


TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/1/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-2- 

Tartalomjegyzék 
Szentkirályszabadja község településrendezési eszközeinek módosításához a 
hrsz. 0155/1 alatti ingatlan tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

32.§ (1) a) szerinti teljes eljárásban 

El�zetes tájékoztatási szakasz 

 Tartalomjegyzék 2

 El�zmények 3

 Módosítás szöveges ismertetése 4

 A környezeti vizsgálat szükségességének el�zetes véleményezése 6

 A tervezéssel érintett terület bemutatása 8

 A területrendezési tervekkel való összefüggés vizsgálata 9

 A hatályban lév� településrendezési eszközök 24

 Településrendezési javaslatok 26

  



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/1/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-3- 

El�zmények 

1. El�zmények: 
Szentkirályszabadja község ma hatályos településrendezési eszközei, illetve azok el�zményei 
2007. évben kerültek elfogadásra. A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervek a 
9/2007. (IX. 01.) számú önkormányzati rendelettel kerültek megállapításra, amelyet legutóbbi 
alkalommal a 5/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelettel módosítottak. 

Megbízó a hrsz. 0155/1 alatti ingatlan tulajdonosa kérelmére határozta el településrendezési 
eszközeinek módosítását. Nevezett ingatlan területén a hatályos településrendezési eszközök az 
egykori Veszprém – Balatonalmádi vasútvonal idejéb�l fennmaradó közlekedési területeket 
ábrázol, amely magába foglalja az ingatlanon már meglév� épületeket is. Az említett ingatlan 
fennmaradó területe védelmi erd� területfelhasználási egységbe tartozik. Mindezek alapján az 
ingatlan területén a tulajdonosa által tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges 
a településrendezési eszközök módosítása a 314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr�l, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr�l 32.§ (1) a) szerinti teljes 
eljárásban. 

Veszprém, 2020. november hó. 

 Szabó Bence 
okl. építészmérnök 

okl. településmérnök 
településrendez� munkatárs 

Otn. É 19-0454

   Szabó Zoltán 
okl. építészmérnök 

településrendez� vezet� tervez�
Otn. TT/1 19-0100.
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Módosítás ismertetése 

1. A módosítási szándék áttekint� ismertetése 

Megbízó a hrsz. 0155/1 alatti ingatlan tulajdonosa kérelmére határozta el településrendezési 
eszközeinek módosítását. Nevezett ingatlan területén a hatályos településrendezési eszközök az 
egykori Veszprém – Balatonalmádi vasútvonal idejéb�l fennmaradó közlekedési területeket 
ábrázol, amely magába foglalja az ingatlanon már meglév� épületeket is. Az említett ingatlan 
fennmaradó területe védelmi erd� területfelhasználási egységbe tartozik. Mindezek alapján az 
ingatlan területén a tulajdonosa által tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges 
a településrendezési eszközök módosítása. 

2. A módosítási szándék részletes ismertetése 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós 
állapotnak megfelel� ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehet�vé tev�
területmennyiség kiszabályozása. Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglév�
épületek már nem töltenek be a közlekedési területtel összefügg� funkciót, így azok közlekedési 
terület részeként történ� ábrázolása indokolatlan. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan a hatályos településrendezési eszközök szerint jelenleg két külön 
övezet részét képezi (közlekedési terület és védelmi erd�terület). Az ingatlan nyilvántartás és a 
településrendezési eszközök közötti konfliktus feloldása is indokolja a településrendezési 
eszközök módosítását. 

