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Településrendezői tervezői nyilatkozat 

 
 

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, a 38. § szerinti véleményezési szakasz 

lefolytatásához összeállított dokumentáció 
 
 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a csatolt dokumentáció elkészítésekor a vonatkozó általános 
érvényű jogszabályokat betartottam.  
 
A tervezési területek a 2018. évi CXXXIX. tv. (Országos Területrendezési Terv) övezeti 
tervlapjainak egyikén sem szerepelnek olyan jelöléssel, ami a település egészének 
figyelembevételével készítendő területi kimutatást, vagy speciális további intézkedést 
igényelne. 
 
A dokumentáció készítése során erre vonatkozó megbízás hiányában nem volt feladatom a 
hatályos településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata, a megváltozott jogi környezethez 
történő aktualizálása, azt a várhatóan a közeljövőben induló általános felülvizsgálat keretei 
között szándékozik a település megtenni. 
 
A csatolt dokumentáció elkészítéséhez kamarai tagságom és névjegyzéki besorolásom 
figyelembevételével településrendezési szakterületen a szükséges jogosultsággal rendelkezem.  
 
 

 
Veszprém, 2021. augusztus hó. 
 

 
  

………………………… 
 Szabó Zoltán 

okleveles építészmérnök 
településrendező vezető tervező 

Otn. TT/1 19-0100. 
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Előzmények 
 

1. Előzmények: 
Szentkirályszabadja község ma hatályos településrendezési eszközei, illetve azok előzményei 
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 idejéből fennmaradó közlekedési területeket 
ábrázol, amely magába foglalja az ingatlanon már meglévő épületeket is. Az említett ingatlan 
fennmaradó területe védelmi erdő 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 eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 32.§ (1) a) szerinti teljes 
eljárásban. 
 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/2/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-5- 

A tervezett módosítások szöveges ismertetése 
 
 

1. A módosítási szándék áttekintő 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 idejéből fennmaradó közlekedési területeket 
ábrázol, amely magába foglalja az ingatlanon már meglévő épületeket is. Az említett ingatlan 
fennmaradó területe védelmi erdő 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 megfelelő ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehetővé tevő 
területmennyiség kiszabályozása. Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglévő 
épületek már nem töltenek be a közlekedési területtel összefüggő funkciót, így azok közlekedési 
terület részeként történő ábrázolása indokolatlan. 

 

  
kivágat a hatályos ÖT-4 jelű zártkerti 

szabályozási terbvől 
kivágat a hatályos ÖT-3 jelű külterületi 

szabályozási terbvől 

 

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

A módosítás során célszerű a 0155/1 alatti ingatlan területére egy új, különleges beépítésre nem 
szánt övezet létrehozása, amely lehetővé teszi – a magasabb rendű jogszabályokban 
megfogalmazott korlátozó előírások betartása mellett- a meglévő épületállomány ésszerű 
használatot biztosító bővítését. Az ingatlan tulajdonosa lakóhelye mellett a lovasíjász sporthoz 
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kapcsolódó, sportolási célú pálya, annak tereptárgyainak és állattartási célú létesítményeinek 
létrehozását tervezi a meglévő természetes tájhasználatba illeszkedően, minimális épített 
infrastruktúrával. Mindezek alapján javasoljuk egy különleges beépítésre nem szánt – 
lovassport (Kb-LS) terület létrehozását, amely a lovassportok gyakorlását lehetővé tevő 
tereptárgyak elhelyezése mellett lehetőséget ad a tulajdonos és használó számára egy 
lakóépület, valamint a működtetéshez szükséges melléképítmények elhelyezésére. A 
beépítettség mértéke az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos szövegezésének megfelelően 
legfeljebb 2%-os értékben kerülhet meghatározásra. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan eredendően védelmi erdőterületként szabályozott területét a 
település közigazgatási területén belül a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 50. § b) értelmében pótolni kell a 
település közigazgatási területén belül, hogy a településrendezési eszközökben az erdőterületek 
kiterjedés összességében ne csökkenjen. 

A tervezéssel érintett területek az alábbi pontokban módosulnak: 

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

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

1.3:  A hatályos településrendezési eszközökben a hrsz. 0155/1 alatti ingatlan védelmi 
 erdőterületként szabályozott területének visszapótlása a település közigazgatási 
 területén belül biztosítva ezzel, hogy a település egészén az erdőterület terület 
 felhasználás összességében ne csökkenjen. 
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A módosításokkal érintett munkarészek összefoglalása 
 
 

A tervezett módosítások során változással érintett a HÉSZ normaszövegén túlmenően a 
zártkerti szabályozási terv (ÖT-4), a külterületi szabályozási terv (ÖT-3) valamint a 
településszerkezeti terv is. Az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra, mely módosítási 
programpont mely munkarész módosítását igényli. 
 

