
ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó 
szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és 
más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
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mezőgazdasági térség 
 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

18. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 
kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi 
terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem 
jelölhető ki; 

8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági 
üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági 
üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

 
vízgazdálkodási térség 
 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
31/A. § (1) E törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (a  
továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni. 
c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: BATrT.) megállapított 

térségi területfelhasználási kategóriákon belül 
cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés e) pontjának előírását kell 

alkalmazni, 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

43. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 
kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik. 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe 

kell sorolni; 
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Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

1. Országos ökológiai hálózat övezete 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/1. melléklet A 2014. január 1-én 
hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

Országos ökológiai hálózat övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

24. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű 
természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, 
összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek, 

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 
veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai 
folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

17. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes 
vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont, 

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 
ökológiai folyosó övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 
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26. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek 
– többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 
élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek 
alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai 
kapcsolatok biztosítására, 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 
puffer terület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

27. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű 
területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek 
a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek, 

19. §  Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit 
nem veszélyezteti. 

13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával lehet. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/2. melléklet A 2014. január 1-én 
hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

16. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel 
rendelkező szántóterületek tartoznak, 

13/A.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
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3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet A 2014. január 1-én 
hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

 

jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 
11. jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező 
szántóterületek tartoznak, 

13/B.§ A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/4. melléklet A 2014. január 1-én 
hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

15. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább 
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alkalmas és az erdő hármas rendeltetését – védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a legmagasabb szinten 
biztosítani képes erdőterületek tartoznak, 

14.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 

5. Tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/5. melléklet  A 2015. január 1-én 
hatályba lépő OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 
 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:(a 2015. január 1-én hatályba lépő módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 
32a.tájképi egység: tájban előforduló és vizuálisan összetartozónak tekinthető természetes és antropogén tájelemek 

együttese, amely a látvány szempontjából meghatározott karakterrel jellemezhető, 
32b.tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, 
valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek 
a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel 
bírnak, 

14/A.§(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a területi tervben, valamint a 
településrendezési eszköz alátámasztó javaslata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatnak meg kell határozni a területhasználatra és az 
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre 
vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni. 
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6. Világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/6. melléklet A 2014. január 1-
én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

 
világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 
42. világörökségi és világörökségi várományos terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről 
szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán 
Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel 
kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény szerinti világörökségi listára felvett 
területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket 
Magyarország mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a világörökségi 
listára jelöltek legyenek, 

14/B.§ (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben 

meghatározott célokkal, 
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem 

bővíthető, 
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális és 

természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését 
elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 
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7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT)  3/7. melléklet  A 2014. január 1-
én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. § E törvény alkalmazásában: 

25. országos vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, 
használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt 
vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak, 

15.§ (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 

8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/8. melléklet  A 2014. január 1-én 
hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének 
övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
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16.§ A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/9. melléklet  A 2014. január 1-
én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 

(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

12. kiemelt fontosságú honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi képességeit 
alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt 
kötelességei teljesítéséhez szükséges építmények elhelyezésére vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgáló 
területek találhatók, 

16/C.§ A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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Kivonat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti Tervéből 
3.1 sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott területfelhasználási kategóriák  

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) települési térség, 
d) vízgazdálkodási térség, 
e) egyedileg meghatározott térség, 
f) építmények által igénybe vett térség. 

 
Területi mérleg, a térségi tervi előírások betartásának igazolása: 
 
Az OTrT átmeneti rendelkezései alapján a kiemelt térségi tervlapját és az OTrT előírásait kell figyelembe venni. 
 

Térségi területfelhasználás 
megnevezése 

TeIR szerinti 
területnagysága 
a közigazgatási 

területre 

OTrT szerinti 
eltérés 

legnagyobb 
mértéke 

A felülvizsgálat 
utáni szerkezeti 
tervlap szerinti 
területnagyság  

Eltérés  
a TeIR szerinti 

területnagyságtól 

ha % ha % 
Erdőgazdálkodási térség 98,54 -25 95,03 -3,56 
Mezőgazdasági térség 648,39 -15 655,19 +1,05 
Hagyományosan vidéki 
települési térség 

41,96 nincs előírás 38,67 -7,84 

 
Az erdőgazdálkodási térségbe a településszerkezeti terven jelölt, a meglévő, országos erdőállomány adattár 
szerinti erők tartoznak. 
A mezőgazdasági térségbe a településszerkezeti tervlapon általános, illetve kertes mezőgazdasági területnek 
jelölt területek, az azokat feltáró mezőgazdasági utak területe, illetve a vízfolyások területe került. 
A hagyományosan vidéki települési térségbe a település meglévő és tervezett beépítésre szánt területei kerültek. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

Ö-1. Magterület övezete, Ö-2. Ökológiai folyosó övezete, Ö-3. Puffer terület övezete 
4.1. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

Megfeleltetés: 
 
A település közigazgatási területét a magterület övezet, és a pufferterület övezete érinti. 
Az övezetek a településszerkezeti tervlapon, illetve a szabályozási tervlapon ábrázolásra kerültek. 

Térségi területfelhasználás 
megnevezése 

TeIR szerinti 
területnagysága 
a közigazgatási 

területre 

OTrT szerinti 
eltérés 

legnagyobb 
mértéke 

A felülvizsgálat 
utáni szerkezeti 
tervlap szerinti 
területnagyság  

Eltérés  
a TeIR szerinti 

területnagyságtól 

ha % ha % 
Magterület övezete (Ö1) 350,47 +/-5 353,47 +0,9 
Pufferterület övezete (Ö3) 395,25 +/-5 392,57 -0,7 

 
Az övezetek a BAT övezeti tervlapja szerint, ahol azonosítható volt, utak, árkok, patakok határvonalára igazítva 
került ábrázolásra. 
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Magterület övezete 
A vonatkozó előírások: 

OTrT 17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a 
magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 
bővíthető. 

Btv 23. § A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat 
országos övezetre, valamint a magterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett 
a következő előírások alkalmazandók: 

a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg; 
b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind 

pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el; 
d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi 

adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet; 
e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet; 
f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, 

kereszt, kőkép) helyezhető el; 
g) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, 

víztorony kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem 
engedélyezhető; 

h) erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető; 
i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 

 
Pufferterület övezete 
A vonatkozó előírások: 

OTrT 19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet 
ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji 
értékeit nem veszélyezteti. 

Btv 25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat 
országos övezetre, valamint a pufferterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások 
mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind 
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 

c) országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem helyezhető el; 
d) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető; 
e) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken 2700 m2-nél kisebb telkek nem építhetők be; 
f) új külszíni bányatelek nem állapítható meg; 
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb közművezetékek, 

építmények tájba illesztve létesíthetők; 
i) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó, hulladéktároló, h) csarnok 

jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető; 
hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra 

alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem 
létesíthető; 

j) csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, a kialakult 
tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

T-1. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
4.2. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
A település közigazgatási területét a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete érinti. 
 

Térségi területfelhasználás 
megnevezése 

TeIR szerinti 
területnagysága 
a közigazgatási 

területre 

OTrT szerinti 
eltérés 

legnagyobb 
mértéke 

A felülvizsgálat 
utáni szerkezeti 
tervlap szerinti 
területnagyság  

Eltérés  
a TeIR szerinti 

területnagyságtól 

ha % ha % 
Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete 
(T1) 

480,82 +/-5 477,43 -0,7 

 
Az övezetek a BAT övezeti tervlapja szerint, ahol azonosítható volt, utak, árkok, patakok, erdők határvonalára 
igazítva került ábrázolásra. 
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A tájképvédelmi terület övezete a tervezett lakóterület új határára lett igazítva. 
 
Nem érinti a tájképvédelmi terület a szőlőhegyen kijelölt különleges turisztikai területet.  
 
A kiemelt térségi tervben a turisztikai területet lefedi a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, így 
a beépítésre szánt terület kijelölésére nem lenne mód. A 2003. évi XXVI. törvény 12/A.§ (4) bekezdése szerint 
településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi 
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső 
része legfeljebb ±5%-kal változhat. 

 
A fentiek szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv) 4/2. számú mellékletében 
rögzített övezeti határoktól 5%-os mértékben el lehet térni, amennyiben ahhoz az illetékes államigazgatási 
szervek azt nem kifogásolják. 
 
A különleges turisztikai területen folyó tevékenység nem fogja veszélyeztetni a szomszédos térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület értékeit. A turisztikai területen a szőlőhegy építési paramétereihez hasonló 
beépítés engedélyezett, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló 
épületek, vendéglátó épület helyezhető el. A beépítésre szánt terület kijelölésének az volt az indoka, hogy a 
terepszint alatt 20 %-os beépíthetőség engedélyezhető legyen. 

 
A fentiek alapján az érintett államigazgatási szervek korábbi településrendezési terv módosítás során 
egyetértő nyilatkozatukkal hozzájárultak a szükséges a Btv-től való eltéréshez. 

 
A Btv. vonatkozó előírása: 

26. § A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b)95 a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési 

szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében 
engedélyezhető; 

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig 
az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 

d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők; 
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 

2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el; 
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok 

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

biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek 
(komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető; 

h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a 
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a 
műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell 
biztosítani; 

i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

T-2. Történeti települési terület övezete 
4.3. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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Megfeleltetés: 
 
A történeti települési terület övezete a belterület kivételével a teljes település területet lefedi. 
 
Az övezet lehatárolására adatszolgáltatást nem kaptunk. A lenti előírások a helyi építési szabályzatban 
érvényesítésre kerültek. 
 
A Btv. vonatkozó előírása: 

27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét - a kulturális örökségvédelmi hatóság 
állásfoglalása alapján - a településrendezési eszközökben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) bekezdésben 
foglaltak érvényesülése érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2) A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a történeti települési terület kiemelt 
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben - a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint - meg kell határozni, és elő kell írni a látványvédelmet, a településkép-
védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz 
illeszkedő megjelenését meghatározó előírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő építési anyagok 
használatát; 

b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a 
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a 
műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell 
biztosítani; 

c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító és 
hulladékátrakó állomás nem létesíthető. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

T-3. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
4.4. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet lehatárolására adatszolgáltatást nem kaptunk. A világörökségi kezelési terv nem ismert.  
 
A Btv. vonatkozó előírása: 

28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét - a kulturális 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján - a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek 
megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell 
érvényesíteni. 

(2) A világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) tekintetében az OTrT által meghatározott 
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a világörökség és 
világörökség-várományos terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a 
tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban a tájképet és a kulturális 
örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

L-1. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
4.5. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet a település közigazgatási területét nem érinti.  
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

A-1. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
4.6. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
Az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása értelmében a település közigazgatási területén nyilvántartott 
ásványvagyon nincs. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

R-1, Térségi jelentőségű komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete 
R-2. Ökológiai rehabilitációt igénylő terület 

4.7. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 

 

Megfeleltetés: 
 
Az övezetek a település közigazgatási területét nem érintik.  
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

SZ-1, Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete 
 

4.8. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet a település jelentős részét érinti. Az alábbi előírások teljesülnek. 
 
Figyelembe veendő előírás: 
Btv: 31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által 
meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos övezetre vonatkozó 
övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a következő 
előírások alkalmazandók: 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés 
folytat-ható; 
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok 
lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a 
hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

P-1, Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

4.9. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet a település közigazgatási területét nem érinti.  
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

P-2, Vízeróziónak kitett terület övezete 
 

4.10. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
A turisztikai terület tervezési területér érinti a vízeróziónak kitett terület övezete, a hatályos HÉSZ-ben a lenti 
előírások alkalmazásra kerültek.  
 
Figyelembe veendő előírások: 

33. § A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekintetében az OTrT által meghatározott vízeróziónak kitett 
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások 
megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek 
erdősítésével - kivéve a szőlő termőhelyi kataszteri területeket - kell az erózió mértékét csökkenteni; 

b) a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a 
településrendezési eszközökben kell meghatározni. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

F-1, Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete 
D-1 Tómeder övezete 

4.11. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 

 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet a település közigazgatási területét nem érinti.  
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

H-1, Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
4.12. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet a település közigazgatási területét nem érinti.  
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

U-1, Települési terület, U-2 Gazdasági terület 
M-1, Általános mezőgazdasági terület, M-2 Kertgazdasági terület 

E-1, Erdőterület, E-2 Erdőtelepítésre alkalmas terület 
4.13. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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Megfeleltetés: 
 
A település közigazgatási területét a települési terület, az általános mezőgazdasági terület, a kertgazdasági 
terület, az erdőterület és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti. 
 

Térségi területfelhasználás 
megnevezése 

TeIR szerinti 
területnagysága 
a közigazgatási 

területre 

OTrT szerinti 
eltérés 

legnagyobb 
mértéke 

A felülvizsgálat 
utáni szerkezeti 
tervlap szerinti 
területnagyság  

Eltérés  
a TeIR szerinti 

területnagyságtól 

ha % ha % 
Települési terület övezete 
(U1) 

41,84 +/-5 38,67 -7,6 

Általános mezőgazdasági 
terület övezete (M1) 

537,2 +/-5 538,48 +0,2 

Kertgazdasági terület 
övezete (M2) 

111,16 +/-5 116,71 +5,0 

Erdőterület övezete (E1) 92,8 +/-5 89,09 -4,0 
Erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete (E2) 

5,74 +/-5 5,94 +3,5 

 
Települési terület övezetébe került a meglévő és tervezett lakóterületek, a gazdasági területek, a különleges 
területek, továbbá a zöldterületek. A települési terület nagysága a lakóterület keleti irányú bővítése ellenére is 
kisebb, mint a Btv-ben rögzített érték. 
Általános mezőgazdasági terület övezetébe tartoznak a település nagytáblás mezőgazdasági művelésbe tartozó 
területei. Az övezetben ábrázolt terület és a természetben mezőgazdasági terület szinte azonos, kiterjedése 
azonban kisebb mértékben eltérő. 
Kertgazdasági terület övezetébe a szőlőhegy volt zártkerti ingatlanai tartoznak. A korábbi településrendezési terv 
készítésekor a Btv. szigorú alkalmazásával több, a természetben volt zártkerti ingatlant sorolt be az általános 
mezőgazdasági területbe, ezek az érintett területek kerültek át a felülvizsgálat keretében kertes mezőgazdasági 
területbe, illetve mezőgazdasági térségbe.   
Erdőterület övezetébe a település meglévő erdői tartoznak. Kisebb Btv-től eltérés a hegytetőtől nyugatra 
lehúzódó volt zártkerti területen jelölt erdő kertes mezőgazdasági területbe sorolásával mutatkozik. 
Erdőtelepítésre alkalmas terület a Btv. szerint került kijelölésre, térképre igazított méretei kis mértékben térnek 
el a Btv-től.     
 
Figyelembe veendő előírások: 
Települési terület övezete  

Btv: 37. § A települési terület övezetén (U-1): 
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti 

adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel 
foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett 
területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 

b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e 

törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a 

meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a 
műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell 
biztosítani. 
 
Általános mezőgazdasági terület övezete 

Btv: 39. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1): 
a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű 

használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az 
1000 m2-t nem haladhatja meg; 
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c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos 

állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem 
haladhatja meg; 

e) szőlőművelési ágban lévő területen – a g) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret esetén 
épület nem létesíthető; 

f) a szőlőművelési ágban lévő területen – a g) pontban foglaltak kivételével – 2 ha és azt meghaladó 
telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület 
építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800 m2-t nem haladhatja meg; 

g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel 
rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – a szőlője 
művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési 
tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő 
telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek 
beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági 
terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti 
előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre 
telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni; 

h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást 

szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek 
alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 

j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési 
ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol 
egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó 
előírás szerint lehet építeni; 

k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait 
szolgáló épület kivételével – tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter 
távolságra lehet elhelyezni. 

A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési eszközökben 
kell rendelkezni; 

l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő fásításokat a 

településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni; 
n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások 

karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. 
(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – parti és partközeli 

településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a 
birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – 
legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A 
beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja 
meg. 

(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben kell 
szabályozni gazdasági területként, ahol környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység 
folytatható. 

(4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a 
nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető. 
 
Kertgazdasági terület övezete 

Btv: 40. § A kertgazdasági terület övezetén (M-2): 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, kivéve, ha e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott a 
helyi építési szabályzat más mértéket állapított meg; 
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c) 1500 m2-nél kisebb telekre az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott helyi építési szabályzat alapján 
sem lehet épületet építeni; 

d) művelt telekre 3%-os beépítettséggel - a 39. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével - a műveléssel 
összefüggő gazdasági épületet lehet építeni; 

e) a beépítési magasság a 4 métert, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg; 
f) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 
g) az egyes településeken az övezet területének legfeljebb 10%-án a település helyi építési szabályzatában 

kijelölt, a település belterületéhez közvetlenül kapcsolódó területeken, legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt 
telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető; 

h) műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív kertészeti kultúra található; 
i) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől függetlenül elhelyezhető. 

  
Erdőterület övezete 

Btv: 42. § Az erdőterület övezetén (E-1): 
a) a szőlő művelési ágban történő hasznosítás - a szőlő termőhelyi kataszteri területbe is besorolt területeken 

- az erdészeti hatóság által engedélyezhető; 
b) a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken természetvédelmi 

bemutatási, kezelési, illetve erdészeti célból szabad építményt elhelyezni; 
c) a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet 

építeni; 
d) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát - 

tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell; 
e) a védőerdők kivételével kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve 

erdőgazdálkodási célból szabad; 
f) új vadaskert létesítése nem engedélyezhető; 
g) terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhető. 

 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

Btv: 43.§ Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet (E-2) tekintetében az OTrT által meghatározott 
erdőtelepítésre alkalmas terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírásai mellett a következő 
előírások alkalmazandók: 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat 

folytatható; 
c) erdőtelepítést az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló erdőfoltok 

megőrzésével kell végezni. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

M-3, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, E-3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
4.14. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

 

Megfeleltetés: 
 
Az övezetben kijelölt erdőterület a természtben is meglévő erdő, amely területe 7,51 ha, 5,9 %-kal több, mint a 
Btv-ben rögzített érték. A  terület a településrendezési tervben védelmi erdőterületbe sorolt. 
 

Figyelembe veendő előírások: 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
Btv: 44. § A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet (E-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kiváló 

termőhelyi adottságú erdőterület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások 
érvényesek: 

a) az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a tényleges kiterjedésnek 
megfelelően a településrendezési eszközökben kell lehatárolni; 

b) az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület települési 
területfelhasználási egységbe sorolhatóak. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

Ü-1, Turisztikai fejlesztési terület, C-1 Szőlőtermőhelyi kataszteri terület 
4.15. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 
 

 
Megfeleltetés: 
 

A Szent György hegyet körbefutó, tapolcai, illetve kisapáti összekötő utaktól a hegytetőig tartó területek, 
kivéve az út keleti oldalára átnyúló települési területtel érintett területrészt szőlőtermőhelyi kataszteri 
terület övezet által érintett. 
 
Az utak, illetve a hegytető erdősült területe jól megállapítható határa az övezetnek. A lakóterület, illetve 
bővítési területének keleti határa egyben a kataszteri terület határa is. 
  
A szőlőhegybe ékelődő különleges turisztikai terület a korábbi településrendezési terv módosítása során már 
kivételre került a szőlőtermőhelyi kataszteri terület hatálya alól, mivel kijelölésére másmódon nem 
kerülhetett sor. 
A különleges turisztikai területen folyó tevékenység nem fogja veszélyeztetni a szomszédos szőlőtermőhelyi 
kataszteri terület értékeit. A turisztikai területen a szőlőhegy építési paramétereihez hasonló beépítés 
engedélyezett, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló 
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épületek, vendéglátó épület helyezhető el. A beépítésre szánt terület kijelölésének az volt az indoka, hogy a 
terepszint alatt 20 %-os beépíthetőség engedélyezhető legyen. 