A módosítás során célszer� a 0155/1 alatti ingatlan területére egy új, különleges beépítésre nem 
szánt övezet létrehozása, amely lehet�vé teszi – a magasabb rend� jogszabályokban 
megfogalmazott korlátozó el�írások betartása mellett- a meglév� épületállomány ésszer�
használatot biztosító b�vítését. Az ingatlan tulajdonosa lakóhelye mellett a lovasíjász sporthoz 
kapcsolódó, sportolási célú pálya, annak tereptárgyainak és állattartási célú létesítményeinek 
létrehozását tervezi a meglév� természetes tájhasználatba illeszked�en, minimális épített 
infrastruktúrával. Mindezek alapján javasoljuk egy különleges beépítésre nem szánt – 
lovassport (Kb-LS) terület létrehozását, amely a lovassportok gyakorlását lehet�vé tev�
tereptárgyak elhelyezése mellett lehet�séget ad a tulajdonos és használó számára egy 
lakóépület, valamint a m�ködtetéshez szükséges melléképítmények elhelyezésére. A 
beépítettség mértéke az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos szövegezésének megfelel�en 
legfeljebb 2%-os értékben kerülhet meghatározásra. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan eredend�en védelmi erd�területként szabályozott területét a 
település közigazgatási területén belül a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervér�l szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 50. § b) értelmében pótolni kell a 
település közigazgatási területén belül, hogy a településrendezési eszközökben az erd�területek 
kiterjedés összességében ne csökkenjen. 

A tervezéssel érintett területek az alábbi pontokban módosulnak: 

1.1:  A 0155/1 hrsz-ú ingatlan környezetében hatályos településrendezési eszközökben 
 szerepl� közlekedési terület valós használatnak megfelel� ábrázolása. 

1.2:  A hrsz. 0155/1 alatti ingatlan területén Különleges beépítésre nem szánt – lovassport 
 (Kb-LS) terület kijelölése, amely lehet�vé teszi a lovasportok számára szükséges 
 tereptárgyak és pályák létrehozását a meglév� terület és tájhasználathoz igazodó módon, 
 a tulajdonos és használó számára egy lakóépület elhelyezését a meglév�
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 épületállomány b�vítésével, valamint a terület m�ködtetéséhez szükséges 
 melléképítmények létrehozását, legfeljebb 2%-os beépítettséggel.

1.3:  A hatályos településrendezési eszközökben a hrsz. 0155/1 alatti ingatlan védelmi 
 erd�területként szabályozott területének visszapótlása a település közigazgatási 
 területén belül biztosítva ezzel, hogy a település egészén az erd�terület terület 
 felhasználás összességében ne csökkenjen. 
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A környezeti vizsgálat szükségességének el�zetes 
egyeztetése 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata támogatja a hrsz. 0155/1 alatti ingatlan 
tulajdonosának kérelmét a településrendezési eszközök el�z�ekben ismertetett módosítása 
tekintetében. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) a) szerinti teljes eljárás megindítását 
megel�z�n az önkormányzat megkereste az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 
környezet védelméért felel�s szerveket, hogy a rendelet  4.§ (2) értelmében adják meg 
véleményüket arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi 
szakterületet illet�en várható-e jelent�s környezeti hatás, indokoltnak tartják-e a környezeti 
hatásvizsgálat lefolytatását.

A felkér� levélre az alábbi táblázatban szerepl� államigazgatási szervek adták meg 
véleményüket: 

A államigazgatási szerv megnevezése 
A környezeti vizsgálat 

lefolytatását szükségesnek 
tartja? 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

a magterület kiterjedésének 
módosítása jóval mélyebb 

vizsgálatnak veti alá a 
területet, így a környezeti 
hatásvizsgálat lefolytatása 
véleményük szerint nem 

releváns 

Budapest F�város Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi F�osztály 

nem 

Budapest F�város Kormányhivatala 
Népegészségügyi F�osztály 

nem érintett a 
vélményezésben 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági 
Osztály 

a módosítás ellen nem 
emelnek kifogást, felhívják 
a figyelmet, hogy a terület 

hasznosítása során a 
nitrátérzékeny területekre és 

a felszín alatti víz 
védelmére vonatkozó 

jogszabályi el�írásokra 
fokozottan ügyeljenek 
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Nemzeti Népegészségügyi Központ nem 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi F�osztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami F�építészi Iroda igen 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi F�osztály 
Erdészeti Osztály 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi F�osztály Természetvédelmi Osztály 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
F�osztály 