Módosítás 
sorszáma 

Módosítási program 
leírása 

Érintett munkarész 

HÉSZ 
Szabályozási 

terv 
Településszerkezeti 

terv 

1. 

A 0155/1 hrsz-ú ingatlan környezetében 
hatályos településrendezési 
eszközökben  szereplő 
közlekedési terület valós használatnak 
megfelelő ábrázolása. 

 X X 

2. 

A hrsz. 0155/1 alatti ingatlan területén 
Különleges beépítésre nem szánt – 
lovassport  (Kb-LS) terület kijelölése, 
amely lehetővé teszi a lovasportok 
számára szükséges tereptárgyak és 
pályák létrehozását a meglévő terület és 
tájhasználathoz igazodó módon,  a 
tulajdonos és használó számára egy 
lakóépület elhelyezését a meglévő 
épületállomány bővítésével, valamint a 
terület működtetéséhez szükséges 
melléképítmények létrehozását, 
legfeljebb 2%-os beépítettséggel. 

X X X 

3. 

A hatályos településrendezési 
eszközökben a hrsz. 0155/1 alatti 
ingatlan védelmi  erdőterületként 
szabályozott területének visszapótlása a 
település közigazgatási 
 területén belül biztosítva 
ezzel, hogy a település egészén az 
erdőterület terület  felhasználás 
összességében ne csökkenjen. 

 X X 
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A környezeti vizsgálat szükségességének előzetes 
egyeztetése 

 

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

A felkérő levélre az alábbi táblázatban szereplő 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 Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

nem 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

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 előírásokra 
fokozottan ügyeljenek 
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Nemzeti Népegészségügyi Központ nem 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda igen 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály 

nem 

 

Szentkirályszabadja Község Polgármestere megkeresésére érkezett válaszok többségében 
egyetértenek a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségtelenségével. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítésze 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 tervező sem tartotta szükségesnek a 
környezeti vizsgálat lefolytatását, az előzetes véleményezés során beérkezett vélemények 
összefoglalásával egyidejűleg megkerestük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi 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 
készült, amelynek véleményezése külön jogszabály szerint kerül lefolytatásra. A környezeti 
értékelés dokumentációja az alátámasztó munkarész tartalmi elemét képezi. 
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Az előzetes tájékoztatási szakasz összefoglalása 
 

Szentkirályszabadja Község Polgármestere 14/2021. (II. 24.) számú határozatával indította meg 
a településrendezési eszközök módosítását, egyúttal meghatározta a módosítás tervezési 
programját is. 

A településrendezési eszközök módosítása a tervezési program jellegére és tartalmára való 
tekintettel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 32. § (1) a) szerinti teljes eljárásban történik, 
amelynek első szakasza az előzetes tájékoztatási szakasz. 

Szentkirályszabadja község Polgármestere előzetes tájékoztatási szakaszról szóló felkérő 
levelére a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) szerinti 21 napon belül az alábbi 
táblázatban összefoglalt észrevételek érkeztek be. 

 

Szervezet neve Megadott vélemény, adatszolgáltatás 
Az eljárás további 
szakaszában részt 

kíván-e venni 

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Tájékoztat a BFNPI hatás- és illetékességi 
körébe tartozó főbb irányadó 
jogszabályokról. Adatszolgáltatását megadta 
a település közigazgatási területére. Felhívta 
a figyelmet, hogy a 0155/1 hrsz-ú ingatlant 
érinti az Országos Ökológiai Hálózat 
Magterület övezete. Egyúttal felhívja a 
figyelmet, hogy a Magterület övezetének 
módosítására irányuló előzetes véleményét 
továbbra is fenntartja. 

igen 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Országos Közúti és 
Hajózási Hatósági 

Főosztály 

A tervezett módosításokkal kapcsolatosan 
hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 

nem 

Honvédelmi 
Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 

(mint katonai légügyi 
hatóság) 

Az adott területre vonatkozólag különös 
követelményeket, a településrendezési 
eszközök 
tartalmi követelményeivel kapcsolatos 
különös elvárásokat és az adott területet 
érintő ágazati elhatározást nem fogalmaz 
meg. A rendezési feladat ellátásához 

nem 
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szükséges adatot nem tart indokoltnak 
szolgáltatni. 