 
Térségi területfelhasználás 

megnevezése 
TeIR szerinti 

területnagysága 
a közigazgatási 

területre 

OTrT szerinti 
eltérés 

legnagyobb 
mértéke 

A felülvizsgálat 
utáni szerkezeti 
tervlap szerinti 
területnagyság  

Eltérés  
a TeIR szerinti 

területnagyságtól 

ha % ha % 
Szőlőtermőhelyi kataszteri 
terület övezete (C1) 

209,53 +/-5 208,28 -0,6 

 
 
Figyelembe veendő előírások: 

46. § A szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén (C-1): 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe is besorolt földrészletek erdőterületként történő 

kijelöléséről a településrendezési eszközökben kell dönteni; 
c) építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, 

szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez 
tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is kielégítő épületet lehet; 

d) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.), amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan 
hozzátartozó tájképformáló elem - szőlőműveléssel nem hasznosított területen is - a telek méretétől 
függetlenül elhelyezhető; 

e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró 
nyilatkozatával kell igazolni. 
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BAT Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

K-1, Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete által érintett település 
4.16. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 
 

Megfeleltetés: 
 
Az övezet a település közigazgatási területét nem érinti.  
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Összefoglaló táblázatok 

Országos Területrendezési Terv 
országos területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
országos területfelhasználási katagóriák  

települési térség + 
erdőgazdálkodási térség -- 
mezőgazdasági térség + 
vegyes területfelhasználású térség -- 
vízgazdálkodási térség -- 
építmények által igénybe vett térség - 

országos övezetek  
országos ökológiai hálózat + 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület -- 
jó termőhelyi adottságú szántóterület -- 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület + 
tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete + 
világörökségi és világörökségi várományos terület + 
országos vízminőség-védelmi terület + 
nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területe 

-- 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület -- 

 
Btv Területrendezési Terv 

kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák  
erdőgazdálkodási térség  + 
mezőgazdasági térség + 
települési térség + 
vízgazdálkodási térség + 
egyedileg meghatározott térség -- 
építmények által igénybe vett térség -- 

térségi övezetek  
magterület övezete + 
ökológiai folyosó övezete -- 
puffer terület övezete + 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete + 
Történeti települési terület övezete + 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete + 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete -- 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete + 
Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete -- 
Ökológiai rehabilitációt igénylő terület -- 
Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete + 
Földtani veszélyforrás terület övezete -- 
Vízeróziónak kitett terület övezete + 
Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete -- 
Tómeder övezete -- 
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete -- 
Települési terület + 
Gazdasági terület -- 
Általános mezőgazdasági terület + 
Kertgazdasági terület + 
Erdőterület + 
Erdőtelepítésre alkalmas terület + 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület -- 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület + 
Turisztikai fejlesztési terület -- 
Szőlőtermőhelyi kataszteri terület + 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete által érintett település -- 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 

fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

Hegymagas Község szomszédságában fekvő települések (Nemesvita, Raposka, Kisapáti, Szigliget)  
 
Hegymagas szomszédos települései közigazgatási határaik mentén konfliktust eredményező területfejlesztések 
nem történtek. 
A szomszédos települések TRT módosítási szándékait Hegymagas Önkormányzata nem kifogásolta. 
 
 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

Hegymagas község 2002 évi településfejlesztési koncepciója a fejlesztés irányelveit a következő pontokban 
foglalta össze: 
 

- Hatékonyan gazdálkodó, helyi munkaerőt foglalkoztató vállalkozások fejlődésének támogatása új 
vállalkozások kialakulásához szükséges előfeltételek biztosítása. 
 

- A turizmus fejlesztési lehetőségének kialakítása, a szálláslehetőségek növekedés feltételeinek 
megteremtése, a turisztikai programkínálat bővítése, színvonalának emelése, a turisztikai potenciál 
felmérése. 
 

- Közműellátottság fejlesztése: a csapadékvíz elvezetésnek a teljes településen megfelelő megoldása, a 
szennyvíz-közművek kiépítése. Az új közművek építéséhez hely biztosítása a közterületeken, 
figyelemmel a műtárgyak tájképet legkevésbé zavaró kialakítására. 
 

- A működő mezőgazdasági telephely fejlődési lehetőségei biztosítása, úgy, hogy az ne zavarhassa az 
egyéb települési funkciókat. 
 

- A község kedvező környezeti állapotának megőrzése, ennek érdekében csak a környezetet a minimális 
mértékben terhelő gazdasági tevékenység betelepülésének támogatása.  
 

- A település területén lehetőség biztosítása kereskedelmi tevékenységet folytatására úgy, hogy azzal 
nem zavarható a környezet az elfogadhatónál nagyobb mértékben. 
 

- Új lakóterületek kialakítása, akár a belterület bővítésével is. 
 

- A közösségi zöldterületeket kialakítása, a meglévők fejlesztése. 
 

- Az idegenforgalmat is elősegítő beruházásokat támogatása (víztározó kialakítása, szolgáltatás 
fejlesztése, lovarda, kemping kialakítása, turista útvonalak kijelölése) 
 

- Közlekedési hálózat fejlesztése (összekötő út Kisapátival, kerékpárút hálózat) 
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Tervezési szerződések: 

A település hatályos tervezési szerződése a 2015. évben Hegymagas Község Önkormányzata és a City Pro Kft. 
kötött létrejött Hegymagas településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) felülvizsgálata, új településrendezési eszközök elkészítése címmel. 

Településrendezési szerződések: 

Hegymagas községnek jelenleg nincs élő településrendezési szerződése a település közigazgatási területének 
részterületeire vonatkozóan a tulajdonosok és az Önkormányzat között. 

Településrendezési szerződések: 

Hegymagas Község az Építési törvény adta lehetőséggel idáig nem élt, mely szerint a települési önkormányzat 
egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek 
tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval.   
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény módosítását tartalmazó 2006: L. 
törvény 16.§ szerint az Étv az alábbi 30/A paragrafussal egészül ki, amely a „Településrendezési szerződés” 
lehetőségét az alábbiak szerint szabályozza: 

30/A § (1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására 
településrendezési szerződést (továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az 
ingatlanon beruházni szándékozóval (továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). 

(2) A szerződés tárgya lehet különösen: 

a. a településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok 
rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek, helyi építési 
szabályzat – egyeztetett program alapján történő – kidolgozásának finanszírozása, 

b. a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatokban rögzített célok – a telek felhasználásának az 
ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi megőrzése 
mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás és feltétel esetén is, 

c. azon egyéb költségek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél 
megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az 
önkormányzatot terhelik. 

(3) A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat arra vállal 
kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a 
szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja. 

(4) A szerződésben kikötött, illetve vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között 
közvetlen összefüggésnek kell lenni. 

(5) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők 
részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételek kapcsán szükséges intézkedésekről, a 
településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges 
ismételt véleményeztetési kötelezettségről. 

Tekintettel arra, hogy a törvény 30/A §. (2) pont nem kizárólagosan és kötelezően határozza meg a 
településrendezési szerződés tématerületeit, „a szerződés tárgya lehet különösen” megfogalmazás lehetőséget 
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ad arra, hogy az önkormányzat a területtulajdonos fejlesztővel minden olyan kérdésben megállapodjon a 
településrendezési szerződés keretei között, amely adott cél megvalósítása során a szerződő felek érdekeit 
szolgálják. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

 
Az 1998. után készült OTÉK alapú tervelőzményt, Hegymagas településrendezési tervét, 2002-ben az Architop 
Építésziroda Kft. készítette.  
 
A hatályos településrendezési eszközök: 
10/2002. (VIII.29.). Sz. Kt. rendelet Hegymagas Helyi Építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről 
xxxxxxxxxxxx. Kt. határozat a község Településszerkezeti tervéről.  
 
A 2002 és 2015. közötti időszakban a településrendezési eszközök nem módosultak.  
 
2001-ben készült a község településfejlesztési koncepciója. (42/2001. (V. 02.) Kt.) 
8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
vagyonkataszteri kimutatás (2016. 01. 14. állapot szerint)  
40/2015. (IV. 30.) Kt. határozat - Hegymagas Község Önkormányzatának 2015-2019 évi gazdasági programja 
Helyi esélyegyenlőségi Program Elkészítése jelenleg folyamatban. 
 
Összefoglalásul elmondható, hogy Hegymagas tervellátottsága kedvezőtlen. A hatályos településszerkezeti terv 
előirányzott területfejlesztéseiből máig részletes szabályozási tervek nem készültek a fejlesztési elképzelések 
változásai miatt.  
 

Egyéb, a tervezést segítő tervek: 
- Veszprém megye területfejlesztési koncepciója és programja 
- Veszprém megye területrendezési terve 
- Veszprém Megye Környezetvédelmi programja 2011-2016. 
- Lesencéktől a Balatonig Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve a 2011-2016. időszakra 
- Lesencéktől a Balatonig Kistérség Környezetvédelmi Programja a 2011-2016. időszakra 

 
 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök és településfejlesztési koncepció 

Településfejlesztési koncepció 
A jelenleg hatályos koncepciót a tervezői csoport a község szakmai és politikai vezetőinek adatszolgáltatása, 
javaslattételei alapján dokumentálta; az anyag 2001-ben készült. 
A dokumentáció felülvizsgálata 2016 évben a 314/2012. Korm. rend. tartalmi követelményei szerint készül.1 
 
Településszerkezeti terv 

A xxxxxxxxxxxx. Kt. határozat a község Településszerkezeti tervéről. 

Mellékletei: 
A hatályos határozat mellékleteinek felsorolása: 

                                                            
1 a 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rend. meghatározása szerint a „településrendezési eszközök” tartalma leszűkítésre került a 
településszerkezeti tervre és a helyi építési szabályzatra 
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Rajz-szám Településszerkezeti terv –TSZT- rajzi mellékletei méretarány 
R-1 Településszerkezeti terv M=1 : 8 000 

 
Helyi Építési Szabályzat 
 
A 10/2002. (VIII.29.) Kt. rendelet Hegymagas Helyi Építési szabályzatáról a község közigazgatási területére 
vonatkozóan 
Mellékletei: 
A hatályos rendelet mellékleteinek felsorolása: 
Rajz-szám Helyi Építési Szabályzat –HÉSZ- mellékletei méretarány 
R-2 Szabályozási Terv (2002) (külterület) M=1: 8 000 
R-3 Központi Szabályozási Terv (2002) (belterület) M=1: 2 000 

 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Gazdasági területfejlesztés (2002) 2002 2016 megvalósult elemek 
A jelenlegi belterülettől északra kijelölt lakóterület 

mellet, a meglévő út és lakóterület által határolt 
területet. A területen elhelyezett létesítmények 
elsősorban a környező területek ellátását 
szolgálhatják. További funkcióként a szomszédos 
lovardához kapcsolódóan idegenforgalmi hasznosítás 
is elképzelhető. 

javaslat A gazdasági fejlesztés: 
nem valósult meg. 

Zöldterületfejlesztés (2002) 
Zöldterületek kerültek kijelölve az új lakóterület 
mellett 

0,11 ha A zöldterületi fejlesztés: 
nem valósult meg. 

A belterület keleti határán. 0,49 ha A zöldterületi fejlesztés: 
nem valósult meg. 

véderdőnek szabályozott, jelenlegi pihenőpark 
területét zöldterületbe soroltunk  

1,19 ha A zöldterületi fejlesztés: 
nem valósult meg. 

Lakóterület fejlesztés (2002) 
A meglévő lakóterülettől északra elterülő területet 
javasoljuk elsősorban lakóterületnek kijelölni, falusias 
lakóterület kategóriában. Az érintett terület jól 
kapcsolható a korábban kialakított lakótelkekhez, 
infrastruktúrával könnyen ellátható. Itt 34 lakótelek 
kialakítására van lehetőség. 

 A lakóterület fejlesztés: 
telekalakítás, beépítés, 
részlegesen valósult meg. 

A Kossuth utca egységes utcaképének kialakítása 
érdekében az utcát határoló volt zártkerti ingatlanokat 
is javasoljuk lakóterületbe sorolni. 
 

 A lakóterület fejlesztés: 
telekalakítás, beépítés, 
részlegesen valósult meg. 

A korábbi tervek is tartalmazták már a szigligeti út 
nyugati oldalán található terület lakóterületbe 
vonását. A jelenlegi lakóterület és az állattartó telepre 
bevezető út között 8-10 lakótelek kialakítására van 
lehetőség.  

 

 A lakóterület fejlesztés: 
telekalakítás, beépítés, 
nem valósult meg. 
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2002 évi lakó és gazdasági területfejlesztések (ábra) 

Összegzés: 
A község belterületén és környezetében fejlesztésre kijelölt lakó és gazdasági területei nem, vagy minimális 
mértékben valósultak meg. A teljes és Vagy részleges megvalósulást akadályozó tényezők között jelentős 
szerepe van a népességcsökkenésnek és a gazdasági visszaesésnek, a fejlesztési és befektetési lehetőségek 
szűk mozgásterének. 
 

 

 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

Hegymagas területe 7,89 km2, lakónépessége 282 fő (2014), mellyel a Tapolcai járás egyik kis településének 
számít. Népsűrűsége ezáltal 35,7 fő/km2, amely az országos átlagot  – 105 fő/km2 – nagymértékben alul múlva, 
ritkán lakott településnek számít.   
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A lakónépesség 14 éves távlatban történő alakulását tekintve, Hegymagas népessége növekvő tendenciát jelez 
(1. ábra). A lakosságszám 2006-ig kisebb mértékben csökkent, mely után egy dinamikusabb 
népességnövekedés kezdődött. A 2005-ben számlált 232 főhöz képest a település népessége 2014-re 50 fővel 
növekedett.  

 

1. ábra Lakónépesség száma az év végén (2000-2014) (fő) 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

A viszonylag állandó, csak kisebb mozgásokkal jellemző népességszám mellet a korösszetétel fokozatos 
tendenciákat mutat. A fiatalkorúak és az időskorúak állandó népességen belüli részaránya, valamint az öregségi 
mutató alapján Hegymagas és környezete elöregedést jelez. Tehát fokozatos csökkenés figyelhető meg a 14 
éven aluliak arányában, mely mellett a 60 évesnél idősebb korú népesség száma emelkedik. A korösszetételben 
10 év távlatában a 15-59 éves korosztály közel stagnáló részaránnyal van jelen. A 14 évesnél fiatalabbak aránya 
2014-re 14,4%-ra csökkent, mely megegyezik az országos átlaggal. Ehhez hasonlóan a 60 évesnél idősebbek 
aránya 23,8%-ra emelkedett.   

A településen élő időskorúak száma tehát jóval meghaladja a fiatalkorúakét és gyermekekéét (2. ábra). A 
vitalitási index ennek alapján jelentősen elmarad a 100%-tól, 2014-re az arány 61,2%-ra csökkent (3. ábra). A 
megyei (53,2%) és országos (57,7%) átlaghoz képest ez az arány kedvezőbb.  
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2. ábra A korcsoportok megoszlása a lakónépességben 2014 (%) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
 

 
3. ábra A vitalitási index változása (14/60 évesek) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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A népesedési folyamatok tekintetében a település a járáshoz képest kedvezőtlenebb értékekkel rendelkezik (4. 
ábra). A természetes szaporodás negatív egyenlegű, így minden évben kevesebben születnek, mint ahányan 
meghalnak. Ennek értelmében természetes fogyás jellemző, akárcsak összességében az országra, illetve a járásra 
nézve is.  

 
4. ábra Természetes fogyás, szaporodás 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft  

A természetes fogyás mértéke Hegymagason jelentős mértékű. 2014-ben -14,2-es értéket regisztráltak (járási 
átlag:-5,9). 

A település népességszámának alakulása egyrészt adódik a természetes szaporodás egyenlegéből, másrészt a 
vándorlás egyenlegéből. A település vándorlási egyenlege azonban pozitív, 2014-ben rendkívül magas, 53,2 
ezrelékes értéket regisztráltak (5. ábra), mely jóval kedvezőbb a járási átlagoknál. Hegymagas népessége tehát a 
beköltözők magas száma miatt nő, a pozitív vándorlási egyenleg nagymértékben ellensúlyozza a negatív 
természetes szaporodást (fogyást). 
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5. ábra Vándorlási egyenleg alakulása (ezrelék) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft  

 

A település etnikai összetételének elemzése – újabb hiteles adat hiányában - a 2011-ben lebonyolított KSH 
Népszámlálás adataira támaszkodik. A kisebbséghez tartozók között a legnagyobb arányban a németek 
képviseltetik magukat (13 fővel). Emellett a községben 5 fő vallotta magát romának, 5 fő egyéb nemzetiséghez 
tartozónak. A nemzetiségek lakónépességhez viszonyított megoszlása 6%. 

 

A község fejlődési potenciálját és a népesség életkörülményeit egyaránt befolyásolja az itt élők iskolázottsági 
szintje, mivel a képzettség napjainkban a munkavállalás egyik legfőbb feltétele. Erre vonatkozó adatok is csak a 
KSH 2011-es népszámlálási adatbázisában állnak rendelkezésre. 

Hegymagas lakosságának iskolázottsági szintje a népszámlálási adatok alapján 2011-ben az országos átlaghoz 
közelítő volt. Az alacsony iskolázottságú (általános iskolai végzettségű) lakosok települési aránya 24%. A település 
7 évnél idősebb lakónépességének legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása: érettségivel – mint 
legmagasabb végzettséggel – rendelkezők aránya 24,2% (országos átlag: 27,5%), valamint az egyetemi, főiskolai, 
egyéb oklevéllel, mint legmagasabb végzettséggel rendelkezők aránya 12,3% (országos átlag: 15,5%). A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 15,4% (6. ábra).  
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6. ábra Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A település lakosságának iskolázottsága mindenképpen befolyásolja Hegymagas fejlődési esélyeit, 
elmaradottsága konzerválhatja az előrehaladást, ezért az iskolázottsági szint növelése a település hosszú távú 
fejlesztésének kulcskérdése.  

A foglalkoztatottság – a gazdasági aktivitás 2011. évi adatai alapján – tekintetében a munkanélküli ráta 7,6%, 
mely a járási átlag (5,6%) feletti, és az országos értéknél (5,7%) is kicsit kedvezőtlenebb (8. ábra). A 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,5% (7. ábra).  

 

7. ábra Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) - 2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A munkanélküliek és a foglalkoztatottak aránya a Veszprém megyei járási székhelyeken kedvezőbb az országos 
átlaghoz viszonyítva: a munkanélküliség kisebb, a foglalkoztatottság nagyobb mértékű. Ehhez képest Hegymagas 
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a járáson belül fejlődő településnek számít. 10 éves távlatban, 2001 és 2011 között a foglalkoztatottság 51,6%-
ról 57,5%-ra nőtt, mely mellett a munkanélküliség 8,6%-ról 7,6%-ra csökkent. 

 

8. ábra Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) - 2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A településen élők jellemzően a környező településeken vállalnak munkát, a foglalkoztatott lakosság 
dominánsabb része, – 75%-a (2011) – naponta ingázik a lakó,- illetve a munkahelye között.  

A községben jelentősebb számú alkalmazottat foglalkoztató üzem, vállalkozás nem működik. A település 
külterülete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, ezért új munkahelyek teremtése nagyon szűk körben, kis 
létszámmal lehetséges. Az idegenforgalom – a két hónapra leszűkült nyári szezon miatt – csak szezonális 
foglalkoztatottságot biztosít. A falusi turizmus több családnak biztosított a korábbi években jövedelem 
kiegészítést. Az idegenforgalom csökkenése, és a jelentősen megnövelt bürokrácia miatt a szálláskiadással 
foglalkozók száma folyamatosan csökken.  

Jelenleg a községben a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A munkaképes korú lakosság elsősorban 
Tapolcán – a szolgáltatásban és kereskedelemben – talál munkát. Többen egészítik ki jövedelmüket 
kertgondozással, takarítással. Örvendetesen nőtt a szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozók száma. 