nem 

Szentkirályszabadja Község Polgármestere megkeresésére érkezett válaszok többségében 
egyetértenek a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségtelenségével. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Állami F�építésze levelében megállapította, hogy „bármilyen építési 
tevékenység végzése rövid és hosszú távon is hatással van az épített és természeti környezet 
összhangjára, sokszor visszafordíthatatlan változásokat eredményezve azokban”, mindezek 
alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja. Tekintettel arra, hogy a 
tervezett módosítások esetében az Önkormányzat és tervez� sem tartotta szükségesnek a 
környezeti vizsgálat lefolytatását, az el�zetes véleményezés során beérkezett vélemények 
összefoglalásával egyidej�leg megkerestük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
F�építészi Irodáját, hogy korábban kiadott véleményüket vizsgálják felül. A megkeresésre 
válaszolva VE/05/33-3/2021. ügyiratszámú levelükben jelezték, hogy a tervezett módosítási 
szándékkal kapcsolatosan az épített környezet védelme tekintetében a környezeti vizsgálat 
lefolytatásának szükségességét továbbra is fenntartják. 

Fent leírtak alapján a módosítási eljárás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet 
41. sora szerinti, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti értékelés készül 
kifejezetten csak az épített környezet védelme szerinti tartalommal, amelynek véleményezése 
külön jogszabály szerint kerül lefolytatásra. 
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A tervezéssel érintett terület bemutatása 

Szentkirályszabadja központi belterületét�l délre található a tervezéssel érintett terület, amely 
az egykori Veszprém – Balaton vasútvonalhoz szervesen kapcsolódóan látott el közlekedési 
funkciókat. A vasútvonal megsz�ntetése és elbontása után a nyomvonal mentén a Veszprém és 
a Balaton közötti kerékpáros kapcsolatot biztosító kerékpárút került kiépítésre. 

A község központi belterületér�l kavicsos úton, illetve aszfalt burkolatú kerékpárúton 
közelíthet� meg a tervezéssel érintett terület, az út egyben biztosítja a feltárását egy 
bányaterültnek és kiterjedt kertes mez�gazdasági területnek is. 

a tervezéssel érintett terület m�holdfelvételen, forrás: Google Earth 

A tervezéssel érintett ingatlanon meglév� épületek a természetes adottságokhoz igazodóan 
kerültek kialakításra, a keletr�l csatlakozó völgy területe a településrendezési eszközökben 
szerepl� területfelhasználással ellentétben nem erd�sült. 
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A területrendezési tervekkel való összefüggés 
vizsgálata 

Szentkirályszabadja község településrendezési eszközeinek módosítása során figyelembe kell 
venni a 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervér�l második részében megállapított Országos Területrendezési terv, a 
negyedik részében megállapított Balaton Kiemelt Üdül�körzet térségi területrendezési terv, a 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

kiegészít� szabályozásáról, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének 
15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, 

térségi szerkezeti tervér�l és övezeteir�l rendelkezéseit. 

részlet az Ország Szerkezeti Tervéb�l a tervezési terület lehatárolásával 

A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervér�l 2. számú mellékletét képez� Az Ország Szerkezeti Terve a tervezéssel érintett terület 
mentén országos kerékpárútvonalat jelöl, amely a valóságban is jelent�s, közkedvelt jó 
min�ség� kerékpárútként megjelenik a terület szomszédságában. 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/1/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-10- 

részlet a Balaton Kiemelt Üdül�körzet térségi szerkezeti tervéb�l 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervér�l 10. melléklete szerinti Balaton Kiemelt Üdül�körzet szerkezeti terve a tervezéssel 
érintett területet mez�gazdasági térségbe sorolja, illetve szintén jelöli az országos 
kerékpárútvonalat. 

Az alábbiakban áttekintjük a módosítási területek a 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország 

és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervér�l, a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészít� szabályozásáról, illetve a 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervér�l és övezeteir�l által 
megállapított országos, megyei és egyedileg meghatározott megyei övezetek általi érintettségét. 