Honvédelmi 
Minisztérium 

Hatósági Főosztály 

A tervezett módosítások a honvédelem 
érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai 
végrehajtása biztosított, ezért az abban 
foglaltakkal  kapcsolatban külön észrevételt 
nem tesz. 

nem nyilatkozott 

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium 

Léginavigációs és 
Repülőtéri Hatósági 

Főosztály 

Tájékoztat, hogy a településrendezési 
eszközök módosításához hozzájárul. 

nem 

Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság 

Balatoni Vízügyi 
Kirendeltség 

A tervezett beavatkozások vízgazdálkodási 
szempontból nem kifogásoltak, a tervezői 
javaslatokkal egyetértenek. 

nem 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Tájékoztat az elektronikus hírközlési 
hálózatokra vonatkozó előírásokról, szakmai 
ajánlásairól. 

nem nyilatkozott 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Tájékoztat a hatás- és illetékességi körébe 
tartozó előírásokról és követelményekről. nem nyilatkozott 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Állami Főépítészi 
Iroda 

Tájékoztatásul felhívta a figyelmet a 
magasabb rendű jogszabályok 
követelményeire (MaTrT, VMTrT, MvM 
rendelet), továbbá az Ökológiai Hálózat 
Magterülete övezetére vonatkozó 
előírásokra. Felhívta továbbá a figyelmet a 
módosítási dokumentáció tartalmi 
követelményein túl a formai 
követelményekre is. 

igen, igény esetén 
szakmai 

konzultációt biztosít 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 

Tájékoztat, hogy a Bányafelügyelet a 
szakterületébe tartozó kérdései tekintetében 
nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást 
nem emel. 

nem 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Építésügyi és 
Örökségvédelmi 

Főosztály 

Tájékoztat, hogy a Miniszterelnökség által 
vezetett közhiteles nyilvántartás adatai 
alapján a módosítással érintett ingatlannak 
nincs műemléki érintettsége. 
Szentkirályszabadja község 0155/1. hrsz-ú 
telkét érintő településrendezési eszközök 
módosítása ellen kifogást nem emel. 

nem nyilatkozott 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/2/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-12- 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

Tájékoztat, hogy a Szentkirályszabadja 
külterület 0155/1 hrsz-ú földrészleten az 
Országos Erdőállomány Adattárban 
nyilvántartott erdő nem található. Tájékoztat 
továbbá az erdők kijelölésére vonatkozó 
általános szabályokról. 

igen 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Földhivatali 
Főosztály 

Földhivatali 
Koordinációs Osztály 

Megállapítja, hogy a településrendezési 
eszközök módosítása a Szentkirályszabadja 
külterület 0155/1 helyrajzi számot érinti, 
amely lakóház, udvar, gazdasági épület 
művelési ágú, legelő művelési ágú – 2-es 
minőségi osztályú -, és rét művelési ágú – 1-
es minőségi osztályú. A legelő és rét 
művelési ágak Szentkirályszabadja község 
területén lévő termőföldek vonatkozásában 
az átlagosnál jobb minőségi osztályúak. 

igen 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési és 

Műszaki 
Engedélyezési 

Főosztály Útügyi 
Osztály 

Megállapítja, hogy az érintett területen lovas 
íjászattal foglalkozó és ahhoz kapcsolódó 
létesítmények elhelyezését tervezik 
megvalósítani, melynek megközelítéséhez 
bárki által használható közlekedési 
létesítmény szükséges. Felhívja a figyelmet, 
hogy az övezeti paraméterek megjelölésekor 
figyelemmel kell lenni a közlekedési 
hálózatra. 

igen 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Népegészségügyi 
Főosztály 

Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

Tájékoztat, hogy a rendezés alá vont területen 
gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz 
biztosításáról, valamint a szilárd és 
folyékony hulladék előírásoknak megfelelő 
gyűjtéséről és elhelyezéséről. A 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 
kifogást nem emel. 

igen 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 
Természetvédelmi 

Osztály 

Tájékoztat, hogy a tervezési terület nem része 
országos jelentőségű védett természeti 
területnek, közösségi jelentőségű Natura 
2000 területnek sem, továbbá területén ex-
lege védett természeti értékekről, a védett és 
a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 
a fokozottan védett barlangok köréről, 
valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős 
növény- és állatfajok közzétételéről szóló 
13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő 

igen 
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fajok vagy azok élőhelyének előfordulásáról 
sincs adatuk. Felhívja a figyelmet, hogy a 
módosítással érintett ingatlan része az 
Ökológiai Hálózat Magterülete övezetének. 

Veszprém Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

Tájékoztatnak, hogy Szentkirályszabadja a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területébe 
tartozik, így a vonatkozó területrendezési 
terv alapvetően a 2018. évi CXXXIX. 
törvény. A módosítás során kérik figyelembe 
venni a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Veszprém megye 
területrendezési szabályzatáról, térségi 
szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 
15/2019. (XII. 13.) rendelet egyedileg 
meghatározott megyei övezetekre vonatkozó 
előírásait, továbbá a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 88/2019. 
(XII. 12.) MÖK határozatát Veszprém 
Megye Területrendezési Tervéhez 
kapcsolódó ajánlásokról. 

igen 

Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Tájékoztatnak, hogy hatáskörükbe tartozó 
tárgykörben észrevételük, indítványuk nincs. 
A határrendészet vonatkozásában a területtel 
összefüggő, a koncepció készítéséhez 
rendelkezésre bocsátható adat szervüknél 
nem keletkezett. 

nem 

Veszprém Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 

A megküldött anyaggal kapcsolatos 
észrevételük nincs. 

igen 

 

A BFNPI adatszolgáltatása 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága az előzetes tájékoztatási szakaszban véleménye 
megküldésén túlmenően adatszolgáltatását is megadta. Az adatszolgáltatás tartalmazza 
Szentkirályszabadja közigazgatási területére tekintve a nemzeti ökológiai hálózat kiterjedését, 
a nyilvántartott barlangokat, forrásokat, földvárakat, kunhalmokat, láp területeket, egyedi 
tájértékeket, érzékeny természeti területek és a tájképvédelmi terület kiterjedését. 