A helyben történő foglalkoztatás lehetőségei erősen korlátozottak, ezért az önkormányzat támogatja a helyközi 
közlekedés bővítését, a munkahelyek bővítését. 

A helyi lakosság életminőségét alapvetően meghatározza a települési lakásállomány összetétele és a 
lakóingatlanok állapota, minősége. Hegymagason 130 db lakás alkotja a lakásállományt. Az 1000 lakosra jutó 
lakások aránya a településen magasnak számít az országon belül, 461 db.  

A komfortosság tekintetében kedvező tendenciában változik a település lakásállománya. Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 34,5%-ról 7,4%-ra csökkent 2001-2011 között, mely ilyen szempontból az 
életminőség jelentős javulását jelenti (9. ábra).  
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9. ábra Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) - 2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok  

Az OM által összeállított vezetői összefoglaló "A szegregáció felszámolásáról szóló jelentés" című kormány -
előterjesztés tervezetben leírtak alapján az Európai Unió szervezetei több dokumentumban is hitet tesznek azon 
célkitűzés mellett, hogy az Unió a szabadság, biztonság és igazságosság térségévé fejlődjön. Először az EU 
Alapszerződésébe került be a - 9 - diszkrimináció tilalma (az 1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami 
Szerződés 13. Cikke), majd az Alapvető Jogok Chartájának 21. Cikke fogalmazta meg a faji, nyelvi alapú, illetve az 
etnikai származáson és a nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló diszkrimináció tilalmát. Ezután megszülettek 
az esélyegyenlőségről szóló irányelvek.  

"A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés alááshatja az EK-Szerződés célkitűzéseinek 
megvalósítását, különösen a magas fokú foglalkoztatási szint és szociális védelem elérését, az életszínvonal és 
életminőség emelését, a gazdasági és szociális kohéziót és szolidaritást." Érvel az EU Tanácsa a faji egyenlőség 
direktívájának megalkotása mellett.  

A magyarországi törvények ezzel összhangban születtek meg:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településrendezés 
során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és 
szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez 
méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét.  

Szegregált lakóterületnek minősül, ha, az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai 
csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.  

Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a településrész, ahol az 
alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot.  
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A fentiek alapján Hegymagason szegregátumok, telepek kialakulása kifejezetten nem jellemző, társadalmi 
problémaként nem jelenik meg. 

Számottevő, illetve említésre méltó konfliktusok, vagy érdekütközések nincsenek. 

Hegymagas Helyi esélyegyenlőségi Programjának elkészítése jelenleg van folyamatban. 

 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 

A települési identitást erősítik a helyi kulturális élet tevékenységei és rendezvényei, a civil szervezetek 
tevékenységei, helyi nemzetiségi kezdeményezések, a környéken található természeti értékek és az arra épülő 
turisztikai desztináció menedzsment, valamit a település történeti adottságai és a lakosság identitástudata.   

2 bejegyzett civil szervezet működik a településen.  

A helyi közösség életében jelentősebb, fontosabb civil szervezetek, szerveződések az alábbiak:  

 Múlt Jelen Jövő Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület 

 Szigligeti Polgárőr Egyesület 

 Hegymagas Községért Közalapítvány 

 Hegymagasi Nyugdíjas Klub 

 Szent György hegy Sportegyesület Hegymagas-Raposka 

 Magyar Fekete Komondor Egyesület 

 
 

A település humán infrastruktúrája 
 
1.7.3. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Egészségügy  

A településnek nincs önálló orvosi körzete. A település egészségügyi ellátása a környező nagyobb településekről, 
Szigligetről, illetve Tapolcáról biztosított. Hegymagas, Raposka településsel együtt a Szigligeti Háziorvosi 
Szolgálathoz tartozik. A háziorvosi feladatokat ellátó orvosi Bt-hez 3 település – Szigliget, Hegymagas és Raposka 
– tartozik. A feladatokat ún. vegyes praxisban látja el. A háziorvos Hegymagason heti két alkalommal rendel. A 
védőnő a Szigligeti Rendelőben érhető el, heti két alkalommal, Hegymagason kizárólag konzultációs lehetőség 
biztosított. A Szolgálatban 1 háziorvos, 1 védőnő és egy asszisztens dolgozik. 

Fogorvosi ellátás, gyermekorvos illetve gyógyszertár nincs a településen. A fogorvosi feladatok Tapolcán kerülnek 
ellátásra, külön gyermek, illetve felnőtt ellátás biztosított. 

Bölcsődei ellátás a járásban csak Tapolcán vehető igénybe, ahol 62 bölcsődei férőhely működik. Az intézmény 
kapacitása nem elegendő, mivel egy működő bölcsődei férőhelyre 6,4 0-2 évesek gyermek jut. 
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10. ábra Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

Az egy háziorvosra jutó lakosok száma a településeken megfelel az országos átlagnak (1553,8 fő), illetve az orvosi 
ellátás jellemzően attól kedvezőbb leterheltségű. 

A családsegítés és a gyermekvédelmi szolgálat feladatait a Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat Ellátó Intézményi Társulás látja el. Ugyanezen társulás keretében történik a szociális 
étkeztetés, a házi gondozás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. 

 

Oktatás  

A településen nem működik általános iskola, óvoda, illetve bölcsőde. Oktatási, nevelési intézmények hiányában 
a szomszédos Szigligeten, illetve Tapolcán biztosítható a gyermekek oktatási-nevelési ellátása. Az alábbi két ábra 
is jól mutatja, hogy a térség számos kistelepülése hasonló helyzetű. Helyi intézmények hiányában a nagyobb 
központokban vehető igénybe az óvoda és általános iskola. A más településekről bejáró általános iskolai tanulók 
aránya a járásban így általában magas, 20-70% közötti.  

A településen a kulturális igényeket szolgálja a művelődési ház és a könyvtár. A községi könyvtár a 
könyvkölcsönzésen túl összefogja a községi programok szervezését, lebonyolítását. 
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11. ábra Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

 
12. ábra Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 
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13. ábra Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A középiskolai oktatás intézményeit a járásban Tapolcán 4 középiskola látja el. A középiskolai tanulók száma az 
iskolákban 2014-ben összesen 397 főt számlált. A más településről bejáró tanulók aránya 48%. 

 

1.7.4. Esélyegyenlőség biztosítása 

A Helyi esélyegyenlőségi Program elkészítése jelenleg van folyamatban. 

 
 

1.8. Hegymagas gazdasága 

1.8.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Hegymagas Veszprém megye délnyugati csücskében helyezkedik el. Veszprém 60 km-re található, ennek 
következtében a megyeszékhely népességvonzó hatása már csak elenyésző mértékben érvényesül, a település 
polgárai számára nehezebben érhetőek el mindazon intézményi, szolgáltatási, valamint munkaerőpiaci 
kínálatok, amelyet Veszprém nyújt. A gazdaság és a foglalkoztatottság szempontjából meghatározóak a közeli 
nagyobb települések, mint például a 6 km-re fekvő Tapolca. Összességében elmondható, hogy a település kis 
mérete és a környező nagyobb települések jelenléte által Hegymagas nem bővelkedik helyi 
munkalehetőségben, és a helyben igénybe vehető szolgáltatások köre is hiányos. Az ingázás a családok jelentős 
részének megélhetési alapja a községben.  

A település történelmi hagyományai és földrajzi fekvése révén a mezőgazdaság meghatározó tényező. Az ipart 
tekintve a feldolgozóipar és az építőipar jelenik meg; a szolgáltatási szektorból pedig – turisztikai célpont 
település révén – jelentős a szálláshely szolgáltatási, vendéglátási tevékenység, mely mellett jellemzően az alap 
szolgáltatások köre érhető el. 

Egy térség fejlettségéről sokat elárul gazdaságának szerkezete, a gazdasági szereplők sűrűsödése és szervezeti 
formái, jövedelem-termelő képességét pedig komplex módon jellemzi. Jelen fejezetben a gazdasági 
fejlettséget leíró adatok kerülnek részletes elemzésre Hegymagas, illetve tágabb környezetére vonatkozóan.  
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A község a lakosság jelentős részének csupán alvóhelyéül szolgál, a településen kevesen dolgoznak. A lakosság 
döntő többsége így a környező nagyobb településeken dolgozik, naponta 75%-uk ingázik. Ennek oka, hogy 
egyrészt nincs elegendő munkahely a településen, másrészt a környező nagyobb települések magasabb 
jövedelmet és szélesebb munkahely-kínálatot tudnak biztosítani.  

A településen a mezőgazdasági és a helyi turisztikai vállalkozások határozzák meg alapvetően a gazdaság 
szerkezetét. Az egyes szektorokban regisztrált vállalkozások aránya megegyezik az országos átlaggal. 2014-ben 
26,7% volt a mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya, az iparé 12%, a szolgáltatásokban regisztráltaké 
pedig 61,3%, az összes regisztrált vállalkozás vonatkozásában. 

 

 

14. ábra: Az egyes gazdasági szektorokban foglalkoztatottak idősoros megoszlása 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Hegymagason lakó foglalkoztatottak száma 2011-ben 96 fő volt, 67,7%-uk a szolgáltató szektorban, 26%-uk az 
iparban, 6,3%-uk pedig a mezőgazdaságban dolgozott. A primer szektorban (országos átlag: 5,5%) és a 
szolgáltatásokban dolgozók aránya (országos átlag: 63%) az országos átlagnál magasabb, az ipari szektorban 
dolgozók aránya (országos átlag: 31,5%) alacsonyabb volt. A gazdaság fokozatos átrendeződését jól jelzi, hogy 
a 2001-es népszámláláshoz képest több mint 40%-al nőtt a szolgáltatásban dolgozók aránya, mely mellett az 
ipar 44%-ot, a mezőgazdaság 4%-ot vesztett.  

A településen 10 őstermelő regisztrált. Valamennyi vállalkozás 10 fő alatt foglalkoztató mikrovállalkozás.  

A gazdasági aktivitásról ad információt ezen felül még az adózók aránya is, mely alapján a község lakosságának 
kevesebb, mint fele (44%) volt adófizető (123 fő) 2013-ban.  

 

1.8.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A községben 2001. év végén 44 működő vállalkozást regisztráltak, a 2014. évben pedig már 75 db vállalkozás 
működött. Így a vizsgált 14 év alatt közel kétszeresére emelkedett a vállalkozások száma.  

A KSH adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a vállalkozások tevékenysége míg 2003-ban 7 
nemzetgazdasági ágat ölelt fel, addig 2014-ben már 13-at. 
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A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak közötti megoszlása tekintetében Hegymagason a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátásban működő vállalkozások aránya jelentősen magasabb (25%) a járási (20%) és 
országos (4%) átlagnál is.  

A mezőgazdasági ágazatban tevékenykedők száma 2001. után többszörösére emelkedett, a vállalkozások 
legnagyobb hányada, 27%-a (20 db) jelenleg ebben a nemzetgazdasági ágban működik. 

Az ipari és a különböző szolgáltatási ágak részvételi arányai megegyeznek a járási szerkezettel. Az iparon belül 
legjelentősebb ágazat az építőipar és a feldolgozóipar, melyekhez 4, illetve 5 db vállalkozás tartozik. 

Emellett nagyobb arány képvisel az ingatlanügyletek 7 db vállalkozással, valamint a kereskedelem, 
gépjárműjavítás területén 5 vállalkozás működik.  

A többi nemzetgazdasági ágban 4 db-nál kevesebb vállalkozás jellemző.  

 

  

15. ábra: Működő vállalkozások száma a különböző nemzetgazdasági ágakban - 2001 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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16. ábra: Működő vállalkozások száma a különböző nemzetgazdasági ágakban - 2014 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

10 év távlatában valamennyi szektorban működő vállalkozás száma tovább nőtt az évek folyamán, így az egyes 
ágak arányainak jelentős csökkenése nem a vállalkozások megszűnésének köszönhető, hanem egyéb 
nemzetgazdasági ágakban (főleg a mezőgazdaságban) működő vállalkozások nagyobb arányú növekedésének 
és a szolgáltatási kör kiszélesedésének.  

 

1.8.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése 

A gazdasági szervezetek száma 2001-ben 33 db volt, mely 2014-re 81 db-ra növekedett. A településen 10 év 
távlatában a legnagyobb változást az egyéni vállalkozások és a Kft-k aránya mutatja. Valószínű, hogy az egyéni 
vállalkozások olyan fejlődésen mentek át, hogy érdemes volt számukra társas vállalkozóvá válni. Az újonnan 
alakuló vállalkozások pedig vélhetően kihasználva, hogy a Kft-alapításához szükséges alapító tőke csupán 500 
eFt volt a 2010-es évek elején, szívesebben alapítottak Kft-t, mint egyéni vállalkozást. 
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17. ábra: Gazdasági szervezetek - 2001 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 
18. ábra: Gazdasági szervezetek - 2014 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

A település legnagyobb vállalkozásai: Gilvesy Pince Kft., Szászi Pincészet, Bencze Családi Pincészet, Mixvill 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiss István Pincészet, Hegymagasi Mezőgazdasági Szövetkezet, Boksay és 
Társa Kft., Nyári Pince Mezőgazdasági Szövetkezet. A vállalkozások részéről jelentkező munkaerő képzettségi 
igény elsősorban a szőlőműveléshez és az azzal összefüggő borturizmushoz kapcsolódik. 

 

Telephely-fejlesztési igény a vállalkozók részéről közvetve jelentkezett, jellemzően: birtokközpont létrehozása, 
illetve meglévő gazdasági épületek bővítésének lehetősége, valamint általános mezőgazdasági övezetben 
állattartó épületek létesítésének lehetősége. Kisebb léptékű, manufaktúrában/kis létszámú emberi 
munkaerővel működő feldolgozóval kapcsolatos megkeresések érkeztek az Önkormányzathoz. 
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Az állattartó telep (a volt MGTSZ telep) közvetett zavaró hatása nem számottevő, a helyszín és környezetének 
adottságai végett kialakult állapot. Esetleges megszüntetése jelentős anyagi ráfordítást igényelne. 

A nonprofit szervezetek aránya 14 év alatt 3 darabbal csökkent, már csak 3 szervezet működik a településen. 
Az átalakulások következtében a településen jelenleg 14 Kft. és 14 egyéni vállalkozás működik a korábbi 18 
egyéni vállalkozáshoz és 6 Kft-hez képest. Az egyéni vállalkozások közül 10-en végzik főfoglalkozásként, 3-an 
mellékfoglalkozásként, s 1 fő nyugdíjasként a vállalkozási tevékenységet. A betéti társaságok száma 4 db; s 
részvénytársaság a településen nem található. A gazdasági szereplők száma tehát összességében növekvő 
tendenciájú.  

 

1.8.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 
K+F stb.) 

A település gazdasági életének befolyásoló tényezői elsősorban a földrajzi helyzet, az elérhető munkaerő 
képzettsége, a helyben foglalkoztatási lehetőségek jelenléte, a K+F ráfordítás nagysága.  

Hegymagas gazdasági fejlődésében meghatározó jelentőségű a Balaton, valamint a környező városok jelenléte. 
Az aktív keresők nagy része naponta ingázik, a naponta eljáró foglalkoztatottak aránya 75% feletti. Nem 
található a településen olyan vállalkozás, amely nagyobb mennyiségű munkaerőt tudna egyszerre 
foglalkoztatni. 

A gazdasági aktivitás 2011. évi népszámlálási adatai alapján a foglalkoztatottsági ráta (a foglalkoztatottak 
száma a gazdaságilag aktív népesség százalékában) és a munkanélküliségi ráta (a munkanélküliek száma a 
gazdaságilag aktív népesség százalékában) kedvezőtlenebb a járási és országos átlagoktól, és 20 éves távlatban 
vizsgálva romló tendenciát mutat, a foglalkoztatottak arányának csökkenése és a munkanélküliek arányának 
növekedése mellett.  

 

 
19. ábra: A foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráta változása - 1990, 2001, 2011. 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
 

 

A 2001-es népszámlálás óta eltelt időszakban az inaktív keresők (gyesen, gyeden lévők, járadékosok, 
nyugdíjasok) száma 8%-pontos csökkenésen ment keresztül, mely mellett a tanulókat és háztartásbelieket 
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magába foglaló eltartott népesség számában is csökkenés (3,2%-pont) történt, mely a gyermekszám fogyásával 
hozható összefüggésbe. A kevesebb eltartott és inaktív kereső mellett a foglalkoztatottak és a munkanélküliek 
száma is egyaránt növekedett. A foglalkoztatási szerkezetben 1990 óta bekövetkező romló tendencia 2001 
után javulni kezdett, s a foglalkoztatottság tekintetében például meg is haladta a 20 évvel korábbi kedvező 
értékeket.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők (munkanélküliek, inaktív keresők, eltartottak) száma 
2011-ben összesen 167 fő volt, a gazdaságilag aktív népesség (foglalkoztatottak és munkanélküliek) száma 116 
fő (96 foglalkoztatott, 20 munkanélküli). Az inaktív keresők száma 74 fő, az eltartott lakosság részvétele 73 fő. 

 
20. ábra: A lakosság gazdasági aktivitásának változása - 1990, 2001, 2011. 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A gazdaság fejlődése nagymértékben függ a munkaerő minőségétől. A település iskolázottsági aránya az 
országos átlagtól kedvezőtlenebb. A 25 éves és idősebb népesség aránya, akik felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek 15,4%, mely jóval elmarad az országos (19%) átlagtól, azonban a térségben kedvezőbbnek számít 
(járási átlag: 13,6%) 

 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A település lakásállományát 2014-ben 130 db lakás alkotta. A lakásállomány 2010-ig jellemzően növekedett, 
azonban azóta stagnáló tendenciát mutat, új lakásépítések nem jellemzőek.  
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21. ábra: Lakások számának alakulása 2001. – 2014. 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Veszprém megyében az ingatlanok átlagos értékesítési ára 197 227 Ft/m2, melyhez képest, a megyeszékhelytől 
távolabbi földrajzi helyzetből adódóan, a településen található ingatlanok átlagos kínálati ára alacsonynak 
mondható.  Az  az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 150 000 forintról 102 146 forintra csökkent, ami 
47 854 forintos esést jelent. A lakóingatlanok között 2016 áprilisában a legmagasabb négyzetméter ár 134 246 
forint, a legalacsonyabb 74 900 forint, valamint az átlagár 102 148 forint volt. 

 

 
22. ábra: Ingatlanárak alakulása - 2016 április 

Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/J%C3%A1szkarajen%C5%91 
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1.9. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.9.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.9.1.1. Költségvetés 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szól az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését: 
33.067 e Ft költségvetési bevétellel 
30.658 e Ft költségvetési kiadással és 
  2.409 e Ft költségvetési egyenleggel 
állapítja meg. 
 
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a jegyző a felelős. 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős. 
 
A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
 
Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester 
gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
 
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 

1.9.1.2. Vagyongazdálkodás 

 
A 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet szól az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól. 

Az önkormányzat vagyona a forgalomképtelen törzsvagyon a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, valamint törvény vagy a rendelet által nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő vagyoni elemek. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartoznak a rendelet 1. 
mellékletében meghatározott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak: 

 Községháza   Szigligeti u. 13.   hrsz. 314 
 Kultúrház   Szigligeti u.   hrsz. 13 
 Temető ravatalozó  Táncsics u.  hrsz. 2 
 Oroszlánszáj-kút 

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona körébe tartoznak a képviselő-testület döntése alapján: 

 lakások 
 közművek 
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 helyi védelem alatt álló épületek, építmények 
Az önkormányzati vagyonelemeket vagyontípusonként a rendelet melléklete sorolja fel. 

 

1.9.1.3. Gazdasági Program 

A Képviselő-testület elfogadta Hegymagas Község Önkormányzatának gazdasági programját a 2015-2019. évi 
közötti időszakra. A Gazdasági Program szerint Hegymagas község megválasztott Képviselő-testületének 
alapvető célja, hogy biztosítsa a község működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtését. A múlt értékeinek megőrzésével, a 
jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a község és polgárainak jövőjét, megfeleljen az érvényben lévő 
jogszabályok követelményeinek, emelje szerepét a Balaton-felvidéki turizmus különböző ágaiban. 