Országos övezetek: 

Ökológiai hálózat magterületének övezete ÉRINTI 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervér�l el�írásai 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdül�körzet Szerkezeti Terve települési 
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térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhet� ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli él�helyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhet� ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szerepl� kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami f�építészi 
hatáskörében eljáró f�városi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhet� ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
él�helyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan m�ködése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület természetes él�helyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok m�ködését nem akadályozó m�szaki megoldások alkalmazásával jelölhet�k ki és 
helyezhet�k el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó el�írások alkalmazásával engedélyezhet�. Az övezetben új 
célkitermel�hely és külfejtéses m�velés� bányatelek nem létesíthet�, a meglév� külfejtéses m�velés�
bányatelek horizontálisan nem b�víthet�. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az er�m�vek közül csak háztartási méret� kiser�m�
létesíthet� épületen elhelyezve. 
78. § Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 25. § szerinti övezeti el�írások mellett a 
következ� el�írások alkalmazandók: 
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg; 
b) új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m2 bruttó 
alapterület� szakrális építményként helyezhet� el; 
c) *  10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény - a kizárólag kilátó rendeltetés� építmény kivételével 
- nem létesíthet�; 
d) védelmi és közjóléti erd�telepítés, külterületi fásítás kizárólag �shonos fafajokkal végezhet�; 
e) *  a területen környezetszennyez� tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és hulladékkezel�
létesítmény nem létesíthet�, valamint energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete NEM ÉRINTI

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete NEM ÉRINTI
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelend�
terület 

NEM ÉRINTI 

Tájképvédelmi terület övezete ÉRINTI
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A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészít� szabályozásáról el�írásai 

3.§ (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 
keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemz�it, valamint a település teljes közigazgatási területére 
készül� településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg meg�rzend�
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemz�it. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelmér�l szóló törvény vagy 
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltér� rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelmér�l szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó el�írások alkalmazásával engedélyezhet�. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az er�m�veket a tájképi egység meg�rzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztet� m�szaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete

NEM ÉRINTI 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete ÉRINTI 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészít� szabályozásáról el�írásai 
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8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelel�en lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhet� ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 

lehetetleníti el.

Vízmin�ség-védelmi terület övezete ÉRINTI

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészít� szabályozásáról el�írásai 

5. § (1) A vízmin�ség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetb�l történ� kivezetésér�l és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történ� bevezetésér�l, illetve a szennyvíz övezeten belüli 
kezelésének feltételeir�l a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízmin�ség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó 
egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízmin�ség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó el�írások alkalmazásával engedélyezhet�
(4)  A Balaton Kiemelt Üdül�körzet hatálya alá tartozó területen a vízmin�ség-védelmi terület övezet területén, 
az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és m�trágya-használatú, környezetkímél� vagy extenzív mez�gazdasági termelés 
folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezel� létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem 
létesíthet�.

Földtani veszélyforrás terület NEM ÉRINTI
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Vízeróziónak kitett terület övezete NEM ÉRINTI

Rendszeresen belvízjárta terület övezete NEM ÉRINTI

Tómeder övezete NEM ÉRINTI
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Általános mez�gazdasági terület övezete ÉRINTI

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészít�
szabályozásáról el�írásai 
13.§ Az általános mez�gazdasági terület övezetét a településrendezési eszközök készítése során 95%-ban 
általános mez�gazdasági területbe, természetközeli területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A 
fennmaradó területen nem jelölhet� ki az országos településrendezési és építési követelményekr�l szóló 
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként 
meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedés� kereskedelmi célú terület, valamint 
a nagy kiterjedés� szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület. 
14.§ (1) Az általános mez�gazdasági terület övezetben a következ� telekalakítási és építésügyi el�írások 
alkalmazandók: 
a) szántó m�velési ágban lév� területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthet�, 20 ha és azt 
meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszer� használatát szolgáló, a tulajdonos számára 
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhet� úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 0,3%-
át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
b) gyep, illetve rét vagy legel� m�velési ágban lév� területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthet�, 
5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, valamint a tulajdonos számára 
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhet� úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át 
és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
c) gyümölcsös m�velési ágban lév� területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthet�, 3 ha és azt 
meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is 
biztosító gazdasági építmény építhet� úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/1/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-17- 

