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BEVEZETÉS 
 
Szentkirályszabadja Településszerkezeti tervét a 109/2007 (08.01.) Ökt. határozattal, a Helyi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Tervét a 9/2007. (09.01.)sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete.  
A hatályos helyi építési szabályzat módosítását a Képviselő-testület mellékelt határozatával kezdeményezte kertes 
mezőgazdasági területet érintően.  
 

A módosítás indoka és célja: 
Szentkirályszabadján a szőlőhegyen a Balaton törvény szerinti beépítési mértéken belül az építhető alapterület kismértékű 
emelése merült fel igényként. Jelenleg 60 m2-es présház építhető, ezt szeretnék a tulajdonosok 90 m2-re emelni.  
 

A módosítás hatása:  
A módosítás révén a 2000 m2-nél nagyobb területű telkeken nagyobb alapterületű présház kialakítására lesz lehetőség, 
melyek maximális alapterülete az új Balaton törvény által meghatározott alapterületnél (150 m2) jóval kisebb marad. A 
módosításnak jelentős  hatása nem lesz, mivel a környező kertes mezőgazdasági területeken (Balatonalmádi) ennél jóval 
magasabb határértékek vannak megállapítva a hatályos Helyi Építési Szabályzatban.  
 

 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 
„Állami főépítészi eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek 
megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével. 
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 
 

Szentkirályszabadja Településszerkezeti Tervét 2007-ban állapította meg Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
(109/2007 (08.01.) SZ. KT. határozat) (Tervező Város és Ház Bt, Bárdosi Andrea, Lázár Tibor)  amely többször került 
módosításra.Jelen eljárásban a Településszerkezeti terv nem változik. Az érintett terület kertes mezőgazdasági területbe 
tartozik.  
 

 
A hatályos Településszerkezeti Terv  részlete 

 
A Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat 2007-ben került jóváhagyásra a 9/2007. (09.01.) Ökr. sz. rendelettel.  
Módosítására szintén többször került sor, melyeka szőlőhegy területet nem érintették.  

 

 
A hatályos Szabályozási Terv részlete(A HÉSZ 5. melléklete , ÖT-4 jelű terv) 
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A HÉSZ Kertes mezőgazdasági területre vonatkozó előírásai a következők:  
 

"Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
 
20.§ (1) Kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezeteiben kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, és 

borturizmust valamint a gyümölcstermesztést szolgáló épületek létesíthetők, ha a földrészlet (telek) területe legalább 
80 %-a szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban van. 

(2)  Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben lakóépület nem létesíthető, de a rendelet hatályba lépése előtt meglévő 
lakóépületek felújíthatók és egyszeri alkalommal 25 m2- el bővíthetők. 

(3)  A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben telkenként egy  - a helyi építési hagyományoknak megfelelő és tájbaillő – 
présház és földdel borított boltpince létesíthető, ha a telek területe legalább 1500 m2. 

 A 2000. évi CXII. Törvény 46.§ b. pontja felhatalmazása alapján Szentkirályszabadja Község Tanácsának a komplex 
zártkertrendezési terv szabályozási előírásairól szóló 2/1990. (III.29.) sz. rendelete alapján. 

(4)  A telek beépítettsége 3 %, de legfeljebb 60 m2 lehet.  Az  épület  csak  arányos téglalap 
alaprajzú,építménymagassága az épülethez csatlakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 4 m 
lehet. 

(5)  A tájkarakter, tájkép védelme érdekében csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájbaillő 40-45°- os  
hajlásszögű nyeregtetős épületek építhetők, amelyektetőhéjazata nád vagy természetes anyagú és természetes színű 
égetett cserép lehet. 

(6)  Présház  szabadonállóan  létesíthető  legalább  8  m  de  legfeljebb  15  m  előkert biztosításával.  Az oldalkertnek 
legalább 3 m-nek kell lennie. 

(7)  Az     épületen  erkély,  loggia,  tetőterasz  nem     létesíthető.  A     szőlőhegyi  építési hagyományoktól idegen 
ablakok, ajtók, nagy üvegfelületek, üvegfal alkalmazása tilos. 

(8)   A pince alapterülete nem haladhatja meg a telek területének 10 %-át, az oromfal 2 m- nél magasabb nem lehet. 
(9)   A  pince  a  présházzal  egybeépítve  vagy  attól  különállóan  is  létesíthető,  de  nem alakítható ki a présház alatt. 
(10)   A szőlőfeldolgozáshoz,  bortároláshoz  szükséges  technológiai  építmények csak épületen  belül létesíthetők. 
(11)  Az épület    feltöltésen    nem    helyezhető    el    és    környezetében    a    természetes terepszinttől  0,5  m-nél 

magasabban kiemelkedő terasz nem létesíthető. 
(12)   A telek beépített területébe be nem számítóan csak a következő melléképítmények helyezhetők el: 

a) közműbecsatlakozási műtárgy 
b) közműpótló műtárgy 
c) hulladéktartály- tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
d) lefedés nélküli terasz 
e) kerti épített tűzrakóhely 
f) kerti lugas 
g) háztartási célú kemence (kerti sütő) 
h) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő 

(13) Az övezetben 3000 m2-nél kisebb új telek nem alakítható ki. 
(14)  Kerti támfalak csak terméskőből létesíthetőek. A támfal magassága legfeljebb 1,5 m lehet. A támfalak merev vonalát 

növénytelepítéssel kell megbontani. 
(15) Kerítés  faoszlopokra    kifeszített,    legfeljebb    1,6    m   magas    vadvédelmi   hálóból, élősövényből  vagy 