A fejlesztéseket befolyásoló tényezők: Hegymagas Község Önkormányzatának 2014-2019. évi költségvetési 
bevételeit és kiadásait befolyásoló tényezők nem reménykeltőek, a következőkben foglalhatók össze: 

 A 2014-2019. évi önkormányzati forrásszabályozásban előreláthatólag az állami hozzájárulások mértékének 
növekedése nem várható. 

 A saját bevételek mértékének növelése korlátozott. Egyedüli lehetőség a házhelyek mielőbbi értékesítése, 
illetve ingatlanok eladása. 

A kiadások csökkentésére sincs lényeges lehetőség, nyomasztó az éves szemétdíj, egyéb kiadások növekedése. 
Egyetlen lehetőségünk a minden irányú takarékos gazdálkodás. A hivatal fűtésével is csak akkor tudunk 
takarékoskodni, ha üzemeltetni tudjuk a bio-kazánt, ennek feltétele egy tárolótér megépítése az apríték 
számára. 

A Gazdasági Program az alábbi szükséges fejlesztéseket irányozza elő: 

a.) Csapadékvíz elvezetés: 

 közigazgatásunk egész területén (a Szent György-hegyen is) a csapadékvíz elvezető hálózat 
tanulmánytervének, kiviteli tervek elkészítése, 

 a meglévő vízelvezető rendszer karbantartása 
 

b.) Helyi közutak kezelése, fenntartása, járdák építése: 

 külterületi utak javítása, karbantartása, 
 Szigligeti utcában gyalogosátkelő kialakítása, 
 Szigligeti utca melletti járda építése, 
 Kisapáti összekötő út felújítása, 
 buszváró építése, 
 kerékpárút építés Tapolca és Szigliget között, 
 

c.) Közvilágítás, villamos energia ellátás: 

 a Szent György utcában a közvilágítás kiépítése, 
 

d.) Közrend, közbiztonság: 

 rendszeres kapcsolattartás a tapolcai kapitánysággal, 
 polgárőrség működésének segítése 
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e.) Egyéb beruházási feladatok: 

 Kultúrház épületének folyamatos karbantartása, felújítása, nyílászárók cseréje, 
 Polgármesteri hivatal nyílászáró cseréje, 
 Parkosítás folytatása, 
 Számítógépes rendszer továbbfejlesztése, 
 Ravatalozó felújítása, 
 Aprítéknak tároló készítése, 
 Ifjúsági klub fejlesztése, karbantartása, 
 

f.) Könyvtár: 

 Állományfejlesztés, 
 Szolgáltatások bővítése (gyermek programok, játszóház, szakkörök), 
 

g.) Háziorvosi ellátás: 

 Orvosi rendelő folyamatos karbantartása, korszerűsítése, a szükséges eszközök pótlása, 
 

h.) Idegenforgalom, turizmus: 

 A hagyományos kulturális programok színvonalas szervezése, 
 Bor turizmus, borutak népszerűsítése, támogatása, 
 Információs táblák elhelyezése, 
 Szent György-hegy területén kiülők, szemétgyűjtők kihelyezése, 
 Oroszlánszáj forrás vízminőségének javítása, 
 Tapolca patak partjának parkosítása, 
 Horgásztó kialakítása 
 

1.9.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

A gazdasági programban meghatározott településfejlesztési célokat és feladatokat az előző fejezet ismerteti.  

A településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal osztott munkakörben 
foglalkoztatott köztisztviselői - elsősorban a műszaki ügyintéző - látja el. Településfejlesztéssel kizárólagosan 
nem foglalkozik külön intézmény, szervezet, bizottság, osztály vagy személy. 

1.9.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az önkormányzatnak a gazdaság fejlesztésére, ösztönzésére vonatkozóan közvetett eszközei állnak 
rendelkezésre: 

 az infrastruktúra fejlesztése,  
 a helyi adórendszer,  
 a befektetések elvi lehetőségének biztosítása. 
 

A meglévő gazdasági tevékenységet végzőket támogatja, és az új vállalkozások bevonzását is segíti, hogy 
Hegymagason nem került bevezetésre a helyi iparűzési adó. Új kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése, helyi 
gazdasági fejlesztési terület létrehozása, a helyben működő vállalkozások fejlesztéseihez szükséges terület 
biztosítása érdekében. 
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1.9.4. Foglalkoztatáspolitika 

Az önkormányzatnak a helyi iparűzési adó mentességen kívül egyéb, a település munkaképes lakosságának 
helyi foglalkoztatására, a helyi munkaerő „használatára” ráhatása nincsen. 

A közfoglalkoztatásban részt vevők településüzemeltetési feladatok ellátását (közterületek, önkormányzati 
épületek karbantartása, fenntartása és állagmegóvási munkái) végzik. 

 

1.9.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

2 db lakóház van az önkormányzati tulajdonában. Ezek hasznosítása bérbeadás útján történik. 

 

1.9.6. Intézményfenntartás 

Az Önkormányzat saját költségvetési forrásból, illetőleg amennyiben mód és lehetőség nyílik rá, úgy pályázati 
forrásból tartja fenn intézményeit. 

 

1.9.7. Energiagazdálkodás 

A Polgármesteri Hivatal épületének fűtését biomassza-kazán biztosítja (kiegészítve gázfűtéssel). Lehetőség és 
egyedi adottságok mérlegelést követően nem zárkózik el az megújuló energiaforrások felhasználásáról sem (pl. 
napkollektoros közvilágítás). 

 

1.10. Településüzemeltetési szolgáltatások, illetve hiányzó elemek 

A településüzemeltetés célja: 

A településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi 
közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési 
komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság 
biztosítása. 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 2. pontja szerint 
településüzemeltetés: a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok 
és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 

A községben elérhető közszolgáltatások: 
- ivóvíz- és csatorna (belterületen), 
- elektromos energia, 
- gáz (belterületen), 
- hulladékszállítás elérhető. 
- telefonhálózat kiépített. 
- az internet-elérése fejlesztése (sebességnövelés) folyamatban. 
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Egyéb szolgáltatások: 
- a település belterületén, a központban vegyes bolt található, 
- mozgó postai szolgáltatás, 
- a könyvtárban e-pont (internet-elérhetőség) biztosított, 
- a Szent György-hegyen a borturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások találhatóak. 
Egyéb szolgáltatás nincsen. 
A szolgáltatások közül hiányzó elemek: 
- elsősorban a nyári, idegenforgalmi szezonban bankautomata, 
- vendéglő/cukrászda. 
 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

A Hegymagast  is  magában  foglaló  Tapolcai  kistérség  területe  a  Balaton  északi  partjára támaszkodó Dunántúli 
középhegység részét képezi. A Tapolcai medencében zárványként jelenik meg a Dunántúli középhegység 
tájcsoportjától élesen elkülönülő, Tapolcai láp tájrészlet. Domborzatilag jellegzetesen elkülönülő terület a 
Tapolcai láp, mely a pannon tengerfenék maradványa és a korábbi magasabb vízállású időszakban a Balaton 
részét képezte. 

Hegymagas tágabb környezete, a Tapolcai-medence a sok tájelem és a földrajzi összetevők tarka mozaikjai miatt 
ez a vidék hazánk és Közép-Európa egyik legszebb és legérdekesebb tája. Jellegzetessége, hogy talán a legjobban 
érvényesül itt – tekintettel a szomszédos Balatonra is – a hidroszféra, az atmoszféra, a bioszféra és a változatos 
kőzetmorfológia sokrétű kölcsönhatásai miatt a különleges tájjelleg, úgymint a 

 változatos felszíni formák: 
 belső erők alakította formák közül 

a. a vulkános formákra, példa maga a Szent György-hegy legmagasabb részén külön kis kúppal 
megkoronázott csonka kúpja, a bazaltorgonák –amelyek a kőzet szilárdulásakor keletkeztek, s a 
közöttük levő puhább kőzetrészeket időközben az északi szél kifújta, kikoptatta -,  

b. szerkezeti-morfológiai formák: a Tapolcai-medence tektonikus süllyedék jellegű, de kialakulásában 
nagy szerepet játszottak a külső erők is, a lepusztulás külső erők /erózió, defláció, lejtőfolyamatok 
/: a Tapolcai-medencében a legnagyobbak a szintkülönbségek a Balaton környéki medencék közül, 
mivel itt volt a legerősebb a lepusztulás, a lepusztulás irányát jól jelzi a Szent György-hegy É-D 
irányában hosszan elnyúlt alakja.  

c. A szél munkája játszott közre a bazaltorgonák megformálásában is, gyakoriak a bazaltperemeken a 
durva szikladarabos törmeléklejtők, ezek a fagy okozta és a nyári felmelegedéses aprózódástól ma 
is tovább fejlődnek.          

 látványos a panoráma: a vizsgált terület bármely területéről látható néhány a környező hegyekből, a 
Szent György-hegy tetejéről pedig csodás kilátás nyílik az egész Tapolcai-medencére a tanúhegyekkel és 
a Balatonra. 

 változatos növénytakaró: a mozgalmas ősföldrajzi fejlődés változatos talajokat hozott létre, amin 
sokféle növénytársulás él. 

 a különösen szép természeti környezet, mely már a nemzeti park védettségét élvezi  
 kulturtáj jelleg: az ősidőktől fogva itt élő emberek rányomták bélyegüket a tájra, a hagyományos 

szőlőművelés meghatározza a táj képét, a Balaton közelsége az üdülőtáj szerepét erősíti. A szép emberi 
alkotások harmóniája a tájjal.  

 szubmediterrán jelleg: az enyhe klímában, sok napfényben, melegkedvelő növényzetben mutatkozik 
meg 
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1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

A település fejlődése alapvetően két, megvalósíthatóság szempontjából látszólag ellentétes tényező alapján 
történhet: egyrészt ha a balatoni üdülőkörzet egyre szervesebb részévé válik, másrészt a meglévő táji értékek 
szigorú megőrzése folytán, amit az összes külterületet magába foglaló Balaton-felvidéki Nemzeti Park előírásai 
biztosítanak. Valójában a két tényező egymásra épül, mivel a védendő természeti és kulturális értékek megőrzése 
és megfelelő bemutatása a község, mint üdülőterület értékét növeli, idegenforgalmi vonzását erősíti. 

A település hosszú távú feladata az, hogy az optimális tájfelhasználást úgy tegye lehetővé, hogy a jellemző táji 
értékek megmaradjanak. 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Környezetünk egyik legfontosabb természeti elemei a legmagasabb rendű növénytársulást jelentő erdők, 
amelyek fokozottan kihatnak a táj és közvetlenül az ember egészségére is. Ezért a meglévő erdőterületek 
művelési ága nem változtatható meg, sőt a művelésbe nem vonható magas talajvízszintű DNy-i területen újabb 
beerdősítendő terület lett kijelölve a Balaton törvény szellemében. A területet a fűz-nyár ligeterdő társulásnak 
megfelelő, tájhonos fajokból kell beerdősíteni.  

A település déli határa és a mezőgazdasági üzemi terület közötti gyep ill. szántó fásításával véderdő alakítandó 
ki. 

A hegytető fennsíkján húzódó sziklagyep a szubmediterrán tájjelleget képviseli, amely értékes növényritkaság 
élőhelye, ezért továbbra is gyepfelületként kell megőrizni. 

Az erdők kezelésére általánosságban a nemzeti park előírásai az irányadók. 

Hegymagas mezőgazdasági területe a hegyláb közeli felszíni szennyeződésekre érzékeny területek kivételével a 
fokozottan érzékeny területen fekszik, ezért a környezetkímélő, korlátozott vegyszert és műtrágyát felhasználó, 
vagy extenzív mezőgazdasági termelés a kívánatos. 

A hegyoldalban lévő szőlőterületek felszíni szennyeződésre érzékenyek és az eróziónak fokozottan kitett 
felületek. Emiatt a földrészletek tulajdonosait fel kell világosítani a környezetkímélő szőlőművelés lehetőségeiről, 
a meliorációs talajvédelmi beavatkozások fontosságáról és az agrotechnikai talajvédelmi eljárásokról. Az 
elöregedett szőlők helyetti új ültetvényeket a jelenlegi kialakítás helyett lejtőre merőlegesen kell telepíteni az 
erózió csökkentése miatt. 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

Hegymagas országos jelentőségű védett területei  

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területei 

Hegymagas 02,03/a-l, 04, 05/1-2, 06/1, 06/2/a-g, 07/2-18, 08, 09/a-t, 010,011/2-4, 011/6/a-c, 011/7-12, 
011/13/a-d, 012, 013/2, 013/4-16, 013/17/a-b, 013/18-19, 014 hrsz, 601/1-1305, 016-059/2 hrsz, valamint jelen 
területekre vonatkozóan a védettség kihirdetését követően történt és a helyrajzi számok változásával járó 
telekalakítások ingatlanai. 

Hegymagas fokozottan védett területek  

Hegymagas 016, 017, 019, 020, 814/3-6, 1301/1-1305. hrsz ingatlanok. 
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Uniós jelentőségű védett terület (NATURA 2000 terület) részeként kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területek:  

Szent György- hegy (HUBF20020): Hegymagas 016, 017, 019, 020, 1301/1, 1301/2, 1302/1, 1302/2, 1303/1, 
1303/2, 1304/1, 1304/2, 1304/4, 1305 hrsz, 

Tapolcai- medence (HUBF20028) : Hegymagas 02, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 
03/12, 03/13, 03/14, 03/16, 03/17, 04, 05/1, 05/2, 06/1, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 07/2, 07/3, 07/4, 
07/5, 07/6, 07/7, 07/8, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12, 07/13, 07/15, 07/17, 07/19, 07/20, 07/21, 07/22, 08, 09/2, 
09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 
09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 010 hrsz ingatlanok. 

1.12.3.3. az ökológiai hálózat 

A település ökológiai állapotát és ennek megfelelően az élővilág helyzetét a természetes hatótényezők csoportja 
befolyásolja. Az ökológiai állapot természetes alakító faktora az a tény, hogy a település részben rátelepült a 
Szent-György hegyre és annak élőhelyeire, így térben és időben folyamatos kölcsönhatásban áll a település 
természetes környezetével. 

A természetvédelmi és élővilágvédelmi feladatok ellátása sokrétő tevékenységet igényel. Az értékőrző védelem 
biztosítása érdekében élni kell a jogi szabályozás eszközével, melyhez következetes hatósági tevékenységnek 
szükséges párosulni. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a növény és állatvilág természetes termőhelyének, illetve élőhelyének 
fenntartására, szükség szerinti helyreállítására.  A gazdálkodást /erdő, mező, rét, legelő, szántó, szőlő, valamint 
vízgazdálkodási, /halászat, horgászat/ és egyéb tevékenységet a természeti és tájvédelem érdekeinek 
figyelembevételével, azok sérelme nélkül kell végezni.  A települést óvni kell mindem olyan hatástól, amely a 
település fennmaradását, vagy sajátos táji, természeti tulajdonságát sérti, ill. veszélyezteti. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

Hegymagas jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik.  A nyári idényben idelátogató turisták azonban 
jelentős hatással vannak a táji környezetre.  Hegymagas kiváló célpont lehet a túrázóknak, azonban nemzeti park 
mivolta miatt fokozottan fel kell hívni a kirándulók figyelmét a környezet megóvására. 

 

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Az intézmények: a posta, a könyvtár kertjeiben szép, koros fák növekednek. A jellemző fajok a platán, a nyír és a 
lucfenyő. 

Fasorok: csak a Széchenyi utcában találkozhatunk fásítással: ezek is főként a házak elé ültetett meggy, hárs, nyír, 
bálványfa stb. szakaszokból, egyedekből állnak. Érdemes lenne ezen utcában egységes, a többiben – hol a 
rendelkezésre álló hely megengedi – szakaszonként fasort kialakítani. A Kisapáti felé tartó utat kezdetben 
oszlopos nyárfasor szegélyezi. Ezt folytatva, a teljes út menti fasor kialakításával a mediterrán tájjelleg erősödne 
/ a déli tájak ciprusait „utánozva” terjedtek el Magyarországon a hazánk viszonyainak jobban megfelelő oszlopos 
nyárak /. 

 

  



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 2018. 
 

 79

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

Ide a belterületen található közparkok tartoznak. A településen két meglévő közpark található: a templom körüli 
zöldfelület és a pihenőpark, a szigligeti út mentén: 

A templomtér idős, 50 cm-nél nagyobb átmérőjű gesztenye fasorai megőrzendők, de drasztikus visszametszésük 
kerülendő. Kívánatos lenne változatosabbá tenni a növénykiültetést többféle fa- (a gesztenyéken kívül csak két 
db tölgy /Quercus rubra/ áll itt) és cserjefajjal.          

A pihenőpark adottságai /nagy terület, jó növényanyag/ megfelelőek, de mint közpark még nem épült ki teljesen. 

A település nyugati, ellátatlan részén jelöltünk ki új közpark területet: a Tapolca patak mentén, ill. az északi 
oldalon a lakóterület bővítés közti háromszögben. Minkét leendő közpark hangulatos, ligeterdős környezetben 
fekszik. 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

A meglévő közparkok összterülete 1,09 ha (0,13+0,96 ha), ami 0,4 ha + 0,19 ha területtel bővül, így 54 -kal 
nőhet a település zöldterülete. 

A közparkok arányos elhelyezkedése optimálisan kielégíti a település zöldfelületi igényeit. 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A jelenlegi legnagyobb probléma, hogy a templomtér kivételével a közparkok nem épültek ki, nem szolgálják a 
lakosság rekreációs igényeit. A legfontosabb feladat a zöldterületek parkosítása, kiépítse lenne. 

 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

Hegymagas Veszprém megye délkeleti részén a 71-es számú főközlekedési úttól 4 km-re északra fekszik. 
Tapolcától 6 km-re délre, Keszthelytől 22 km-re keletre, Badacsonytól 9 km-re északnyugatra fekszik. A települést 
északról Raposka, délről Szigliget, nyugatról Kisapáti, keletről Nemesvita határolja. 
 
Tapolcáról Szigliget felé a 7318. sz. Szigliget – Tapolca ök. úton közelíthető meg  
A település területének észak-keleti részén a Szent György-hegy tető található, amely részben erdősült. A 
hegytetőn védett gyep is található, továbbá védendő természeti képződmények, a bazaltorgonák. 
A település déli és nyugati területein nagy kiterjedésű mezőgazdasági művelésű táblák (rét, legelő, szántó, gyep) 
találhatók, amit kisebb-nagyobb erdőfoltok szabdalnak. A belterülettől keletre a Szent György-hegy oldalán 
találhatók a volt zártkerti területek (szőlőhegy). 
 
Az ök. úttól K-i irányban a belterület egy része és a Szent György hegy volt zártkerti területe, míg Ny-i irányban a 
településközpont és az önkormányzati kezelésű lakóutcák jelentős része helyezkedik el. 

 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

A beépített és beépítésre szánt területek (építési övezetek) jelentős része falusias lakó területfelhasználási 
kategóriába sorolható. Ugyancsak beépítésre szánt területegységek közé tartozik a kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület, és a különleges területek (temető, mezőgazdasági üzem, turisztika). 
A beépítésre nem szánt területek (övezetek) a közlekedési terület, zöldterület, a jellemzően külterületi 
mezőgazdasági terület, erdőterület, illetve a vízgazdálkodási terület. 
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A beépítésre szánt területhasználat  
Hegymagas egyutcás település volt, amely a Szent György-hegy és a Tapolca patak közé épült. A falu az Szent 
György-hegy felé épülő utak mentén, valamint a patakon felfelé terjeszkedhetett. A régi faluközpont a Széchenyi 
utca és a József Attila utca találkozásánál alakult ki. Ma is itt található a polgármesteri hivatal, könyvtár, 
vendéglátó ipari egység. Az „ófalu”oldalhatáron álló, utcavonalas beépítés a meghatározó utcával merőleges 
gerincű épületekkel, a terepadottságokhoz igazodó utcavonalakkal alakult ki. 
 