építmények bruttó alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át 
nem haladhatja meg; 
d) kert m�velési ágban lév� területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthet�, 2 ha és azt meghaladó 
telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági 
építmény építhet� úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes építmények bruttó 
alapterülete a 700 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg. 
(2) Kialakult állapot esetében az állami f�építész az (1) bekezdésben szerepl� szabálynál megenged�bb szabály 
el�írásához hozzájárulhat. 
15.§ Az általános mez�gazdasági terület övezetén a sz�l� m�velési ágban lev� területen a következ� el�írások 
alkalmazandók: 
a) sz�l� m�velési ágban lév� területen - a c) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti telekméret esetén épület 
nem létesíthet�; 
b) a sz�l� m�velési ágban lév� és ténylegesen így m�velt területen - a c) pontban foglaltak kivételével - 
sz�l�termelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a tulajdonos számára 
szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhet�, de a 2 ha és 3 ha közötti 
telekméret esetén a beépített bruttó alapterület a 800 m2-t, 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a 3000 m2-
t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 10%-át nem haladhatja meg; 
c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkez�, sz�l� m�velési ágban lév� és ténylegesen így is m�velt telkekkel 
rendelkez� tulajdonos - ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett telekt�l 20 km-en belül lév�
telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - az alábbi feltételekkel létesíthet építményt: 
ca) sz�l�m�veléssel összefügg� birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest 
területének legalább 70%-a található, 
cb) a beépítés egy telken érvényesíthet�, de a beépíthet� terület nagysága - figyelembe véve a telkeken már 
meglév� beépítést is - a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépítésre igénybe vett telek 
beépítettsége a 25%-ot és a 800 m2-t nem haladhatja meg, 
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 terület� legyen, és nem 
helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének övezetében, ökológiai 
hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes mez�gazdasági terület övezetében, 
cd) a beépítésre igénybe vett telken sz�l�termelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény, tulajdonos 
számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely helyezhet� el. 
16.§ Az általános mez�gazdasági terület övezetén a 14. §-ban és a 15. §-ban meghatározottakon túl a következ�
el�írások is alkalmazandók: 
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%-ban m�velt telken 
lehet, ahol a beépítés feltételeként az a m�velési ág fogadható el, amely a telek m�velt területének 60%-án 
meghatározó; azon a vegyes m�velés� telken, ahol egyik m�velési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb 
beépítési szabályokkal rendelkez� m�velési ágra vonatkozó el�írás szerint lehet építeni; 
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait 
és az �shonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével - a Balaton-tómedert�l legkevesebb 1000 
méter, egyéb felszíni vizekt�l legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni, azzal, hogy a lovasturizmus 
céljait szolgáló építmények és m�tárgyak elhelyezésér�l a településrendezési eszközökben kell rendelkezni; 
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhet� el. 
17.§ (1) Általános mez�gazdasági terület övezetében birtokközpont - a 15. § c) pontjában foglaltak kivételével 
- a mez�gazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha terület� telkén alakítható ki - parti és partközeli településen 
az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem min�sül� településen a birtokközpont 
építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 
ha összterület�, mez�gazdasági m�velés alatt álló birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen 
alakítható ki, ahol a birtoktest területének legalább 50%-a, a parti és partközeli településen pedig a birtoktest 
területének 100%-a található. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mez�gazdasági használatot szolgáló gazdasági építmény, a 
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a birtoktesten legalább 5 ha sz�l�
m�velési ágú és ténylegesen így m�velt terület is található, borturizmust szolgáló épületek helyezhet�k el, 
összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel. 
(3) A mez�gazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb egy kiegészít�
központ alakítható ki egy legalább 5000 m2-es telken, annak legfeljebb 25%-os beépítésével és összesen 
legfeljebb 2000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészít� központ beépített területe a 
mez�gazdasági birtoktesthez tartozó telkek összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem 
haladhatja meg. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészít� központ nem alakítható ki az 
ökológiai hálózat magterületének övezetében, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében, a 
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tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelend� terület övezetében, a kertes mez�gazdasági terület 
övezetében, valamint a Balaton szabályozási partvonalától számított 1000 méteren belül.