A megadott adatszolgáltatások közül a módosítási program szempontjából releváns elemeket 
ábrázoltuk a módosítási terület lehatárolásával együtt. 
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a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának releváns adatszolgáltatásai 

A BFNPI előzetes véleményében kiemelte, mely szerint a módosítással érintett 0155/1 hrsz-ú 
ingatlan túlnyomó része érintett a Nemezti Ökológiai Hálózat Megterületének övezetével. A 
Magterület övezeti előírásait a 2018. évi CXXXIX törvény Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről 25. §, valamint tekintettel arra, hogy Szentkirályszabadja 
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területébe tartozik, a 78. § előírásai határozzák meg. A 78. § b) 
értelmében „új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint 

legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális építményként helyezhető el”. 

Mindezek alapján a tervezési programban felállított településrendezési cél elérése érdekében a 
Nemzeti Ökológiai Hálózat Magterületének övezeti lehatárolása pontosítandó. Az előzetes 
tájékoztatási szakaszt követően az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett a Magterület 
kezeléséért felelős Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával. A BFNPI 
természetvédelmi őreik bevonásával megvizsgálták a tervezéssel érintett terület egy részének 
magterületből pufferterületbe való átsorolósának lehetőségét, valamint javaslatot tettek a 
magterületi területegység visszapótlására. A véleményezési dokumentációba beépített javaslat 
értelmében az ingatlan észak-keleti zónája átsorolásra kerül pufferterületbe, míg a kerékpárút 
északi oldalán található, jelenleg védelmi erdőterületként szabályozott, magterülettel érintett 
ingatlan telekhatárához kerül igazításra a magterület határa, így az átsorolásra kerülő magterület 
visszapótolható. 

Az Ökológiai Hálózat Magterületének módosítása jelen eljárás keretein belül történik. 
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a hatályos Magterület és Pufferterület, valamint a BFNPI munkatársaival egyeztetett, 

módosított övezeti lehatárolás a hatályos külterületi szabályozási tervre vetítve, a 
módosítással érintett ingatlan lehatárolásával 
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Megalapozó munkarészek 
 

A területrendezési tervekkel való összefüggések 
vizsgálata 

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

területrendezési tervéről második részében megállapított Országos Területrendezési terv, a 
negyedik részében megállapított Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi területrendezési terv, a 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 

kiegészítő szabályozásáról, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, 

térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről rendelkezéseit. 

 

részlet az Ország Szerkezeti Tervéből a tervezési terület lehatárolásával 

 

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

tervéről 2. számú mellékletét képező Az Ország Szerkezeti Terve a tervezéssel érintett terület 
mentén országos kerékpárútvonalat jelöl, amely a valóságban is jelentős, közkedvelt jó 
minőségű kerékpárútként megjelenik a terület szomszédságában. 
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részlet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi szerkezeti tervéből 

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

tervéről 10. melléklete szerinti Balaton Kiemelt Üdülőkörzet szerkezeti terve a tervezéssel 
érintett területet mezőgazdasági 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 tervéről, a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról, illetve a 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről 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 tervéről előírásai 

Az előírásoknak való megfelelés 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, 
ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 

A településrendezési eszközök 
módosítása során a magtarület 
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Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető 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 szereplő kivételek együttes fennállása 
esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési 
és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a 
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek 
nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek 
közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen 
elhelyezve. 
78. § Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 
25. § szerinti övezeti előírások mellett a következő előírások 
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 alapterületű szakrális 
építményként helyezhető el; 
c) *  10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény - a 
kizárólag kilátó rendeltetésű építmény kivételével - nem 
létesíthető; 
d) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag 
őshonos fafajokkal végezhető; 
e) *  a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, 
továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő létesítmény nem 
létesíthető, valamint energetikai célú növénytelepítés nem 
megengedett. 

lehatárolása is módosításra kerül, 
így az ingatlan épületekkel 
beépíthető terület a módosítás után 
Pufferterületbe kerül átsorolásra a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
munkatársainak szakmai 
véleménye alapján. Az ingatlan 
azon részére, amely továbbra is 
érintett marad a magterület 
övezetével, az előírások és 
korlátozások rögzítésre kerülnek a 
szabályozási paraméterekben. 
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete NEM ÉRINTI 