A lakóterületek a Széchenyi, Petőfi és Kossuth utcák mentén jöttek létre. A településen ipari jellegű telephely 
nem működik. A belterület közvetlen szomszédságában állattartó telep található. 
 
A belterületen oldalhatáron álló beépítéssel alakultak ki a lakóépületek. Jellemzően gazdasági épületek is 
találhatók, elsősorban a lakóépületek udvar irányú meghosszabbításával, de ritkán előfordul a szomszédos 
lakóépülettel közvetlenül összeépített gazdasági épület is.  
 
Hegymagas jellegzetes területrésze a Szent György-helyre felkúszó szőlő vidék, ahol számos lakófunkcióval 
kiegészült présház áll. 
 
A község turisztikai jelentőségű vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak jelen a 
település életében. Hegymagas szálláshelyeinek számát tekintve fejlesztés igényel.  
A település vonzerői elsősorban a környék természeti környezetében és kulturális látnivalóiban találhatók meg. 
A hegyes-dombos természetvédelmi szempontból is értékes és részben országos védelem alá vont, erdőkkel, 
rétekkel, ligetekkel tarkított környéken kiváló adottságai vannak az öko-, a bakancsos- és a kerékpáros 
turizmusnak.  
 
A beépítésre nem szánt területhasználat  
A belterület és közvetlen szegélyének legjelentősebb nem beépített területhasználati módjai a zöldterületek, a 
vízgazdálkodási területek (legjelentősebbek a Tapolca- patak) és a közlekedési területek (utak). 
A település belterületén a közcélú zöldfelületek (zöldterületek) aránya a területi besorolás és a község 
nagyságrendje szerint megfelelő. 
 
A Szent György-hegy tetejét összefüggő erdőség fedi. További erdőterületek találhatók a település déli határán, 
illetve a Tapolca-patak nyugati partján, a belterülettől északra. A mezőgazdasági területeket további erdőfoltok 
szabdalják. 
A mezőgazdasági terület a mezőgazdasági termelésre és hasznosításra szolgáló területek. A település 
külterületén különböző művelési ágú mezőgazdasági területek találhatók, melyeket erdőterületek, valamint utak 
szabdalnak. 
A Hegymagas mezőgazdasági területeken egyrészt növénytermesztés folyik (szőlőművelés, földművelés), 
másrészt a legelőterületeken az állattenyésztés a jellemző. 
 
A hagyományosan szőlőművelési területen a domborzati viszonyokból adódó nagyüzemi gazdálkodás korlátozott 
volta miatt kisparcellás szőlők alakultak ki a Szent György-hegy oldalában.  E terület tartozik a kertgazdasági 
művelés alá. 
A térség az utóbbi évtizedekben üdülőövezetté kezdett átalakulni, hol a beépítettség egyre nagyobb fokúvá vált. 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A településszerkezetet meghatározó fő elemek: 

Hegymagas beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület területe) meghatározó szerkezeti elemei: 

- A település belterületét ÉD-i irányba átszelő 7318. sz. Szigliget – Tapolca ök. út nyomvonala, 
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- A település belterületén keresztül a Tapolca- patak 
- Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület, 
- Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek, 
- A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek, 
- Vízgazdálkodási területek (helyi vízfolyások), 
- Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek. 
 

A település történeti településmagja a mai Széchenyi és József Attila út környezetében alakult ki a Tapolca –patak 
és a Szigligeti út közötti területen, mint egyutcás falu. 
A települést keletről határoló Szent György-hegy és a Tapolca-patak meghatározták a település fejlődéi irányait. 
A település egy utcás településképe a Szent György hegy irányába, majd Észak felé Tapolca irányába bővült 
tovább. 
Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a domborzati 
viszonyokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete jellemzően egy típusba 
sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. 

1.14.1.2. ingatlan-nyilvántartási adatok, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 

 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Hegymagas közigazgatási területe építési szempontból beépített, illetőleg beépítésre szánt (már beépített, illetve 
további beépítésre kijelölt), valamint beépítésre nem szánt területre osztható. A beépítésre szánt területek 
jellemzően a település belterületi, a beépítésre nem szánt területek pedig jellemzően a település külterületi 
részei. A település tervezett területe az alábbi területfelhasználási egységekre osztható: 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek: Falusias lakóterület 

Gazdasági területek: Kereskedelmi-szolgáltató területek 
 

Különleges területek: 

Temető terület 
Mezőgazdasági üzemi terület  
Turisztikai terület 
Közmű terület 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési területek Közúti közlekedési terület 
Közműterületek vonalas létesítmények 
Zöldterületek Közpark és közkertek 
Mezőgazdasági területek Kertes és Általános mezőgazdasági területek 
Erdőterületek Védelmi célú erdőterületek 
Vízgazdálkodási területek Tapolca-patak, Kétöles-patak 
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1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 

Hegymagas közigazgatási területén középfokú oktatás nincs. A lakosság a középfokú oktatási intézményeket a 
környékbeli városokban, Tapolca, Keszthely tudják igénybe venni.  
Hegymagas az alapfokú oktatást is a környező települések biztosítják. 
A településen sem óvoda, sem iskola nem működik. A szomszédos Szigligeten, illetve Tapolcán biztosítható a 
gyermekek oktatási-nevelési ellátása.  
 
Bölcsődei ellátás jelenleg nincs a településen. Az Önkormányzat bölcsőde kialakítását nem tervezi.  

Egészségügyi intézményi ellátás 
A település egészségügyi ellátása Szigligetről, illetve Tapolcáról biztosított. Fogorvosi ellátás, gyermekorvos, 
illetve gyógyszertár nincs a településen.  
 
A településen a kulturális igényeket szolgálja a művelődési ház és a könyvtár.  
Községi Könyvtár  
Hegymagas kulturális és közösségi életének központja. A településen élők közművelődését szolgálja és 
rendezvények, programok számára biztosít helyet. Az internet térhódításával visszaszorult a könyvek és az 
olvasás iránti igény. 
 
A település ellátását két vegyesbolt, egy posta biztosítja.  
A vállalkozói üzemeltetésű kereskedelmi egységek a piac bővülésével, illetve a piaci viszonyoknak megfelelően 
bővülhet.  
A településen jelenleg egy vendéglátó ipari egység üzemel. Az idegenforgalmi fejlődéssel párhuzamosan ezek 
száma emelkedhet. 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

Hegymagas közigazgatási területén barnamezős területek a volt MGTSZ major terület, ahol állattartó telep 
működik. Közvetett zavaró hatása nem számottevő, a helyszín és környezetének adottságai végett kialakult 
állapot.  

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek 

A település területén ilyen terület nem alakult ki. 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata  

Hegymagas telekstruktúra vizsgálat első részében a telekstruktúra fejlődésével (morfológiájával) és telekméret 
vizsgálatával foglalkozunk. 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

Telekmorfológia 

A településfejlődést befolyásoló tényezők:  
 
Egy 1083-1095 közötti hiteles pannonhalmi korai oklevél Vgmogos néven származtatja a települést. Hegymagas 
nagy hegyéről, a mai Szent György-hegyről 1274-ben tesznek említést először a feljegyzések. Ebben az időben 
két Hegymagas létezett egy néven: a mai Kisapáti és a ma is Hegymagasnak nevezett község. Minthogy az egyik 
Hegymagas a Pannonhalmi Bencés Főapátság birtoka volt, ezt Apáti névvel különböztették meg a másiktól. A 
község élete szervesen kapcsolódik össze a heggyel. A település fejlődése a mezőgazdaság fejlődésével indult 
meg erőteljesen. Fő profil volt a szőlőtermesztés és az állattenyésztés. Ma már a 251 főt számláló kis község mind 
jobban bekapcsolódik az idegenforgalomba. 
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A Balaton közelsége miatt a nyári idegenforgalmi szezonban a 251 lelket számláló kisközség létszáma 
többszörösére emelkedik. A körjegyzőségben működő önkormányzat elsősorban a településüzemeltetési 
feladatokat, továbbá a törvényekben előírt államigazgatási feladatokat látja el. A település földrajzi adottságaiból 
adódóan egyre fontosabb idegenforgalmi szerepet tölt be, melynek egyik fontos része a kulturális programok 
szervezése. E feladatának az áprilistól októberig tartó, a község hagyományaihoz kapcsolódó kulturális 
programok szervezésével tesz eleget. 
 

Telekméret vizsgálat 

A telekméret százalékos eloszlási arányát az alábbi táblázatban foglalja össze. A település közigazgatási területén 
elhelyezkedő kategóriákat csatolt ábrák mutatják be.  
A település belterületén parcellázott belterületi telkek túlnyomó többsége 0-500 m2 között van. Itt a nagyobb 
méretű telkek elsősorban az új telkosztásokra, a fő közlekedési utak menti területekre, intézményi és beépítésre 
nem szánt területekre jellemzőek. Jellegzetes azonban 1000 m2 körüli kialakult és beépült telkek a 
településközpontban és közvetlen környezetében. 
 A központi belterület mellett és a központi belterülethez közel eső településrészeken hagyományosan 
szőlőművelési területen a domborzati viszonyokból adódó nagyüzemi gazdálkodás korlátozott volta miatt 
kisparcellás szőlők alakultak ki a Szent György-hegy oldalában. E terület tartozik a kertgazdasági művelés alá. A 
térség az utóbbi évtizedekben üdülőövezetté kezdett átalakulni, hol a beépítettség egyre nagyobb fokúvá vált. A 
telekméret vegyes képet mutat: néhány 100 m2-től az 5000 m2-es telkekig alakultak ki. A telekméretek ezeken 
a méreteken belül is teljesen változóak, ezért egyik telektömb sem jellemezhető egyetlen telekméret adattal. Az 
erdőgazdasági területek mérete meghaladja az 1hektárt. 

 
vizsgált telekterület/m2 telek darabszám %-os eloszlás 

0-500 389 25 
500-700 76 5 

700-1000 140 9 
1000-2000 359 23 
2000-5000 363 24 

5000-1000000 210 14 
összesen: 1537 100 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 

Hegymagas Önkormányzat forgalomképtelen ingatlanvagyona kiterjed a - út, árok, beépítetlen terület, 
közterület, gyalogosátjáró, patak, temető, gyep, kert, szőlő, gyümölcsös, szántó, kápolna, - művelési ágú 
ingatlanokra, melyek helyét és egyéb adatait a Hegymagas község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
vagyonkataszteri kimutatás rögzít. 
 
A korlátozottan forgalomképes ingatlanok elsősorban az intézmények épületei tartoznak és egyéb közmű 
létesítmények. Ebbe a csoportba sorolt az Önkormányzat egy sportpályát is. 
 
A község forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, és forgalomképes törzsvagyonnal rendelkezik.  
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, melyek elhelyezkedése, kialakításuk alkalmas üzleti, piaci alapon 
történő bevételszerzésre az önkormányzat számára fontos kiegészítő jövedelemforrás lehet. 
 
Napjainkban realizálandó községi stratégiai ingatlangazdálkodása meghatározza, hogy az önkormányzat 
ingatlantulajdonát milyen módon kívánja bekapcsolni a rehabilitációs tevékenységébe, mi az értékesíthető, 
illetve hosszú távon önkormányzati tulajdonban és kezelésben maradó önkormányzati vagyon.  
 
Összességében megállapítható, hogy a fejlesztési elképzelések számára Önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlanok is hasznosíthatók, mind az intézményi, mind a turisztikai-rekreációs és szolgáltató funkció bővítése 
céljából is.  
 
A térkép alapján megállapítható, hogy az önkormányzati tulajdonú területek részben termőföld területek, 
részben intézményi és egyéb a településgazdálkodáshoz szükséges területek. A településfejleszési céljainak 
megvalósításához a területi igények jórészt rendelkezésre állnak.  
 

 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Nem történt meg, jelen tervezési feladat megoldásához nem szükséges2.  
A tervezési alaptérkép a NKP Kht-től került beszerzésre (megrendelési szám: NKP 1079-1503-13C1). A részletes 
geodéziai felmérésekre tervezési alaptérkép pontatlansága okán a jövőben szükség lesz a problémás 
közúthálózati elemek kivitelezési munkái során. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 
1.14.5.1. funkció, kapacitás 

A belterületen a meglévő épületek jellemzően lakó funkcióval rendelkeznek. A település központjában különböző 
intézményi (községháza, könyvtár, művelődési ház) és ellátó (bolt, kocsma) építmények is megjelennek. A 
jelenlegi belterület teljesen beépített. Új épületek kialakítására csak a meglévők bontásával van mód. A 
belterülettől északra a korábban kijelölt lakóterület még rendelkezik üres ingatlanokkal, ahol lehetőség adódik 
új lakóépületek kialakítására. 
 
A szőlőhegy hagyományos pince, présház beépítése az utóbbi időben olyan gazdasági épületekkel egészült ki, 
ahol szerepet kap már az üdülő funkció megjelenése is, az épületek hétvégi házként, vendégházként is 
üzemlenek. Erre a továbbiakban is számítani kell, mivel a szőlőhegyen még nagy számban találhatóak olyan 
ingatlanok, amelyek beépíthetők. A helyi borászatok működését szolgáló borászatok, pincék, vendéglátó helyek 
megjelenésével, illetve kiemelt fejlesztésével a hegy szóló kultúráját is életben tartó helyi gazdasági folyamatok 
fejleszthetők.  
  

1.14.5.3. beépítési jellemzők, magasság, szintszám, tetőidom 

                                                            
2 A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján az 1.14.4 tartalmi elemei a településrendezési feladatnak és 
tervezési mélységének figyelembevételével elhagyhatók. 
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A településen az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző. A Széchenyi utca régebben beépült részei sűrűbb 
beépítésűek, míg az újabban beépület területek beépítési sűrűsége ritkább. 
A településen jellemzően földszintes, 3,5 m épületmagasságú építmények épület, nyeregtetős kialakítással, 
cserépfedéssel. Az utóbbi évtizedekben az épületek magassága növekedett, megjelentek a tetőtér beépítéses 
épületek is, de a magastetős tetőforma megmaradt. Az elmúlt évek hozadéka a mediterrán jellegű építésmód 
megjelenése, amelyet azonban a szabályozási előírások kidolgozásával korlátozni szükséges. 
 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
A helyzetfeltáró munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges átfogó funkcionális, 
beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható. (Az 1.14.5.1 – 4. pontok szerinti egyedi 
építményvizsgálatok jelen tervezési feladat megoldásához nem szükségesek, a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 
9.§ (6) bekezdés alapján a tervezési mélységének figyelembevételével elhagyásra kerülhetnek.) 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

A Településrendezési terv készítésével párhuzamosan készülő Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány 
részletesen bemutatja a település országos védettség alatt álló művi és régészeti értékeit, valamint a helyi védett 
művi és természeti értékeket. Az országos és helyi védelem objektumait a továbbiakban a 1.14.6.2., 1.14.6.5., 
1.14.6.7. alfejezetek mutatják be. 
Hegymagas mind természeti, mind építészeti értékekben gazdag település, az értékek megőrzése, fenntartása és 
a széles közönség számára való bemutatása a település célja. A természetes környezet mellett a műemléki és 
helyi védelem alatt álló épületek állagmegóvása és funkcióval való megtöltése is fontos települési cél. 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A középkorban Hegymagas-hegy néven ismert Szent György-hegy nyugati oldalán levő falut — amely királyi 
udvarnokok és zalai várnépek földjéből lett a veszprémi káptalané a felette emelkedő hegyről nevezték el. 
Területén három településkeletkezett: 
A feltehetően a mai Lengyel-kápolna körüli,a szigligeti várhoz tartozó Hegymagas, a hegy északnyugati peremén 
lévő ismeretlen település és a hegy déli oldalán elterülő Sűrűdomb körüli falu, amely a veszprémi egyházé volt. 
A három településre vall az okleveles és a régészeti adatokban szereplő három templom is. Hegymagas Szt. 
György egyházát — amelyről a hegy mai nevét kapta — a XIII. századtól kezdve ismerjük, plébániája még 1550-
ben is működött. 
A hegy peremén levő település románkori templomát 1818-ban még leírták, romjait 1932-ben ásta ki Darnay 
Béla. 
Az említett sűrű dombon azonosította a megye régészeti topográfiája, azt a Szt. Kereszt tiszteletére emelt 
kápolnát, amelyet 1245 előtt a pannonhalmi apát építtetett a veszprémi egyház birtokán, s amely XV. század eleji 
adatok szerint fából készült. Mindhárom templom a XVI. század második felében pusztulhatott el a településekkel 
együtt.   
 
A település történeti településmagja a mai Széchenyi és József Attila út környezetében alakult ki a Tapolca –patak 
és a Szigligeti út közötti területen, mint egyutcás falu. 
A települést keletről határoló Szent György-hegy és a Tapolca-patak meghatározták a település fejlődéi irányait. 
A település egy utcás településképe a Szent György hegy irányába, majd Észak felé Tapolca irányába bővült 
tovább. 
Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a domborzati 
viszonyokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete jellemzően egy típusba 
sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. A településmag jellemzően Északi és kelet-nyugati irányba, fejlődött és 
nőtt tovább jellemzően szabályozottabb utcaszerkezettel, oldalhatáron álló beépítéssel. 
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Beépítésük változatos. Az utcás falvakra is jellemző hosszú háztól, a hajlított házon keresztül a félzártsorú és 
udvarházas elrendezésig szinte minden változat megjelenhet az övezeti jelege, a telekméretek és az 
életmódváltozás függvényében. 
A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 
jelen a település életében. Hegymagas szálláshelyeinek számát tekintve fejlesztés igényel.  
A település vonzerői elsősorban a környék természeti környezetében és kulturális látnivalóiban találhatók meg. 
A hegyes-dombos természetvédelmi szempontból is értékes és részben országos védelem alá vont, erdőkkel, 
rétekkel, ligetekkel tarkított környéken kiváló adottságai vannak az öko-, a bakancsos- és a kerékpáros 
turizmusnak.  
A látnivalók közé tartozik többek között a 18. században épült Tarányi présház és a mellette lévő Lengyel kápolna. 
A 415 m magas vulkanikus kőzetű Szent György-hegy szigetszerűen emelkedik ki a medence síkságából. A hegyet 
70–90 m vastag bazalttakaró fedi, belőle 30 magas 1-1,5 m átmérőjű sokszög alakú európai hírű bazaltoszlopok 
merednek az ég felé. A természeti ritkaságként számon tartott, népnyelven bazaltorgonák, kőzsákok a hegy 
ékességeként szolgálnak. Nem csak geológiai értékek, hanem botanikai különlegességek is megtekinthetők a 
tanösvény és a Kéktúra útvonal segítségével. Növénytani ritkaság a fehér virágú Lumnitzer-szegfű és a 
bazaltorgonák repedéseiben tenyésző, hazánkban csak itt előforduló páfrányfaj, a cselling. 
Páratlan kilátásban lehet részük a hegyre látogatóknak a Balatonra, a közelben található Szigligeti várra, a 
Badacsonyi hegygerincre, Keszthelyi-fennsíkra és Tapolca városára. A hegyoldalt körbe szőlők borítják, köztük 
felkereshetők a borturizmusba bekapcsolódó hangulatos, tájjellegű borokat értékesítő pincék, présházak. Az 
útba eső tiszta vizű források enyhítik a megfáradt turisták szomját. 

- Lengyel-kápolna a Szent György-hegyen 
- Tarányi-présház (1786) 
- Katolikus templom (1755) 
- A településen áthalad az Országos Kéktúra. 

A településszerkezet történeti kialakulása archív térképeken (I-III. katonai felmérés: Hegymagas ábrázolása az 
1760-as évek és az 1880-as évek között): 
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Az 1763-1787 között 
készült első katonai 
felvétel:  

A régi faluközpont a 
mai Széchenyi utca 
környezetében kezdett 
kialakulni a mai 
Szigligeti útig 
bezárólag, mint 
egyutcás falu. A 
templom épülete már 
látható. 
A felvételen jól látható 
a Szent György-hegy 
körül kialakult 3 
település. 