Kertes mez�gazdasági terület övezete NEM ÉRINTI

Kiváló term�helyi adottságú szántók övezete NEM ÉRINTI

Jó term�helyi adottságú szántók övezete NEM ÉRINTI
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Erd�k övezete NEM ÉRINTI

Erd�telepítésre javasolt terület övezete NEM ÉRINTI

Borsz�l� term�helyi kataszteri terület övezete NEM ÉRINTI
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Honvédelmi és katonai célú terület övezete ÉRINTI 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervér�l el�írásai 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelel�en lehatárolni. 
(2)  Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt 
vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erd�terület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, ha az adott terület az erd�k övezete által is érintett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felel�s 
miniszter hozzájárulásával lehetséges.

Egyedileg meghatározott megyei övezetek: 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületének övezete

ÉRINTI 
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének 15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati 
rendelete szerinti el�írások

8.§ (1) Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete lehatárolását a rendelet 3.12.1. 
melléklete tartalmazza. 
(2) Az övezetre vonatkozó el�írások: 
a) Az övezethez tartozó települések településrendezési eszközei készítése során azokon a kereskedelmi-, 
szolgáltató gazdasági besorolású területeken, amelyeket a helyi önkormányzat a településfejlesztési 
koncepcióban és/vagy az integrált településfejlesztési stratégiában „kiemelt fejlesztési terület”-té min�sít az 
építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10%-al lehet magasabb, mint az az országos 
településrendezési és építési követelményekr�l szóló kormányrendelet (OTÉK) 2. számú melléklet szerinti 
érték. 
b) Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érintheti az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai 
folyosójának övezete, a kiváló term�helyi adottságú szántók övezete, az erd�k övezete, a vízmin�ség-védelmi 
terület övezete, valamint a nagyvízi meder övezete által érintett területeket

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének övezete

NEM ÉRINTI 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete

NEM ÉRINTI 
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Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete

ÉRINTI 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének 15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati 
rendelete szerinti el�írások

11.§ (1) Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete lehatárolását a rendelet 3.12.4. 
melléklete tartalmazza. 
(2) Az övezetre vonatkozó el�írások: 
a) Az övezet által érintett települések területén turisztikai-, rekreációs célú beépítésre szánt és beépítésre nem 
szánt különleges terület területfelhasználási egység akkor jelölhet� ki, ha az új terület kijelölése nem érinti a 
védelmi övezetekkel lehatárolt területeket (az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai folyosójának övezete, 
a kiváló term�helyi adottságú szántók övezete, az erd�k övezete, a vízmin�ségvédelmi terület övezete, valamint 
a nagyvízi meder övezete) által érintett területeket és nem ellentétes más jogszabály el�írásaival. 
b) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, 
valamint településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során biztosítani kell a 
vonalas nyomvonalak (kerékpárutak, túraútvonalak folytonosságát. 
c) A környezeti állapot meg�rzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet kijelölése.

Veszprém megye várostérségeinek övezete ÉRINTI 
(Veszprém várostérsége)
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének 15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati 
rendelete szerinti el�írások

12. § (2) b) Településrendezési eszközöket és településfejlesztési dokumentumokat az adott várostérségre 
kitekintéssel kell el�készíteni.