 

 

Megjegyzés:  
A módosítási eljárás keretén belül az ökológiai hálózat övezetei is módosításra kerülnek. Az 
ingatlan déli területei továbbra is a magterület részét képezik majd, ugyanakkor az északi 
területek átsorolásra kerülnek pufferterületbe, így bár jelenleg nem érinti az ingatlant a 
pufferterület, az övezet előírásainak való megfelelést vizsgáljuk. 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről előírásai Az előírásoknak való megfelelés 

27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - 
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - 
csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, 
ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) 
bekezdésben meghatározott feltétel kivételével - a 
településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az 
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai 

A módosítás során nem kerül 
beépítésre szánt terület kijelölésre, 
valamint a kialakuló különleges 
beépítésre szánt területen csarnok 
épület nem helyezhető el. 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/2/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-20- 

folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji 
értékeit nem veszélyezteti. 
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely nem létesíthető. 
80. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete tekintetében a 
27. § szerinti övezeti előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) országos jelentőségű védett természeti terület szántó művelési 
ágú területén építmény - út- és közműhálózat építménye 
kivételével - nem helyezhető el; 
b) a kertes mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken 
a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be; 
c) közlekedési infrastruktúra építménye, egyéb közművezeték, 
illetve építmény tájba illesztve létesíthető; 
d) csarnok nem helyezhető el; 
e) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, 
továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő létesítmény - a 
komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető; 
f) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, 
célkitermelőhely nem létesíthető; 
g) energetikai célú növénytelepítés nem megengedett. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület 

NEM ÉRINTI 
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Tájképvédelmi terület övezete ÉRINTI 

 

 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról előírásai 
Az előírásoknak való megfelelés 

3.§ (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye 
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg 
kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település 
teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és 
a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi 
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a 
tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről 
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az 
építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről 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 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus 
hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

A településrendezési eszközök 
továbbra is meghatározzák az 
építés helyi rendjét, a településképi 
követelményeket. 
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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 kiegészítő 

szabályozásáról előírásai 
Az előírásoknak való megfelelés 

8.§ (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 
eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet 
vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon 
távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

A módosítás során nem kerül olyan 
övezet kijelölésre, amely az 
ásványi nyersanyag távlati 
kitermelését ellehetetlenítené. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete ÉRINTI 

 

 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról előírásai 
Az előírásoknak való megfelelés 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett 
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető 
(4)  A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen 
a vízminőség-védelmi terület övezet területén, az (1)-(3) 
bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, 
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés 
folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló 
telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető. 

A módosítás során szennyvíz 
kezelésének szabályai 
meghatározásra kerülnek a helyi 
építési szabályzatban. 
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Földtani veszélyforrás terület NEM ÉRINTI 

 

 

Vízeróziónak kitett terület övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

 

 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                               TÖRZSSZÁM: TSZ-111/2/2020 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                              Mobil: (30) 902-05-52 TEL/FAX: (88) 403-818 

-25- 

Tómeder övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

 

Általános mezőgazdasági terület övezete ÉRINTI 

 

 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról előírásai 
Az előírásoknak való megfelelés 

13.§ Az általános mezőgazdasági terület övezetét a 
településrendezési eszközök készítése során 95%-ban általános 
mezőgazdasági területbe, természetközeli területbe vagy 
közlekedési területbe kell sorolni. A fennmaradó területen nem 
jelölhető ki az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletben különleges 
beépítésre szánt terület települési területfelhasználási 
egységként meghatározott területek közül a nagy 
bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, 
valamint a nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és 
logisztikai terület. 
14.§ (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben a 
következő telekalakítási és építésügyi előírások alkalmazandók: 
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret 
esetén épület nem létesíthető, 20 ha és azt meghaladó telekméret 
esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a 