 
A 19. század 
közepéről való 
második katonai 
felmérése (1806-
1869):  

Megfigyelhető, hogy a 
település a Tapolca-
patak irányába 
növekedett tovább és 
megjelent a mai József 
Attila utca is szintén a 
Szigligeti útig. 
Megjelennek a 
szalagtelek 
oldalhatáron álló 
beépítésű nyeregtetős 
lakóépületek, 
mögöttük a kertekkel. 
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Az 1869-87 közötti 
időkben készült 
harmadik felújított 
katonai felvétel:  

A másodi katonai 
felvételhez képes 
területi bővülés nem 
figyelhető meg. 

 
 
 
 
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 
Hegymagas közigazgatási területén összesen 7 darab azonosított, az örökségvédelmi hatósági közhiteles 
nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van adat. Ezek közül egy lelőhely 2001 évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló 
törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, 
azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem alatt állnak. 
 
 

Hegymagas területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája 
 

Lh szám Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 
1 
 

Tóti Lengyel-
kápolna 8051 középkor temető, templom  

település  
904, 905, 906/1, 906/2, 

906/3, 907, 908, 909, 910/1 
2 Sűrű-domb 8052 középkor szórvány 052/3 

3 Szent 
György hegy 8053 

késő-újkőkor 
késő-bronzkor 

kora-vaskor 

település, település 
település 016, 049, 065, 066, 027 

4 
Szent 

György hegy 
D-i lejtője 

8054 
késő-újkőkor 

késő-bronzkor 
kora-vaskor 

település 
település 
település 

 

849, 842/11, 846, 847/2, 848 

5 
Szent 

György hegy 
NY-i lejtője 

8055 római-kor szórvány 823/2, 825 

6 
Lengyel 
Nándor 
szőlője 

8056 
kora-bronzkor 
késő-bronzkor 

kora-vaskor 

szórvány 
szórvány 
szórvány 

707/6, 808 

7 Sűrű-domb 8057 középkor 
temető 

templom 
település 

043/27, 043/18, 043/24, 
043/15, 043/16 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 2018. 
 

 90

 
 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A település térképére pillantva jól látható, hogy a belterület egyes településrészei eltérőek, szerkezeti és 
karakterbeli különbségeket mutatnak. A belterület három, egymástól elkülöníthető részre tagolódik, ezek: 
- a Községközpont és környezete, 
- az Új községrész. 
- a hegyoldal felé terjeszkedő községrészek 
Hegymagas településszerkezetét a Tapolca- patak, a szomszédos településekkel kapcsolatot biztosító úthálózat 
és a Szent György hegy határozza meg.  
 
A településközpont és környezete megőrizte a területi adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, beépítési 
karakterét, melyet az 1.14.6.1. fejezet ismertet. 
A megmarad XIX. század végi és XX. sz. eleji lakóházak közül „néhány” esett áldozatul az esztétikai érzéket és 
szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az épülettípushoz nem illő nyílászárók, 
színezések használata.  
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  
A hegyoldal felé terjeszkedő községrészek megőrizték az oldalhatáron álló beépítésű jelleget Petőfi-Kossuth-
Táncsics utca. 
Ezen településrészek viszonylag „fiatal” korúak: az épületek jelentős részét az új építésű illetve XX. századból 
származó épületek alkotják, szintén jelentősen meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát.  
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Az Új községrész szerkezetének kialakítását a mérnöki logika alakította ki, a beépítés karaktere - az oldalhatáron 
álló épületekkel a lakó funkciót kielégítő teleknagyságokkal. (Fenyősi út- Szent György út) A terület beépülése  az 
elmúlt 15 évben kezdődött. 
 
Nagyobb mértékű beavatkozásra csak a községközpont intézményeinek és tereinek kialakítása során került sor, 
a térkialakítás további beavatkozásokat igényel: A központ jól kapcsolódik a közlekedési szerkezeti elemekhez, a 
környező beépítésekhez. 
A település turisztikai és kulturális szempontból értéket képviselő területei, építményei jó állapotúak, 
gondozottak. 
Ipari és egyéb gazdasági területek hiányában a település jelentős környezeti zavaró hatásoktól mentes. 
 
A település kialakult szerkezete és hegyvidéki és védett környezete a település terjeszkedését erősen korlátozza, 
ezért a településfejlesztési iránya elsősorban a kialakult és beépült területekre korlátozódhat. 
A kialakult beépítés fejlesztésének fontos feltétele a természetvédelmi és vízvédelmi és kulturális 
örökségvédelmi szempontok figyelembevétele. 
 
A település épületeinek kialakult jellemzői: 
Beépítésük változatos képet mutat. Megtalálható a hézagosan zártsorú, oldalhatáron álló hosszúházas, 
úgynevezett fésűs beépítés is. A lakóépület még ma is fellelhető formája a háromosztatú ház utcára merőleges 
tetőgerinccel, amit többé-kevésbé zárt sorban követnek a gazdasági jellegű építmények. A típus 
továbbfejlődésének első változata az un. toldalék tornác utca felőli szakaszának beépülése. Jelentős típust 
képvisel még az a változat, amikor ez utóbbi épületbővítmény önálló szárnnyá épül ki utcával párhuzamos 
tetőgerinccel. Ez a hajlított házas típus első változata. Míg ez utóbbi esetben az eredetre utaló oromfal még jelen 
van az utcai homlokzaton, az életmód változása nyomán ez is eltűnik. Az ilyen kialakult hézagos zártsorú, de még 
mindig hajlított házas beépítés ma is jelen van a településen némi előkert megtartásával.  
 
A település hegyvidéki jellegéből, fekvéséből adódóan a hegyoldalt körbe szőlők borítják, köztük a tájjellegű 
borokat értékesítő pincék, présházak építése is látható jelenség. 
A településen ismert építménytípus jellemzői az alábbiakban részletezve: 
A lakóépületek tipológiájában Hegymagas területén az alábbi jellemző épülettípusokkal találkozhatunk a még 
fennmaradt épületeken belül: 
 
A térség legjellegzetesebb formajegye az oromfal megoldás. A zömmel kőből, téglából falazott oromfa mögé 
süllyesztett tetőidom e területen általánosan elterjedt. 
A másik jellegzetesség a gazdálkodási típushoz köthető szőlőművelésre alkalmas lejtőkön, a szintkülönbséget 
kihasználó pincékkel megemelt épülete jellegzetes tömegformálásra adtak módot. Az oromfal tipikusan 
szimmetrikus kialakítású. (Présházak) 

- Két és három osztatú oldalhatáron álló lakóépületek 
Oldalhatáron álló lakóházak homlokzatán kétablakosak voltak falazott oromfallal vagy kontyolt 
nyeregtetővel, egyedi díszítésekkel, és utcára merőleges nyeregtetővel. 

- Hézagos zártsorú hajlított házak 
A hajlított ház tovább fejlődé nyomán jött létre az utcai front bővítésével. 
A gazdálkodó életmód változatlan jelenléte, az udvar és az oldalszárny gazdasági célú használata miatt 
az utcai front nem épül be teljesen. A hézagos zártsorú építészeti elrendezés változatait az utcai 
homlokzat kialakítása, valamint a nyeregtető két végének kezelése hozza létre. A kisvárosias életmód 
sajátos divatjaként az utcai épületszárny kapu felőli végét néhol tűzfalként alakítják ki. Felvidéki hatásra 
vezethető vissza a az épülettípus szimmetrikus homlokzati kialakítása. A háztípuson belül Hegymagason 
mind a nyeregtetős családi házas forma, mind a hézagos zártsorú polgári lakóépületek megtalálhatók. 

Az egyes típusokon belül a változatosságot az elemek eltérő kombinációja adja: 
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- pince, egyéb alépítmény 
- homlokzati kiképzés 
- nyílászárók 
- attika jellegű felépítmény oromfal és tetőfelépítmény 
- tornác, udvari homlokzat 
- kémények 
- kerítés, kapu 

 
Tömegformálás 
A területi fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  
Törekedni kellene a nem országos, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és az általuk biztosított 
településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját, mértékét lényegileg a település 
anyagi lehetőségei fogják meghatározni. 
 
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 
 
Hegymagas A BAT szerint része a Világörökség és világörökség-várományos terület övezetének.  
(4.4. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvény) 
27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről Hegymagas területét A 
Balaton-felvidéki kultúrtáj részeként nevesíti. A várományos helyszín megjelölése: a Tapolcai-medence és Káli-
medence. 

 
 

1.14.6.5. műemlék, műemlék- együttes 
 

Műemlékek 
törzsszám azonosító név hrsz. cím bírság 

kategória 
védési ügyiratok 

5173 9891 R. k. 
templom 312 Fő u. II. 22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

5174 9893 Lengyel 
kápolna 905 SZENTGYÖRGY

HEGY I. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-

MM] 
5175 9892 Kőkereszt 312 Fő u. III.  

5176 9894 Sárközi 
présház 028/4 SZENTGYÖRGY

HEGY, kültelek II. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 

464/1972. I. Mh. 
ÉVM-MM, 

4024/1972. OMF 

5177 9895 Tarányi-
présház 869 SZENTGYÖRGY

HEGY, Kültelek II. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-

MM] 

6699 9897 Esterházy-
présház 028/10 SZENTGYÖRGY

HEGY II.  

9421 9898 présház-
pince 970/1 

SZENTGYÖRGY
HEGY 

 
III.  

9500 9899 volt Leszner-
féle présház 033/2 SZENTGYÖRGY

HEGY II. 12617/1983. OMF 
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1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
Hegymagas területén nem található. 
 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
 

Műemléki környezet 
törzsszám azonosító név HRSZ 

5173 24076 R. k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

319, 315, 317, 318, 314, 322, 331, 72, 70, 69, 65, 63, 
62, 61, 42, 41, 40, 39, 52, 313, 64 

9500 24085 volt Leszner-féle présház ex-
lege műemléki környezete 

033/47, 030/1, 027/11, 033/48, 030/2, 027/14, 
027/8 

6637 9896 

Lengyel-kápolna, Tarányi és 
Sárközi présházak műemlék 

"műemléki környezet" 
 

869, 905, 960, 028/9, 873/1, 029, 910/1, 906/2, 
906/3, 870, 028/16, 909, 904 

21082/1967. OMF 
 

10172 9900 
Lengyel-kápolna, Tarányi és 
Sárközi présházak műemlék 

"műemléki környezet" 

1006/15, 028/20, 028/5, 028/13, 028/4, 960 
21082/1967. OMF 

 
 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely 
Hegymagas területén nem található hivatalosan nemzeti emlékhellyé nyilvánított terület. 
 
1.14.6.9. helyi védelem 
A 2002-évben a rendezési terv készítésének időszakában alapos terepbejárás nyomán megfelelő értékfelmérés 
készült, és az alábbi objektumokra tettek helyi védelmi javaslatot. A javaslatnak megfelelően a településkép 
védelméről szóló hatályos rendelet helyi védelem alá vette az alábbi objektumokat: 

A) Helyileg védett épületek: 

1) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 982.) 
2) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1223/2.) 
3) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1225.) 
4) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 37. Hrsz: 90.) 
5) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 55. Hrsz: 101.) 
6) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 69. Hrsz: 107.) 
7) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 18. Hrsz: 297.) 
8) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 4. Hrsz: 310.) 
9) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 27. Hrsz: 85.) 
10) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 17. Hrsz: 73/1.) 
11) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 2. Hrsz: 317.) 
12) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 15. Hrsz: 68-69.) 
13) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 7. Hrsz: 62.) 
14) Klasszicista kocsmaépület (Hegymagas, József A. u. 4. Hrsz: 331.) 
15) Lakóépület (Hegymagas, József A. u. 6. Hrsz: 330.) 
16) Lakóépület (Hegymagas, József A. u. 8.. Hrsz: 329.) 
17) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 637.) 
18) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 654/1.) 
19) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 654/2.) 
20) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 666/2.) 
21) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 716.) 
22) Kőkereszt (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 842/5.) 
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23) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 878.) 
24) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 879/1.) 
25) Vallási emlékmű (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 950.) 
26) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 961.) 
27) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 997/4.) 
28) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1010.) 
29) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1016/2.) 
30) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1025.) 
31) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1051.) 
32) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1055, 1054/13.) 
 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A társadalmi és az épített környezeti rendszer közti konfliktusok valójában a társadalmi rendszeren belül zajlanak, 
és az épített környezet pedig visszatükrözi ezeket. 

 
Az épített környezet Településszerkezeti szintű konfliktusai: 

- A kertes mezőgazdasági területen elhelyezkedő üdülőterületek megközelítésének konfliktusai, a 
terepadottságokból adódóan. A kialakult közlekedési hálózat javítása jelentős anyagi forrásokat igényel. 

- Az egyes területeken kialakult építési telkek megközelítésének lehetőségei, jogi helyzete 
 

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Hegymagas települést É-D-i irányban szeli ketté a Magyar Közút kezelésében lévő 7318. sz. Szigliget – Tapolca 
összekötő út. Az összekötő út Szigligetnél csatlakozik a 71. sz. Lepsény – Fenékpuszta főút 85+275km 
szelvényébe. 
Az összekötő úttól K-i irányban a belterület egy része és a Szent György hegy volt zártkerti területe, míg Ny-i 
irányban a településközpont és az önkormányzati kezelésű lakóutcák jelentős része helyezkedik el. 
A Balaton törvényben rögzítetteknek megfelelően új összekötő utat kell kialakítani a Szent György hegy 
szoknyájának déli határán, Hegymagas és Kisapáti község közúti összeköttetése érdekében. Az utat a meglévő 
földutak nyomvonalán kell vezetni, országos mellékútként. A szabályozási terv az út részére a kialakult 12-22 
méteres területsávot biztosítja, a nyugati szakaszán kisebb szabályozási szélesség korrekcióval. 
 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Belterületi mellékút, gyűjtő út (7318. jelű ök. út) 
  
A 7318. jelű ök. út a tervezési terület jelentős településszerkezeti eleme, melynek kialakításánál a kapcsolati 
funkciót – az átmenő forgalom biztosítását - előnyben kell részesíteni a feltáró és kiszolgáló funkció megtartása 
mellett. Az út a kialakult építési-szabályozási szélességgel jelölt, fejlesztése, bővítése nem tervezett.  
 
Osztályba sorolás: B.V.b. „D”.  
Építési terület (szabályozási) szélesség: kialakult (fejlesztés esetén külterületen 30 m, belterületen 12-16m).  
Csomóponti területigény: a szabályozási szélességen belül biztosítható, illetve a rálátási háromszögek szabadon 
hagyásával 
Keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése (fejlesztés esetén, amelyhez az út szabályozási 
szélességenek felülvizsgálata szükséges): 

Forgalmi sávok száma: 2db 3,5m-3,5m szélességben 
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Parkolási lehetőség: közterületen nem javasolt 
Járda: mindkét oldalon indokolt kiépíteni 1,5m szélességben 

  Zöldsáv: mindkét oldalon kialakítható 2,8m szélességben 
 Vízelvezetés: meglévő nyílt rendszerű csapadékvíz elvezető árokkal (a 16 méteres szabályozási 
szélességű szakaszon zárt csapadékvíz csatornával), de figyelembe véve a „Balaton törvény” előírásait 
törekedni kell a felszíni vízelvezetés zárt rendszerű megoldására. A terv lehetőséget biztosít a felszíni 
vízrendezés szakszerű megoldásának előkészítésére. 

 
  
Belterületi mellékutak, kiszolgáló út ( új telekalakítás) 
  
A tervezési területet É-ról határolja le az újonnan kialakítandó építési övezet. A terület-szerkezet szempontjából 
nem jelentős a közúthálózati elem, a kialakításánál a kiszolgáló funkció biztosítása mellett a feltáró funkciót 
szabályozni a kapcsolati funkciót tiltani kell. A csapadékvíz elvezetés kialakításánál figyelembe vettük a törvény 
idevonatkozó előírását. 
 
Osztályba sorolás: B.VI.d. „C”.  
Építési terület (szabályozási) szélesség: 16m.  
Csomóponti területigény: a szabályozási szélességen belül biztosítható, illetve a rálátási háromszögek szabadon 
hagyásával 
Keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése: 

Forgalmi sávok száma: 2db 3,0m-3,0m szélességben kiemelt szegélyek között 
Parkolási lehetőség: közterületen nem javasolt 
Járda: mindkét oldalon 1,5m szélességben 
Zöldsáv: mindkét oldalon kialakítható a járda mellett 3,5m szélességben, egyben köz-műsávként 
hasznosítható 
Vízelvezetés: zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózattal 

 
 
Belterületi mellékutak, kiszolgáló út (meglévő utcák, új telekalakítás) 
  
Osztályba sorolás: B.VI.d. „C”.  
Építési terület (szabályozási) szélesség: meglévő, illetve 12m.  
Csomóponti területigény: a szabályozási szélességen belül biztosítható, illetve a rálátási háromszögek szabadon 
hagyásával 
  
Keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése: 

Forgalmi sávok száma: meglévő utcák: 2db 2,6 5m-2,65m szélességben 
új telekalakítás: 2db 3,0-3,0m szélességben kiemelt szegélyek között 

Parkolási lehetőség: közterületen nem javasolt 
Járda : meglévő utcák: a korlátozott sebességű övezetben a gyalogosok közlekedése 

az út pályán biztosítható 
új telekalakítás: mindkét oldalon 1,5m szélességben 

Zöldsáv: mindkét oldalon biztosítható változó szélességben 
Vízelvezetés:  meglévő utcák: nyílt rendszerű csapadékvíz elvezető árokkal 

új telekalakítás: zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózattal 
 
Külterületi egyéb közút (meglévő hegyi utak) 
  
Osztályba sorolás: K.VIII.d. „C”.  
Építési terület (szabályozási) szélesség: 10m.  
Csomóponti területigény: a szabályozási szélességen belül biztosítható, illetve a rálátási háromszögek szabadon 
hagyásával 
Keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése: 

Forgalmi sávok száma:  meglévő utcák: 2db 2,7 5m-2,75m szélességben 
Parkolási lehetőség: közterületen nem javasolt 
Járda: a gyalogosok közlekedése az útpályán biztosítható 
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Padka: mindkét oldalon szükséges kialakítani nemesített padkát 2,25m szélességben 
Vízelvezetés: meglévő hegyi utak vápás burkolattal nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetőként működnek. 
A lefolyó vizeket teljes burkolatszélességben megépített rácsos át-eresztőkkel lehet a mélyponton 
összegyűjteni és továbbvezetni a meglévő rendszerbe. 
 

Út mintakeresztszelvények  
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1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

A település tömegközlekedését a VOLÁN autóbuszjáratai biztosítják. Az autóbuszok Tapolca – 
Badacsonytördemic viszonylatban közlekednek. Tapolcára munkanapokon napi 10 járat, munkaszüneti 
napon 8 járat közlekedik, Badacsonytördemicre munkanapokon napi 11 járat, munkaszüneti napon 9 járat 
közlekedik. A járatok óránként közlekednek, menetrend változtatásra az évente ismételten felülvizsgált 
menetrendi értekezlet alkalmával nyílik lehetőség. 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

Hegymagas község területét vasútvonal nem érinti. Legközelebb vasúti megálló Raposkán (30/b. sz. Tapolca 
- Balatonszentgyörgy vasútvonal) és Badacsonytördemicen (29. sz. Szabadbattyán - Tapolca vasútvonal) 
található.    

1.15.3.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Hegymagas községben jelenleg nincs kiépített kerékpárút.  
Az OTrT, illetve a Btv. az országos kerékpárút törzshálózat elemeként tervezi a Tapolca-Szigliget közötti szakasz 
kialakítását, a 7318. sz.  összekötő út mentén. 
 
Helyi jelentőségű kerékpárútként, de a balatoni kerékpárút hálózat kiegészítő elemeként az önkormányzat 
javaslatot tett a Hegymagas – Kisapáti összekötő kerékpárút kiépítésére is.  
 
A gyalogos közlekedés érdekében elsősorban járdaépítésre, illetve a megfelelő vegyeshasználatú burkolatok 
kiépítésére van szükség. 
A járdahálózat csak a Szigligeti út mentén kiépített. 
 