Az „Európa kulturális f�városa Veszprém 2023” 
program érdekében együttm�köd� települések 
övezete

ÉRINTI 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy�lésének 15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati 
rendelete szerinti el�írások

13. § (2) a) Az alövezethez tartozó települések körét az „Európa kulturális f�városa Veszprém 2023” program 
érdekében önkéntesen együttm�köd� térség települései alkotják 
b) Az övezet által érintett települések az „Európa kulturális f�városa Veszprém 2023” program sikere érdekében 
középtávú településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a térség egésze fejlesztése, a területi potenciálok 
sokoldalú kihasználása, illetve a párhuzamosság kiküszöbölése érdekében – hangolják össze.
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A hatályban lév� településrendezési eszközök 

Szentkirályszabadja község ma hatályos településrendezési eszközei, illetve azok el�zményei 
2007. évben kerültek elfogadásra. A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervek a 
9/2007. (IX. 01.) számú önkormányzati rendelettel kerültek megállapításra, amelyet legutóbbi 
alkalommal a 5/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelettel módosítottak. 

kivágat a tervezéssel érintett ingatlan részterületére hatályos ÖT-3 jel� külterületi 
szabályozási tervb�l 

A hrsz. 0155/1 alatti ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben két különálló tervlapon 
került szabályozásra. A csatlakozó, kerékpárutat is magába foglaló közlekedési terület az ÖT-
4 jel� zártkerti területeket ábrázoló szabályozási tervlapon, míg a terület fennálló része az ÖT-
3 jel� külterületi szabályozási terven szerepel. 

A tervezéssel érintett ingatlan jelenleg két különálló övezet része, az épületeket magába foglaló 
telekrészlet közlekedési terület, míg a fennáló területrész védelmi erd�területként szabályozott. 
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kivágat a tervezéssel érintett ingatlan részterületére hatályos ÖT-4 jel� zártkerti szabályozási 
tervb�l 
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Településrendezési javaslatok 

A településszerkezeti és szabályozási tervek minimális, foltszer� módosítására tekintettel a 
hatályos és a módosított településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, HÉSZ és a 
szabályozási tervek) közötti szinkron megtartása érdekében a jelkulcsokat és az övezetek, 
építési övezetek megnevezését, jelölését, paramétereit célszer� változatlanul megtartani. 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós 
állapotnak megfelel� ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehet�vé tev� területb�vítés 
kiszabályozása. Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglév� épületek már 
nem töltenek be a közlekedési területtel összefügg� funkciót, így azok közlekedési terület 
részeként történ� ábrázolása indokolatlan. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan a hatályos településrendezési eszközök szerint jelenleg két külön 
övezet részét képezi (közlekedési terület és védelmi erd�terület). Az ingatlan nyilvántartás és a 
településrendezési eszközök közötti konfliktus feloldása is indokolja a településrendezési 
eszközök módosítását. 

A módosítás során célszer� a 0155/1 alatti ingatlan területére egy új, különleges beépítésre nem 
szánt övezet létrehozása, amely lehet�vé teszi – a magasabb rend� jogszabályokban 
megfogalmazott korlátozó el�írások betartása mellett- a meglév� épületállomány ésszer�
használatot biztosító b�vítését. Az ingatlan tulajdonosa lakóhelye mellett a lovasíjász sporthoz 
kapcsolódó, sportolási célú pálya, annak tereptárgyainak és állattartási célú létesítményeinek 
létrehozását tervezi a meglév� természetes tájhasználatba illeszked�en, minimális épített 
infrastruktúrával. Mindezek alapján javasoljuk egy különleges beépítésre nem szánt – 
lovassport (Kb-LS) terület létrehozását, amely a lovassportok gyakorlását lehet�vé tev�
tereptárgyak elhelyezése mellett lehet�séget ad a tulajdonos és használó számára egy 
lakóépület, valamint a m�ködtetéshez szükséges melléképítmények elhelyezésére. A 
beépítettség mértéke az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos szövegezésének megfelel�en 
legfeljebb 2%-os értékben kerülhet meghatározásra. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan eredend�en védelmi erd�területként szabályozott területét a 
település közigazgatási területén belül a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervér�l szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 50. § b) értelmében pótolni kell, 
hogy a településrendezési eszközökben az erd�területek kiterjedés összességében ne 
csökkenjen. 

A tervezett módosítások mindegyike településszerkezeti változást is okoz.  