élősövénnyel átszőtt dróthálóval létesíthető. 
(16) A  telkekre  vízvezeték  csak  akkor  vezethető,  ha  a  szennyvíz  a  csatornahálózatra ráköthető  vagy 

szivárgásmentes zárt tárolóban tárolható. 
(17) Új  villamosenergia-ellátási, a  táv-  hírközlési  vezetékek  létesítése  csak  terepszint alatti elhelyezéssel 

engedélyezhetők.  
 A 2000. évi CXII. Törvény 26.§ (1) bekezdés e. pontja alapján. 
(18)   Az övezet területén önálló reklámépítmény, reklámtábla nem helyezhető el." 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
 

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 
 

Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének   
../2019. (……) önkormányzati rendelete  

Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 9/2007. (09.01.)önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

 
Szentkirályszabadja község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljáró  Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami főépítésze és partnerek véleményének 
kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  
 
 
1. § (1) Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2007. (09.01.)önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 20.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 
"(4)  A telek beépítettsége 3 %, de legfeljebb 90 60m2 lehet.  Az  épület  csak  arányos téglalap alaprajzú, 

építménymagassága az épülethez csatlakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 4 m 
lehet." 

 
2. §.  (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 

 
 

Kihirdetés napja:   
 
 
 

 
           Gyarmati Katalin    Szántód László 
 polgármester                       jegyző 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 
Jelen eljárásban csak  9/2007. (09.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat Kertes 
mezőgazdasági területére vonatkozó 20. § (4) bekezdése módosul. A jelenlegi bekezdés a következő:  
 
"(4)  A telek beépítettsége 3 %, de legfeljebb60 m2 lehet.  Az  épület  csak  arányos téglalap alaprajzú, 

építménymagassága az épülethez csatlakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 4 m lehet." 
 
Néhány tulajdonos kérésére az önkormányzat a 17/2019. (03.27.) határozatával úgy döntött, hogy a szőlőhegyen építhető 
épületek alapterületét a jelenlegi 60 m2-ről 90 m2-re emeli. A módosítás a 2000 m2-nél nagyobb telkeken ad nagyobb 
építési lehetőséget, mivel 2000 m2-es telek esetén a max. 3 %-os beépítés 60 m2. A módosítással így a 2000-3000 m2 
közötti telkeken arányosan nagyobb épületek alakíthatók ki (pl. 2500 m2-nél 75 m2), és a 3000 m2 és azt meghaladó 
méretű telkeken érhető el a max. beépítés, azaz a 90 m2-es alapterület. Tömeges építkezés nem várható a szőlőhegyen, 
de az elkövetkező években néhány nagyobb új présház épülhet. Új építésnél a szabályozási terven meghatározott 8 ill. 10 
m-es szabályozási szélességhez a terület kötelezően leadandó, azonban így is nehézkes a meglévő utak szélesítése, mely 
alapvető gátja marad a tömeges építkezésnek. A helyi építési szabályzat nem ad lehetőséget lakó funkció kialakítására 
sem, az országos szabályoknak megfelelően, így a kiköltözés nem jelent veszélyt.  
 
Az építési lehetőség a módosítással a következőképpen alakul:  
 

- minimális kialakítható telekméret:   3000 m2 
- minimális beépthető telekméret:   1500 m2 
- minimális beépítési mérték   3%, de legfeljebb 90 m2. 
- előkert:      min. 8, max. 15 m 
- oldalkert:     min. 3 m.  
- présház max. építménymagassága:  max. 4.0 m 
- pince beépítés:     max. 10 % 
- oromfal magassága:    max. 2 m.  

 
 

A módosításnak jelentős hatása nincs az alábbiak miatt:  
 

• a 2019 március 15-e előtt hatályos Balaton törvényben (és az azt megelőző változatokban) a beépítettség 
legfeljebb 3 % volt, de maximális alapterület nem volt meghatározva. 

• a 2019 március 15.én hatályba lépett Balaton törvény (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény IV. része) 84. § - mely a kertes mezőgazdasági terület 
övezetére vonatkozik - (2) bekezdés c) pontja szerint "legfeljebb 3%-os beépítettséggel, legfeljebb 150 m2 bruttó 
alapterületű, a műveléssel összefüggő egyetlen gazdasági épület és legfeljebb egyetlen különálló, földdel borított 
pince építhető;". Vagyis a tervezett módosítással 90 m-re emelt alapterület még így is 60 m2-el alacsonyabb 
értékű, mint a Balaton törvényben szabályozott 

• Balatonalmádi Helyi Építési Szabályzatában, a szentkirályszabadjai szőlőheggyel szoros szerkezeti 
kapcsolatban lévő kertes mezőgazdasági terület négy övezetre van osztva, melyeken 100, 120 és 90 m2 az 
építhető alapterület.  

• A szomszédos Felsőőrs helyi Építési Szabályzatában a építhető alapterület 250 m2. 

• A 2007 előtt hatályos Helyi Építési Szabályzatban (mely csak 3 évig volt hatályban)  az építhető alapterület 150 m2 
volt. Ez került jelentős csökkentésre a 2007-ben jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatban.  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 90 m2 max. alapterületű épület engedélyezése a hatályos jogszabályokkal 
összhangban van.  

 
Jelen módosításhoz közlekedésfejlesztési, tájrendezési, környezetalakítási közművesítési és hírközlési alátámasztó 
munkarész kidolgozására nincs szükség.  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Szentkirályszabadja Helyi Építési Szabályzatának módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült. A tervmódosítás összhangban van Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényelőírásaival és az egyéb vonatkozó 
jogszabályokkal.  
 
Budapest, 2019 április 08.  
 
 
 

          
        Bárdosi Andrea     
               Vezető településrendező tervező   
                                                                                                                TT/1 01-4073   
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MELLÉKLET 
Képviselő-testületi határozat 

Lakossági fórum jegyzőkönyve 
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