Kijelölt gyalogos átkelőhely kiépítése jelenleg még nem indokolt. 

1.15.3.4. Parkolás 

Kialakított, kiépített parkolók jelenleg a településen nem találhatók. 

 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

Hegymagas vezetékes vízellátása a község belterületén 100%-os, míg a külterületen csak 40%-ban épült ki. A 
Szent György-hegyen található mezőgazdasági és kertgazdasági területek vízszükséglete részben az önerőből 
fúratott kutakból biztosított. A település vízellátása közösen épült Raposka községgel, a Raposkán lévő kút vízére 
alapozva. A kút engedélyezett vízhozama 420 l/p. (500 m3/d). Mindkét település 50m3-es vb. medencével, azaz 
100m3 tárolókapacitással rendelkezik. A vízmű-vezeték NA 110 KPE csővel, 200 méterenként tűzcsapok 
elhelyezésével létesült. A Táncsics utcában NA 63, a 111. hrsz-ú útban 50-es vízvezeték létesült. 
 
A kút kitermelhető vízhozamát figyelembe véve a fejlesztés vízigénye biztosítható a meglévő kútból.              Az új 
lakóterületek vízellátását NA 110 vízvezetékkel kell biztosítani, körvezeték kialakításával, a kisebb 
keresztmetszetű vezetékeket át kell építeni (NA 110). A vízvezeték-hálózatot a Bakonykarszt Rt. üzemelteti. Az 
ivóvíz bekötések száma 2017-es adatok alapján Hegymagason 473 db, Raposkán 180 db. 
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1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

Hegymagas és Raposka települések szennyvizeit a Hegymagason található szennyvíztisztító telep fogadja és 
tisztítja meg. A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 78 m3 /nap. A napi maximálisan tisztított szennyvíz 
mennyiség 52m3/ nap. Átlagos napi tisztított szennyvíz 40 m3/ nap. A tisztító telep tartalék kapacitása ~ 25-30 
m3/nap. A tiszítási technológia szakaszos betáplálású, biológiai szennyvíztisztítási rendszer (SBR). A tisztított 
szennyvíz befogadója a Tapolca-patak.  
Hegymagas-Raposka szennyvízelvezetés- és tisztítás létesítményeit a 16680/10 (iksz: 58041/10) számon 
módosított 25075/08 (iksz: 102986/09) számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Bakonykarszt Zrt. 
üzemelteti (Vksz: 245/5182-16122).  
 
A szennyvízcsatorna hálózat mindkét település egész területén kiépült.  
A szennyvíztisztító telep helye: Hegymagas 231 hrsz-ú ingatlan.  
hidraulikai kapacitása: 78 m3 /d; 652 LE  
keletkező szennyvíz jellege: kommunális  
Tisztítási technológia: Szakaszos betáplálású SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszer, 
amelynek során a szennyvíztisztítás aktív eleveniszapos, időciklusok alapján, oldott oxigénszint szabályozással 
működő, totáloxidációs folyamatok valósulnak meg.  
Tisztított szennyvíz elvezetés:  
Befogadó: Tapolca-patak 4+346 szelvénye EOV koordinátái: X= 166 391; Y= 526 468  
Bevezetés jellege: parti  
Tisztított szennyvíz vezeték: 13,40 m D 110 KPE gravitációs csatorna 
 
A csatornára ráköthető bekötések száma Hegymagason 174 db, Raposkán 106 db. A csatornára rákötött 
ingatlanok száma ~ 90 %- os kihasználtsággal Hegymagason 156 db, Raposkán 90db. 
 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Hegymagas felszíni vizei befogadója közvetlenül vagy közvetve a Kétöles patak és a Tapolca patak, melyek a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. 
Hegymagas topográfiai adottsága nagyon változatos. A magaslatokról lefolyó felszíni vizek nagyon sok hordalékot 
szállítanak. 
 
A beépített területekről a csapadékvizet el kell vezetni.  Hegymagason ez csak részben megoldott. A lakott 
területek 85%-án nyílt csapadékvíz-elvezető árokhálózat található. Az árkok részben eltömődtek, folyamatos 
tisztításuk, karbantartásuk, a magas útpadka eltávolítása szükséges. A csapadékvíz befogadója a Tapolca patak. 
A nyílt árkok kezelése a hegymagasi önkormányzat feladatkörébe tartozik. 
 
Fontos a nyílt árokrendszer teljes körű kiépítése, majd folyamatos karbantartása. Az utcák nyomvonalát követve 
kell az árokrendszert kialakítani. A rétegvonalakkal párhuzamosan haladó utcáknál, mint övárkokat kell kialakítani 
az árkokat. 
 
Vannak olyan szűk utcák, ahol nincs árok építésére lehetőség. Ott kiemelt útszegélyek építése szükséges a lejtett 
szélen, hogy csökkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékvíz-elvezető csatornát kell kialakítani. 
 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia ellátás) 

Hegymagason a lakóházak jelentős részénél a villamos energia ellátás légkábelről történik. A község a villamos 
energiát a tapolcai állomásról kapja transzformátorokhoz vezető leágazásokon keresztül, melyek 
keresztmetszete megfelelő, tartószerkezete jó állapotban van. A faluközponttól északra, az újonnan kialakult 
telkek fölött halad a 67/9 sz. meglévő 20kV-os légvezeték. 
 
A meglévő VOTR állomást le kell bontani és helyette a faluközpont területére egy új TR állomást kell felépíteni. 
Ebből az állomásból egy új áramkört kell kiépíteni. A Széchenyi és Szigligeti u-i áramköröket szét kell választani. 
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Az új áramkör a meglévő Szigligeti u-i hálózatra csatlakozik. A meglévő 0,4 kV-os légvezeték hálózatot a 22. sz. 
oszloptól kezdődően 95 mm2 keresztmetszetű légvezetékre kell felbővíteni, mintegy 150m hosszúságban. A 
meglévő 0,4 kV-os légvezeték hálózat hosszát a telekkialakításnak megfelelőn mintegy 200 m hosszúságban meg 
kell növelni. 
A tervezett lakótelek energiaellátása a faluközponttól déli irányba csak egy új OTR állomás megépítésével 
biztosítható. 
 
A közvilágítás jónak mondható, a régebbi lámpaoszlopok vasbetonból készültek, de az újabbak esztétikusabb 
megjelenésű öntöttvasból is készülhetnek. 

1.16.2.2. energiagazdálkodás és energiaellátás (gázenergia ellátás) 

Hegymagason a vezetékes földgázellátás biztosított, a belterületen 100%-osan kiépült. A hálózat fejlesztését 
folyamatosan el kell végezni. A külterületi lakott épületek földgázellátását is biztosítani kell. 
A település földgáz szolgáltatója a Magáz. 
 

1.16.2.3. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei (MTA kutatásaiból) 

A megújuló energiák (elsősorban a napenergia esetleges használata a település területén a geológiai adottságok 
(Szent György-hegy tájolása) végett szorgalmazandó. A közvilágítás egyes szakaszai kiválthatók napelemes 
megoldás alkalmazásával. 

 

1.16.2.4. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A Polgármesteri Hivatal épületének fűtését biomassza-kazán biztosítja (kiegészítve gázfűtéssel). Lehetőség és 
egyedi adottságok mérlegelést követően nem zárkózik el az megújuló energiaforrások felhasználásáról sem (pl. 
napkollektoros közvilágítás). 

 

1.16.3. Elektronikus hírközlés  

1.16.3.1. Vezetékes elektronikus hálózat 

Hegymagas község telefon szolgáltatás szempontjából a 87 sz. Zalaegerszeg primer körzetbe tartozik, melynek 
telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona. A cég a következő szolgáltatásokat tudja nyújtani a község 
lakosainak: 
- vezetékes telefon (saját előfizetőinek, ill. számhordozással más szolgáltatók előfizetőinek); 
- internet (telefonkábelen keresztül) 
- televízió (műholdvevőn keresztül) 
A község telefonközpontja kábelen keresztül csatlakozik a tapolcai főközponthoz. Földalatti hálózat csak a 
tapolcai út Hegymagas leágazásáig és a Széchenyi utcában épült. A község más területein csak légkábeles 
oszlopsoros hálózat található. Igény esetén az új házhelyek beépítése során a további igények kielégítése 
megoldható. Új hálózat csak földkábellel épülhet. 
 

1.16.3.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények 

A három hazai, vezeték nélküli, hírközlési szolgáltató egyikének sincs a községben átjátszó állomása, de 
mindhárom szolgáltatásai elérhetők. 
A mobil telefon elérhetősége a település nagy területén megfelelő, a jobb elérhetőség érdekében újabb 
bázisállomásokat kell elhelyezni.  

 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 2018. 
 

 101

 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 

A település a többször módosított 3/1989 (II.07.) OVH. sz. rendelkezés szerint kiemelt vízminőség-védelmi, azaz 
I. területi kategóriába tartozó területen található. Ezen belül az I/1. Balaton és vízgyűjtő területéhez és az I/2. 
Kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi területek közül a Dunántúli középhegység területéhez tartozik. A 
tevékenységből adódó területhasználat során keletkezett szennyezett csapadékvíz, a gépjárművek tárolása 
közben keletkező szennyeződések, valamint a gazdasági területen elhelyezett anyagok okozta szennyeződések 
talajba szivárgását meg kell akadályozni, a telephelyről lefolyó csapadékvíz csak megfelelő tisztítás után 
vezethető a csapadékvíz elvezetőbe.  

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv. szerint Hegymagas közigazgatási területének DNy-i része 
felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület, ahol korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, 
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható; ill. új 
hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását 
és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó 
állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. 
 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 

 
A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükségletet elégít ki. A levegő tisztaságának védelmét a 
módosított 21/2001. (II.14.) Korm rendelet (R) részletesen szabályozza. 
A rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések légszennyező 
forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag 
füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények betartását. 
A jogszabályi változások következtében levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltatások esetében az első 
fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a környezetvédelmi felügyelőség gyakorolja. Ez alapján az 
önkormányzati intézményeknek a Felügyelőségre be kell jelenteni a 140 kW bemenő hőteljesítményt meghaladó 
tüzelőberendezés pontforrását. 
 
A légszennyezettség (immisszió) a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag 
koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését; 
 
A levegőterhelés (emisszió) valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása; 
 
Az elérhető legjobb technika a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, 
berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások 
csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a 
kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál.  
 
 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
 
A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének biztosítása érdekében a 
zajhelyzet vizsgálata. Az akusztikai vizsgálat során a beépített környezet zajhelyzetét értékeltük, valamint a 
tervezési terület beépítési lehetőségének környezetvédelmi megalapozását végeztük el. Ennek során értékelésre 
került a zajt kibocsátó létesítmények hatása a határoló települési környezetre. 
Annak érdekében, hogy a tervezési területen építendő létesítmények a környezetükben élő lakosságot a 
legkisebb mértékben zavarják, illetve a jogszabályban meghatározott és a község képviselőtestülete által 
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elfogadott előírásokat kielégítsék, a Szabályozási Terv készítése során vizsgálni kell a tervezési területen 
kialakítandó zajforrások környezetre gyakorolt hatását, valamint a környezet domináns zajforrásainak 
kölcsönhatását.  
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat a népjóléti miniszter által a környezetvédelmi és területfejlesztési 
miniszterrel egyetértésben meghatározott keretek között az önkormányzat állapítja meg. 
 

1.17.6. hulladékkezelés 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint hulladéknak minősül bár-mely, a törvény 1. számú 
melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni 
szándékozik, vagy megválni köteles. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a 
környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne 
okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés meg-előzését, a 
keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő 
ártalmatlanítását. A törvény külön szabályokat tartalmaz a települési szilárd és folyékony hulladékokra és a 
veszélyes hulladékokra vonatkozóan: 
 
Települési szilárd hulladék 
A településen keletkezett hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szerves anyag tartalmú háztartási 
hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot (nö-vényvédőszeres göngyöleg, lejárt 
szavatosságú gyógyszer, használt elem stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. 
A településen a háztartásokban és a község vállalkozóinál keletkezett kommunális hulladék gyűjtése és 
elszállítása szervezett formában történik. A hulladék gyűjtése belterületen kukákban, külterületen 
konténerekben történik. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. 
(IX. 14.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet kiterjed a települési szilárd és a települési folyékony hulladékokra 
egyaránt. Az összegyűjtött szilárd kommunális hulladék környezetszennyezést nem okozó elhelyezése az NHSZ 
Tapolca telepén történik. A hulladékot heti egy alakalommal szállítják el. A jelenlegi hulladék-elhelyezés 
környezetvédelmi szempontból megoldottnak tekinthető. A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 
lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet rendelkezik. 
Jelenleg a település területén hulladéklerakó nem üzemel. 
 
Termelési hulladék 
Termelési hulladék a gazdálkodó szervezetek termelő és szolgáltató tevékenységéből származik. A településen 
olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős mennyiségű termelési hulladék 
keletkezik. A keletkező kis mennyiségű fa, papír hulladék a jellemző vegyes tüzeléssel égetéssel kerülnek 
hasznosításra. Az égetéssel nem ártalmatlanítható hulladékok a kis mennyiségre tekintettel, a kommunális 
hulladékkal együtt a regionális lerakóba kerülnek. 
 
Veszélyes hulladék 
A hulladékok között megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni a veszélyes hulladékok körét. Neve is jelzi, hogy 
környezetbe kerülve fokozott szennyezés okozója lehet. 
Jelenleg a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai alapján kell a veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését, 
tárolását és ártalmatlanítását megoldani. 2002. január 1-től a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységeket a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet szabályozza, ezért a helyi építési szabályzatban már e 
jogszabályban foglaltakat vettük figyelembe. Az a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a veszélyes hulladék 
környezetszennyezést nem okozó kezeléséről és ártalmatlanításáról, ahol az keletkezik. 
Jelenleg a településen a Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladék bevallást teljesítő vállalkozás nem működik. 
A hulladékok egyik speciális fajtája az állattenyésztés során keletkező állati tetem. A tetemek elhelyezése 
történhet dögtéren, vagy dögkútban, illetve ártalmatlanításra elszállíthatják a fehérje feldolgozó üzembe. 
Hegymagas község nem rendelkezik saját dögkúttal. Az állati tetemek elhelyezésére a szomszédos Raposka 
területén található dögkútban van lehetőség. Az állategészségügyről szóló 1995 évi XCI. törvény szerint az 
önkormányzatnak gondoskodnia kell az elhullott állatoknak, az előírásoknak megfelelő, a környezetvédelmi 
hatósággal engedélyeztetett elhelyezésről. 
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1.17.7. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Általánosan elmondható, hogy környezeti konfliktusforrás jellemzően a lakóövezetek ipari–gazdasági–
mezőgazdasági övezetekkel határos területein, illetve az elhagyott illegális hulladékok következtében jelentkezik. 
A térség, így Hegymagas sajátos földrajzi helyzetéből, adottságaiból adódóan környezetvédelmi konfliktusok 
szempontjából az egyik legfontosabb tényezőnek számító jelentős ipari területekkel nem rendelkezik.  
A meglévő, működő telephelyekkel kapcsolatosan (állattartás) az általánosan időnként előforduló egy-két 
szembenálló fél estit leszámítva, kirívó konfliktushelyzet nem tapasztalható. Az előforduló környezeti 
konfliktusok nem mindig, sőt, általában nem jelentik a környezet károsítását is, hanem elsősorban ez ellenérdekű 
felek (pl. lakó-gazdálkodó) érdekeinek ütközéseit jelentik. 
 

1.18.1. építésföldtani korlátok 
A földtani viszonyok és a morfológiai adottságok ismeretében már előzetesen megítélhető azon sajátosság, hogy 
bármilyen ember által kezdeményezett beavatkozások, változások vagy újabb területhasználatok (mélyépítés, 
műtárgyak, melioráció, lakóterület növelése, nyomvonalas létesítmények stb.) következményeként a 
felszínmozgásos természeti jelenség fokozottan kialakulhat, érvényesülhet.  A települések rendezési, 
szabályozási tervében e természeti sajátosságot szerepeltetni szükséges az adott (felszínmozgásra hajlamos) 
területrészletek azonosíthatóságával, pontos megnevezésével. Ezek figyelembe vételével településrendezések, 
emberi beavatkozások során a földcsuszamlás, az omlás elkerülhető. 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
Nem releváns 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Nem releváns 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területek 

Nem releváns 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

Veszprém megye domborzati, litológiai és vízrajzi adottságainak köszönhetően belvizekkel alapvetően nem, vagy 
csak mérsékelten veszélyeztetett. 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 
Nem releváns 
 
1.18.2.2. belvízveszélyes területek 
Nem releváns 
 
1.18.2.3. mély fekvésű területek 
A település közigazgatási területének dél-nyugati része a Tapolca patak völgyében mély fekvésű, ahol a tavaszi 
időszakokban a felszín felett is megjelenhet a víz. Ezen területek természetvédelmi oltalmuk miatt amúgy sem 
beépíthetők.    
 
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 
Nem releváns 

1.18.3. egyéb adottságok, korlátozások 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Nem releváns 
1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati 
és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhe-lyezni. 
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A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni. 
 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

Eróziónak fokozottan kitett területen a művelési ág tudatos megválasztása, meliorációs talajvédelmi 
beavatkozások megvalósítása, talajvédő agrotechnikai el-járások alkalmazása, a leginkább veszélyeztetett 
területek erdősítése szükséges az erózió mértékének csökkentéséhez. kivételt képez a szőlőkataszter szerint I. 
osztályú terület. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Nem releváns 

1.20. Városklíma 

Hegymagas éghajlata szubmediterrán jellegű, mérsékelten száraz és mérsékelten meleg terület, amely É felé 
fokozatosan mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves jelleget ölt. A területre jellemző a vízfölösleg (a lehullott 
csapadék mennyisége meghaladja az elpárolgó víz mennyiségét), amelynek köszönhetően a térség forrásai és 
patakjai bővízűek. A területen az országos átlagnál nagyobb a felhőborítottság, főleg a táj északkeleti felén, 
melynek oka az itt uralkodó észak-nyugatias, északi szelek. A magasabb területeken a téli napfénytartam nem 
sokkal marad el a nyáritól. Az évi középhőmérséklet 10,6 °C, az évi átlagos csapadék 629mm volt 1994-2009 
között. A legtöbb csapadék szeptember és június hónapokban realizálódik. A relatív páratartalom az elmúlt 15 év 
átlaga alapján kedvező: 76,8 %. A Tapolcai-medence Badacsony-Gulács kistáj térségének csapadékviszonyai az 
elmúlt évtizedekben talán igen kedvezően hatottak, ami az utóbbi pár évbe megváltozott. A 24 órás 
nagycsapadékok összege eléri a 90 mm-et. A két legszárazabb hónap a január és a február, tehát hóban szegény 
(telente 35-40 hótakarós nap fordul elő). Az uralkodó szélirány észak, észak-nyugati. Az időjárási frontokkal 
többnyire északias, a meleg beáramlással délies vagy keleti szélerősödések, szélviharok jelentkezhetnek. Csekély 
mértékben tekinthető szelesnek a vidék, a szélsebesség óránként 75 1,8 m/s. A legélénkebb hónapok, a március 
és az április, de akkor sem haladja meg havi átlagban a 2,3 m/s- ot. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 
folyamataik elemzése 

 
Épített környezet elemzése: 
 
Hegymagas több, egymástól különböző karakterű községtestből tevődik össze. Az évek során egymás mellé 
települő településrészek változatos településképet eredményeztek. A települést keletről határoló Szent György-
hegy és a Tapolca-patak meghatározták a település fejlődéi irányait. A település egy utcás településképe a Szent 
György hegy irányába, majd Észak felé Tapolca irányába bővült tovább. 
 
Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a domborzati 
viszonyokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete jellemzően egy típusba 
sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. A településmag jellemzően Északi és kelet-nyugati irányba, fejlődött és 
nőtt tovább jellemzően szabályozottabb utcaszerkezettel, oldalhatáron álló beépítéssel. 
 