A módosítás során nem kerül kijelölésre 
különleges beépítésre szánt terület. A 
módosítással érintett területen az 
épületállomány egy része már kialakult, így 
az illetékes Állami Főépítész 
hozzájárulásával az 5 ha alatti telekméretre 
való tekintettel beépíthető lehet az ingatlan. 
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tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági 
építmény építhető 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 legelő művelési ágban lévő területen 5 
ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 5 ha és azt 
meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, 
valamint a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító 
gazdasági építmény építhető 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 művelési ágban lévő területen 3 ha alatti 
telekméret esetén épület nem létesíthető, 3 ha és azt meghaladó 
telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos 
számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény 
építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és 
az egyes építmények bruttó alapterülete az 1000 m2-t nem 
haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem 
haladhatja meg; 
d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret 
esetén épület nem létesíthető, 2 ha és azt meghaladó telekméret 
esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára 
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető 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 főépítész az (1) 
bekezdésben szereplő szabálynál megengedőbb szabály 
előírásához hozzájárulhat. 
15.§ Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő 
művelési ágban levő területen a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) szőlő művelési ágban lévő területen - a c) pontban foglaltak 
kivételével - 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt 
területen - a c) pontban foglaltak kivételével - szőlőtermelési, 
borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, 
valamint a tulajdonos számára szolgáló lakóépület és 
borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, 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 érintkező, szőlő művelési 
ágban lévő és ténylegesen így is művelt telkekkel rendelkező 
tulajdonos - ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett 
telektől 20 km-en belül lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál 
nagyobb - az alábbi feltételekkel létesíthet építményt: 
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a 
településen alakítható ki, ahol a birtoktest területének legalább 
70%-a található, 
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület 
nagysága - figyelembe véve a telkeken már meglévő 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 területű legyen, és nem helyezkedhet el a 
Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat 
magterületének övezetében, ökológiai hálózat ökológiai 
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folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági terület 
övezetében, 
cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati 
célt szolgáló gazdasági építmény, tulajdonos számára szolgáló 
lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely 
helyezhető el. 
16.§ Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §-ban és 
a 15. §-ban meghatározottakon túl a következő előírások is 
alkalmazandók: 
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó 
módon, 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; 
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó 
állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait és az 
őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével - a 
Balaton-tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni 
vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni, 
azzal, hogy a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és 
műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell 
rendelkezni; 
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még 
ideiglenes jelleggel sem helyezhető el. 
17.§ (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében 
birtokközpont - a 15. § c) pontjában foglaltak kivételével - a 
mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén 
alakítható ki - parti és partközeli településen az adott 
településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem 
minősülő településen a birtokközpont építési helyéül szolgáló 
település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez 
tartozó - legalább 50 ha összterületű, mezőgazdasági művelés 
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 
mezőgazdasági használatot szolgáló gazdasági építmény, a 
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust 
szolgáló, továbbá, ha a birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési 
ágú és ténylegesen így művelt terület is található, borturizmust 
szolgáló épületek helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 
m2 nagyságú bruttó alapterülettel. 
(3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti 
birtokközpont mellett legfeljebb egy kiegészítő 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 kiegészítő központ beépített területe a mezőgazdasági 
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 kiegészítő központ nem alakítható ki az ökológiai 
hálózat magterületének övezetében, az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójának övezetében, a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében, a kertes 
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mezőgazdasági terület övezetében, valamint a Balaton 
szabályozási partvonalától számított 1000 méteren belül 

 

Kertes mezőgazdasági terület övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete NEM ÉRINTI 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

Erdők övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete NEM ÉRINTI 
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Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete NEM ÉRINTI 

 

 

 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete ÉRINTI 

 

 

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

Az előírásoknak való megfelelés 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően 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 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha az adott 
terület az erdők övezete által is érintett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység 
kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter 
hozzájárulásával lehetséges. 

A tervezett módosítások nem 
érintenek honvédelmi területeket. 
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Egyedileg meghatározott megyei övezetek: 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

ÉRINTI 

 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete 

szerinti előírások 
Az előírásoknak való megfelelés 

8.§ (1) Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek 
övezete lehatárolását a rendelet 3.12.1. melléklete tartalmazza. 
(2) Az övezetre vonatkozó előírások: 
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 
minősít az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 
10%-al lehet magasabb, mint az az országos településrendezési 
és építési követelményekről 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 termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdők 
övezete, a vízminőség-védelmi terület övezete, valamint a 
nagyvízi meder övezete által érintett területeket 

A tervezett módosítások nem 
érintenek gazdasági területet. 
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Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének övezete 

NEM ÉRINTI 

 

 

 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete 

NEM ÉRINTI 

 

 

 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

ÉRINTI 
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete 

szerinti előírások 
Az előírásoknak való megfelelés 

11.§ (1) Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete lehatárolását a rendelet 3.12.4. 
melléklete tartalmazza. 
(2) Az övezetre vonatkozó előírások: 
a) Az övezet által érintett települések területén turisztikai-, 
rekreációs célú beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
különleges terület területfelhasználási egység akkor jelölhető ki, 
ha az új terület kijelölése nem érinti a védelmi övezetekkel 
lehatárolt területeket (az ökológiai hálózat magterülete, az 
ökológiai folyosójának övezete, a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete, az erdők övezete, a vízminőségvédelmi terület 
övezete, valamint a nagyvízi meder övezete) által érintett 
területeket és nem ellentétes más jogszabály előírásaival. 
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 megőrzése érdekében a térségi övezetbe 
tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése 
során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet 
kijelölése. 

A tervezett módosítások során nem 
kerül kijelölésre turisztikai és 
rekreációs célú különleges beépítésre 
nem szánt terület. 