Beépítésük változatos. Az utcás falvakra is jellemző hosszú háztól, a hajlított házon keresztül a félzártsorú és 
udvarházas elrendezésig szinte minden változat megjelenhet az övezeti jellege, a telekméretek és az 
életmódváltozás függvényében. 
 
A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 
jelen a település életében. Hegymagas szálláshelyeinek számát tekintve fejlesztés igényel.  
A településközpont fekvése és kialakítása megfelelő, de további átgondolást és fejlesztés igényel.  
A lakófunkció mellett jelen vannak az egyéb - közfunkciók, szolgáltatások - is. A településközpont ad helyet az 
önkormányzat, könyvtár, posta valamint a kereskedelmi - szolgáltató – vendéglátó ipari egységek épületeinek.  
A település lakóterülete jellemzően falusias lakóterületbe sorolható. A lakásállomány legnagyobb részét a kertes 
családi házak teszik ki. Ez egyaránt igaz a legidősebb - 1945 előtt épült - lakások, és a legújabb, az ezredforduló 
után épített lakások esetében. A meglévő régi épületek általában földszintesek, míg az újak jellemzően földszint 
plusz tetőtér v. emelet beépítésűek. A településen jelentős számban vannak jelen a Szent György-hegy területén 
lévő présházak. Az utóbbiak, közlekedési kapcsolatai, ebből adódóan közmű kapcsolatai is jelentős költségekkel 
fejleszthetők a terepadottságok okán. 
 
A település különleges funkciójú területét a temető, turisztikai, és mezőgazdasági üzem tölti be. 
A mezőgazdasági üzem terület a volt MGTSZ állattartó területe. Turisztikai terület a Tarányi présház fejlesztését 
szolgálja.  
 
A természeti és domborzati adottságok következtében a gazdasági potenciált a különleges funkciójú fejlesztések 
(turisztikai, megújuló energetikai) és a mezőgazdaság helyi sajátosságokhoz alkalmazkodó lehetőségeiben 
keresendő.  
 
A településszerkezet, települési funkciók, a természeti környezet a minőségi életkörülményekhez biztosítanak 
lehetőséget, de fejlesztendő a beépítési lehetőségek skálája és a közterületek kialakítása.  
 
A készülő településrendezési terv, mely biztosítja a keretfeltételeket a településfejlesztés különböző területein, 
részben a lakó és gazdasági fejlesztések, valamint a turisztikai fejlesztések vonalán. A község belterületén 
kialakult lakóterületek a község jelenlegi lakásszükségleteit kielégítik, de nem biztosítanak változatos 
telekkínálatot. 
 
Hegymagas fejlődésében az elmúlt időszakban turisztikai és közmű infrastruktúra mutatta a legintenzívebb és 
leglátványosabb fejlesztéseket.  
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A község nagyobb jelentőségű, turisztikai fejlesztési lehetőségei a település számára is bevételi forrásokat 
biztosíthat a környezetvédelem betartása mellett fejlesztésre és befektetőkre várnak.  
 
Területrendezési tervek elemzése 
Hegymagas közigazgatási területét érintő térségi övezetek: 

- erdőgazdálkodási térség  
- mezőgazdasági térség 
- települési térség 
- vízgazdálkodási térség 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Hegymagas közigazgatási területét a BAT-OTrT alapján 18 
különböző országos és térségi övezet érinti: 

1) országos ökológiai hálózat (magterület) 
2) országos ökológiai hálózat (puffer terület övezetei) 
3) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
4) tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
5) világörökségi és világörökségi várományos terület 
6) országos vízminőség-védelmi terület 
7) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
8) Történeti települési terület övezete 
9) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
10) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
11) Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete 
12) Vízeróziónak kitett terület övezete 
13) Települési terület 
14) Általános mezőgazdasági terület 
15) Kertgazdasági terület 
16) Erdőterület 
17) Erdőtelepítésre alkalmas terület 
18) Szőlőtermőhelyi kataszteri terület 

A területrendezési tervek vizsgálatai során a község közigazgatási területén, a település adottságai alapján kijelölt 
térségi és övezeti kategóriák elsősorban területi értelemben meghatározzák a település fejlesztési irányainak 
lehetőségeit. 
A település térségi és övezeti kategóriái alapján a hatályos Országos Területrendezési terv és a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési tervi lehetőségeket és korlátokat jelöl meg, valamint értékeket véd. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése  

A demográfiai mutatók negatív tendenciájának oka az elöregedés, a természetes fogyás és az elvándorlás. Egyre 
több fiatal hagyja el a települést, új családok ritkán válasszák lakhóelyül Hegymagast. Sok az idős a településen, 
a munkahelyek lehetősége korlátozott. Legnagyobb foglalkoztató néhány nagyobb borászat és az Önkormányzat, 
kevés a mikro- és kisvállalkozás, az önálló vállalkozás is. Az adózók összességében kevés adót fizetnek. Ebben a 
foglalkoztatási szerkezetben a statisztika relatív alacsony munkanélküliségi adatot mutat. 
 
A település fő húzóereje a borászati és turisztikai ágazat, illetve ezek közös halmaza. A borászati ágazat egyre 
inkább a helyi turizmus célpontjává válik. A rendkívül rövid szezon május közepén indul, és szeptemberben zárul, 
a tényleges nagy forgalom és magas kihasználtság azonban csak július és augusztus hónapokra koncentrálódik. 
Ebben az időszakban több látogató érkezik, megnövekszik a település infrastruktúrájának leterheltsége, a 
vendéglátóhelyek és a szálláshelyek megtelnek.  
Több kulturális rendezvénnyel is büszkélkedhet a település, amelyre egyre többen érkeznek minden évben. A 
rendezvények nagy része a nyári szezonra koncentrálódik, az elő és utószezoni rendezvények hiányoznak. 
 
A település szálláskínálata alacsony, arányaiban kevés a magasabb minőségű szálláshely. A turisztikai 
célcsoportok ismeretében a szálláshely kínálat bővítendő, hogy ne csak látogatási célpont maradjon a teleülés. 
 
A település fejlődése a szőlő és bortermeléshez kapcsolódik. A szegmens a helyi munkaerőnek helyben 
biztosíthat munkahelyet, mind a mezőgazdasági árutermelésnél, mind a turizmusnál, vendéglátásnál. Ezzel 
együtt a szőlőtermesztés fenntartása a település táji megjelenésének, illetve környezeti állapota védelmének 
záloga is. E egymásba fonódó szegmenseg mértékadó, kölcsönhatásban álló fejlődése határozza meg a település 
jövőjét.  
 
 
 

3.1.2. a település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

Pozitív külső tényezők: 

- Borkultúra, hagyományok  
Alapvetően a Szent György-hegy közelsége és természeti adottságai határozzák meg a megélhetést a településen. 
A szőlőtermesztés és borkultúra, valamint az azzal összefüggő és arra épülő borturizmus a legjellemzőbb. 
A mezőgazdaság fejlesztésénél elsősorban a szőlőművelés minőségi és mennyiségi javítására kell törekedni. 
Ennek érdekében a szőlőművelés feltételeit továbbra is biztosítani kell, a szőlőterületek nem csökkenhetnek. A 
szőlőfeldolgozás helyi hiányzó létesítményeit ki kell építeni. A hegymagasi borászoknak egységesen kell kilépni a 
piacra. A borászatot bemutató borház, tájház vagy bormúzeum kialakítása is a fenti célokat szolgálná. Ez a 
település idegenforgalmi céljaival is egybecseng. 

 
- Turisztikai vonzerő 
Hegymagas táji, természeti adottságai kiválóak, turizmus potenciálja kimagasló, a balatoni üdülőkörzet része. A 
település rendelkezik is olyan turisztikai rekreációs célokra egyaránt hasznosítható területekkel, amelyek a 
település fejlesztésének szolgálatába állíthatók. 
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Negatív külső tényezők: 

- A Hegymagasi munkavállalók a szűkös helyi munkalehetőség okán évtizedek óta ingázásra kényszerülnek. Ez 
a szabadidőeltöltéstől veszi el az időt. Ezen a téren hosszabb távon sem várható gyökeres fordulat, 
Hegymagason a helyi foglalkoztatás nagyságrendi bővülésére nem lehet számítani reálisan. 

 

Pozitív belső tényezők: 

- A település mai belterületén még találhatók beépítetlen foghíj telkek és területek, valamint elhagyott 
ingatlanok. Ezen foghíjak beépítésével, valamint az elhagyott ingatlanok hasznosításával a telekszükséglet 
egy része még kielégíthető. 

- A település jelentős történelmi értékkel bír, mind építészeti értékei, mind szellemisége jóvoltából. Ez a 
település egyik legfontosabb vonzereje. 

- A településen több – egyelőre egymástól elszigetelt – pontszerű turisztikai tárgyú fejlesztés valósult meg. 
Ezek bővítésével és programcsomagokká szervezésével a turizmus fejlesztésének kiemelkedően jó 
adottságai vannak. 

Negatív belső tényezők: 

- A helyi gazdaságból hiányoznak a magasabb hozzáadott értéket teremtő ágazatok, ugyanakkor az 
idegenforgalomból származó bevételek még jóval alatta maradnak az adottságok alapján elérhető 
szintnek. 

- Nem jöttek létre ingatlanfejlesztők és az önkormányzat között településrendezési és településfejlesztési 
szerződések. 

- A település elérő kerékpárút hiánya, amely bekapcsolná a települést a mikrotérségbe, új biztonságos 
megközelítést kínálva (Tapolca- Szigliget kerékpárút csak tervezett) 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A szakterületünket érintő településtervezésnek az egyik legfőbb funkciója, hogy összehangolja, a kitűzött célok 
teljesülése felé terelje a fejlesztés nagyszámú résztvevőjének gondolkodását és cselekvéseit. Ez akkor 
biztosítható, ha a fejlesztési és rendezési tervek szereplői közötti konszenzust tartalmazzák, és legalább 
hozzávetőleges megegyezés van azok céljaiban. 
 
Általában a közérdek sem homogén. Egy konkrét települési közösség érdeke nem mindig esik automatikusan 
egybe a térségi és nemzeti érdekekkel. 
 
Az érdekérvényesítést elősegítendő jogszabályok szabályozzák a településrendezési tervek egyeztetési, 
véleményeztetési folyamatát a közérdek és a magánérdekek érvényesítésének viszonyát a rendezési 
tervezésben. 
 
A településeknek az a funkciójuk, hogy optimális térbeli, műszaki feltételeket biztosítsanak a települési 
társadalom életének. Mindezt természetesen csak az adott gazdasági lehetőségek keretein belül és az adott 
technikai lehetőségek szintjén tehetik.  
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Ebből következik, hogy a települések fejlődése, és a fejlődésbe való beavatkozások jellege, tartalma beépül az 
adott társadalom viszonyaiba. Mivel a társadalomnak egyáltalán nem mindegy, hogy a települések milyen térbeli 
keretet biztosítanak életfolyamataihoz, a városépítés egész eddigi történetében nyomon követhető a települések 
fejlődésének valamilyen legitim társadalmi befolyásolása. Ez a funkciója a tervezésnek is. 
 
A fejlesztési és rendezési tervek közötti alapvető különbségek: 
A fejlesztési típusú tervdokumentumok a fejlesztési célokat jelölik ki és döntően gazdasági, terület- és 
településpolitikai megalapozottságúak, a rendezési tervek pedig döntően tér-műszaki jellegűek és a fejlesztési 
dokumentumokra épülve a területek felhasználási lehetőségeivel, s ezzel összefüggésben az építés 
lehetőségeivel, szabályozásával foglalkoznak.  
 
A fejlesztési típusú tervdokumentumok a miért, a mit, a mikor és a miből kérdésekre adnak választ. A rendezési 
típusúak a hol és hogyan kérdéseket válaszolják meg. Míg a fejlesztési típusú tervek általában nem, vagy csak a 
tervet jóváhagyó szervezetre tartalmaznak kötelező előírásokat, a rendezési tervek szabályozási munkarészei 
viszont jogi hatállyal is bírnak. A mai hazai gyakorlatban a tervműveletek tehát fejlesztési és rendezési típusúakra 
osztódnak. 
 
A két különböző típusú tervművelet között tehát kölcsönös, horizontális kapcsolatok vannak. 
 
A településfejlesztési koncepció meghatározza Hegymagas hosszú távú jövőképét. Az alábbiakban bemutatjuk a 
jövőkép azon elemeit, amelyek elérését a településrendezési terv eszközei és a tervezett műszaki és szabályozási 
megoldások is – részlegesen vagy teljesen - elősegítik. 
 
Társadalmi jövőkép 

- Hegymagas népességét, és különösen a fiatalokat tartósan megtartani képes vonzó élettér, ahol a lakosság 
helyben elérhető ellátási színvonala jó, a családok jó színvonalú megélhetése, ellátási és szolgáltatási 
feltételei és tartalmas kikapcsolódási, sportolási, szórakozási és művelődési lehetősége egyaránt biztosított. 

- Az időskorú lakosságát megbecsüli, részére magas színvonalú ellátást biztosít. 
- Alapfokú oktatás-nevelési, egészségügyi, igazgatási és ellátási funkciói megosztva, részben helyben, részben 

Tapolcán illetve Szigligeten jó színvonalon biztosítottak saját lakossága számára. 
- Együttműködő, erős kötődésű helyi közösséggel rendelkezik, melynek a szőlő- és borkultúra mindennapokat 

átható jelenléte biztosít stabil hátteret. 
- Színes és nívós kulturális és közösségi élettel rendelkező település. 
 

Gazdasági jövőkép 

- A turizmuságazatban végbement jelentős fejlesztéseknek köszönhetően a település gazdaságában az 
idegenforgalom súlya meghatározó. 

- Hegymagas erőssége, és az idegenforgalmi piacon elfoglalt stabil helye a komplex turisztikai kínálatának és 
a hatékony településmarketingnek köszönhető, amelyet a település eredményesen aknáz ki. 

- A turizmus összehangolt kínálatot nyújt az idelátogatóknak, programcsomagokból választhatnak a 
Hegymagasra érkezők. 

- A szőlőtermesztés és a borászat biztos megélhetést nyújt a gazdálkodóknak és stabilitást a község 
gazdaságának. 

- A közlekedési kapcsolatrendszer fejlett, amely korszerű, igényekhez igazított eljutást tesz lehetővé a térség 
jelentős ellátó, szolgáltató és foglalkoztató központjaiba. 
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- Az önkormányzat együttműködésben a gazdasági szereplőkkel több közérdekű fejlesztést valósít meg, amely 
hozzájárul a település funkcióbővítéséhez és élhetőségének javításához, ezen keresztül pedig a 
népességvonzó képesség javulásához. 

 

Környezeti jövőkép 

- A környezeti elemek kedvező állapota tartósan jó marad, a községbe nem települnek szennyező források, és 
a természeti, tájképi és épített értékeket veszélyeztető hatásokkal sem kell számolni, ennek nyomán a 
település örökségének megőrzése biztosított. 

- A Tapolcai-medence és a község határában emelkedő Szentgyörgyhegy nyújtotta páratlan táji, természeti 
környezetét és értékeit őrző, körültekintően fejlesztő település. A védelem alatt álló ökológiai funkciójú 
területek háborítatlansága biztosított. A korlátozásokkal hasznosítható természeti értékek mind nagyobb 
részben az ökoturizmus és a kulturális turizmus céljai és a bemutatás szolgálatába helyeződnek. 

- Rendezett képet tükröző, vonzó lakó- és üdülőterületei kedveltek az itt élők és a betelepülni szándékozók 
körében. 

- A tájhasználatban a megélhetést és jövedelemtermelést valamint a megőrzést egyaránt lehetővé tevő 
tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá.  

- A szőlő- és borkultúra a táj és a falukép karakteres része, védelme prioritást élvez mindennemű egyéb 
fejlesztéssel szemben. 

- Hegymagas hatékonyan kihasználja sajátos egyedi potenciáljait. Az elsődleges lakó- illetve üdülőfunkció és 
az idegenforgalom mellett táji, természeti környezetét és értékeit megőrző, azt fenntartható módon 
fejlesztő település. 

 

Mindezek alapján Hegymagas jövőképe: Hegymagas barátságos, nyugodt, lakói és vendégei számára jó 
színvonalú ellátást nyújtó, fejlődő település a Szent György-hegy lábánál, amely stabil, turizmusra és a szőlő- 
és borágazatra építő helyi gazdasággal rendelkezik, és természeti, tájképi adottságait, kulturális és épített 
értékeit, továbbá kedvező fekvését kihasználva térségével együttműködve fejlődik. 
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3.2. Problématérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában 

 

 

1. A korábbi településrendezési tervben általános mezőgazdasági területnek jelölt, volt zártkerti 
ingatlanok, amelyek hasznosítása, beépítése nem lehetséges. A kistelkes szőlőhegyi terület 
hasznosítása csak kertes mezőgazdasági övezetbe átsorlással biztosítható. 

2. A természetben nagyparcellás, a korábbi rendezési tervben kertes mezőgazdasági övezetbe 
besorolt ingatlanokon a bortermelést szolgáló épületek csak birtokközpont létrehozása esetén 
alakíthatók ki. Mindezek miatt az érintett terület általános mezőgazdasági területbe sorolása 
szükséges, egyidejűleg a birtokközpont kialakítását is biztosítani kell.  

3. A szőlőhegy, hegytetővel határos részén több volt zártkerti ingatlan is erdőterületbe került 
besorolva a Btv. előírásainak korábbi betartása miatt. Meg kell vizsgálni az érintett ingatlanok 
kertes mezőgazdasági területbe visszasorolásának lehetőségét. 

4. A korábbi településrendezési terv a település úthálózatát telkek, épületek átvágásával oly 
mértékben szabályozta túl, ami az érintett ingatlanok fejlesztését megakadályozta. Az utak 
szabályozását csak ott kell megtartani, ami közlekedési szempontból indokolt, a többi 
útszabályozást törölni kell.    

5. A település egyik legszebb része a Tarányi présház, illetve lengyel kápolna feltáruló látképe, és az 
alatta elterülő háborítatlan, beépítetlen szőlőterület. De egyidejűleg ez a település 
idegenforgalmáig legfrekventáltabb területe is, ami megfelelő színtere lehetne a helyi borkultúra 
népszerűsítésére, a meglévők mellett új, a helyi termékeket kínáló pincék, vendéglátó 
létesítmények telepítésére. A természetvédelmi értékek megtartása mellett meg kell keresni a 
terület hasznosításának lehetőségét. 

8. A belterülettől északra, illetve észak-nyugatra található ingatlanokon jelenleg állattenyésztéssel 
foglalkoznak. Az érintett ingatlanok korábbi szabályozása nem tette lehetővé a területeken 
épületek kialakítását. A mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése érdekében biztosítani kell az 
érintett területek beépíthetővé tételét. 

9. A Tapolca-patak régi medre, illetve szabályozott új medre által behatárolt területen víztározó 
kialakítására alkalmasnak tűnik, egyben több környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kérdést 
is felvet. 
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10. A belterület nyugati végén korábban sportterület került kijelölésre. A korábbi fejlesztési szándék 
okafogyottá vált, de az építési szabályozás korlátozta az ingatanok hasznosítását. 

11. A kertes mezőgazdasági terület egy részén biztosított lakóépület kialakításának a lehetősége. A 
korábban kijelölt terület a mai igények és lehetőségek ismeretében felülvizsgálandó. 

12. A Tarányi présház megmentése egy komplex turisztikai fejlesztési csomag részeként 
megvalósíthatóvá vált. Ennek akadálya a terület korábbi beépíthetősége volt. (A tervezési folyamat 
alatt tervmódosítás keretében az érintett terület különleges turisztikai területbe került átsorolva.)  

 
 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

A helyzetértékelő munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges településrészi, 
átfogó funkcionális, beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható.  

 
 

3.3.2. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása 
és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

Jelen tervezési megbízás keretében nem készül integrált településfejlesztési stratégia, ezért sem 
szegregátumszűrés, sem potenciális akcióterületek lehatárolása nem releváns. 

  