 

Veszprém megye várostérségeinek övezete ÉRINTI 
(Veszprém várostérsége) 

 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete szerinti 

előírások 
Az előírásoknak való megfelelés 

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

A tervezett módosítások 
foltszerűsége nem indokolja a 
várostérségi szintű összefüggések 
vizsgálatát. 
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Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” 
program érdekében együttműködő települések 
övezete 

ÉRINTI 

 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2019. (XII. 13.) Önkormányzati rendelete 

szerinti előírások 
Az előírásoknak való megfelelés 

13. § (2) a) Az alövezethez tartozó települések körét az „Európa 
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében 
önkéntesen együttműködő térség települései alkotják 
b) Az övezet által érintett települések az „Európa kulturális 
fővárosa 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. 

A tervezett módosítások 
foltszerűsége nem indokolja a 
középtávú fejlesztési 
dokumentumok módosítását. 

 
A tervezéssel érintett ingatlan esetében a módosítás során megszüntetésre kerülő védelmi 
erdőterületet a 2018. évi CXXXIX törvény 50. § (2) b) értelmében a település közigazgatási 
területén belül vissza kell pótolni. A visszapótlás biztosítás kizárólag olyan területen történik, 
amely az erdők övezete által érintett. 

 
 

 
Az erdőterület visszapótlására kijelölt területek a hatályos külterületi szabályozási terven, 

valamint ez erdők övezete tervlapján ábrázolva 
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Területi mérleg: 
 
A településszerkezeti terven mindegyik módosítási programpont a terület-felhasználás 
változását igényli. A 0155/1 hrsz-ú ingatlan esetében megszüntetésre kerül 1,07 ha erdőterület, 
amely a település közigazgatási területén belül (összesen 3 részterületen) kerül visszapótlásra 
mindösszesen 1,17 ha kiterjedésű területen, így a település közigazgatási területén belül az 
erdőterület összességében nem csökken, kielégítve ezzel a 2018. évi CXXXIX. törvény 50. § 
(2) b) előírásait. 
 
A módosítások utáni állapotban a módosított településszerkezeti terv által kijelölt 
mezőgazdasági terület-felhasználással illetett terület 1,17 ha mértékkel csökken így 915,07 ha 
mértékű, amely a TEIR adatbázisában megtalálható, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szentkirályszabadja közigazgatási területére vetített általános mezőgazdasági terület 103,4 %-
a. 
 
A településszerkezeti terven terület-felhasználás változását igénylő módosítások a hatályos 
településrendezési eszközökben szereplő terület-felhasználáshoz képest növelik az 
erdőterületek nagyságát.  
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A tervezéssel érintett terület településrendezési tervi 
előzményeinek vizsgálata 

 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
Szentkirályszabadja község ma hatályos településrendezési eszközei, illetve azok előzményei 
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 jelű külterületi 
szabályozási tervből 

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 jelű zártkerti területeket ábrázoló szabályozási tervlapon, míg a terület fennálló része az ÖT-
3 jelű 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 erdőterületként szabályozott. 
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kivágat a tervezéssel érintett ingatlan részterületére hatályos ÖT-4 jelű zártkerti szabályozási 
tervből 

 

 

 

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 
A hatályos településszerkezeti terv a módosítással érintett terület tekintetében az alábbi 
területfelhasználásokat rögzíti: 
 
 

Módosítási 
programpont 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett területfelhasználás 

1.1 közlekedési terület 
különleges beépítésre nem szánt 

lovassport terület 

1.2 védelmi erdőterület 
különleges beépítésre nem szánt 

lovassport terület 
1.3 mezőgazdasági terület védelmi erdőterület 
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a hatályos településszerkezeti terv kivágata a módosítással érintett területek feltüntetésével 

A hatályos településszerkezeti terv a módosítással érintett ingatlant két külön 
területfelhasználási kategóriába sorolja. Az ingatlan északi területe közlekedési területbe sorolt, 
amely nincs összhangban a valós használattal. Az ingatlan környezetében az út nyomvonalak 
kialakultak, az ingatlan telekhatárai mentén kerítés létesült. A módosítással érintett telek déli 
területei a hatályos településszerkezeti terv szerint erdőterület területfelhasználásba tartoznak, 
a valós állapot szerint ugyanakkor az ingatlan nyilvántartás szerinti művelési ág a meghatározó, 
nem erdősült a terület. 

A módosítás során megszűntetésre kerülő erdőterület a település közigazgatási területén belül 
kerül visszapótlásra kizárólag olyan, jelenleg mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe tartozó ingatlanokon, amelyek az Erdők övezete által érintettek, így magasabb rendű 
jogszabállyal történi összhang megteremtését is szolgálják. 

 

A területfelhasználás vizsgálata 

 

A hatályos településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási rendszer 
összefüggései változatlanul megmaradnak. A tervezett módosítások az időközben 
megfogalmazott új területfelhasználási igények biztosítását célozzák meg. 

A tervezett fejlesztések minden esetben szervesen kapcsolódnak a már megvalósult települési 
szövethez, a kialakult fő infrastruktúra hálózatok nem érintettek beavatkozással, módosításuk 
nem indokolt. 
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A kialakuló új, különleges beépítésre nem szánt lovassport terület egyrészt biztosítja a már 
kialakult állapot valós használatának megfelelőszabályozási hátteret, másrészt lehetőséget 
teremt a tulajdonos fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. 

Közlekedés 

A 0155/1 hrsz-ú ingatlan területén a hatályos településrendezési eszközök az egykori Veszprém 
– Balatonalmádi vasútvonal idejéből fennmaradó közlekedési területeket ábrázolnak, amelyek 
magában foglalják az ingatlanon már meglévő épületeket is. Az említett ingatlan fennmaradó 
területe védelmi erdő területfelhasználási egységbe tartozik. Mindezek alapján az ingatlan 
területén a tulajdonosa által tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges a 
településrendezési eszközök módosítása. 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós 
állapotnak megfelelő ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehetővé tevő 
területmennyiség kiszabályozása. Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglévő 
épületek már nem töltenek be a közlekedési területtel összefüggő funkciót, így azok közlekedési 
terület részeként történő ábrázolása indokolatlan. 

A módosítás során célszerű a 0155/1 alatti ingatlan területére egy új, különleges beépítésre nem 
szánt övezet létrehozása, amely lehetővé teszi – a magasabb rendű jogszabályokban 
megfogalmazott korlátozó előírások betartása mellett- a meglévő épületállomány ésszerű 
használatot biztosító bővítését. Az ingatlan tulajdonosa lakóhelye mellett a lovasíjász sporthoz 
kapcsolódó, sportolási célú pálya, annak tereptárgyainak és állattartási célú létesítményeinek 
létrehozását tervezi a meglévő természetes tájhasználatba illeszkedően, minimális épített 
infrastruktúrával. 

A módosítás során tervezett, különleges beépítésre nem szánt lovassport terület esetében a 
megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 2% értékben kerül meghatározásra, amely a 
teljes ingatlanra vetítve mindösszesen bruttó 240 m2 épület elhelyezését teszi lehetővé. 

 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat Magterületének és Pufferterületének módosított lehatárolásának 

tervezete a hatályos külterületi szabályozási tervre vetítve 
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A 0155/1 hrsz-ú ingatlan esetében a Nemzeti Ökológiai Hálózat módosítását követően 
kizárólag az észak-nyugati telekrész vehető igénybe építmény elhelyezésére, hiszen a dél-keleti 
telekrész a továbbiakban is a Magterület övezetével érintett marad. A Magterület övezetében a 
vonatkozó 2018. évi CXXXIX. törvény kizárólag természetvédelmi bemutatás céljából 
létesülő, valamint szakrális építmény elhelyezését teszi lehetővé. Az ingatlan területének a 
módosítást követően 80%-a (magterületi érintettség miatt) továbbra sem vehető igénybe 
építmények elhelyezésére, így nagy befogadóképességű versenypálya, lelátó létesítése nem 
lehetséges. 

A létesítendő lovasíjász versenypálya forgalomvonzó hatása és várható parkoló szükséglete az 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §-a és annak (2) bekezdését kiváltó 4. sz. 
mellékletében szereplő normatív értékek alapján előzetesen becsülhető. A hivatalos versenyen 
résztvevő indulók száma átlag 10 fő (Original Kassai System szabályrendszere szerint min. 9 
versenyző), továbbá a kísérők és nézők számára egy 30 m2-es terület kerül kijelölésre a pálya 
mellett (nézőtér befogadóképességét 1 fő/m2 fajlagos létszámsűrűség figyelembevételével 30 
nézőre becsüljük). 

A hivatkozott OTÉK melléklet 8. bekezdése szerint egy személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani: 
• 8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye 

után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden 
megkezdett 15 férőhelye után, 

Sportolásra szolgáló lovasíjász pálya várható egyidejű használóinak száma: 10 fő, melynek 
parkoló szükséglete 2 db. Nézőtér becsülhető befogadóképessége 30 fő, melynek parkoló 
szükséglete 2 db. Előzetesen becsülhető parkoló szükséglet összesen: 4 db. 

 

A kialakításra kerülő övezetben tervezetten kialakítható a tulajdonos és használó számára egy 
lakóegység, az OTÉK vonatkozó 42. § (2a) előírásai szerint: 

• a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban meghatározott 
számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat 
kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő 

Az ingatlanon kialakításra kerülő lakóegység esetében fentiek alapján 1 db gépjármű 
elhelyezését kell biztosítani. 

A településrendezési eszközök módosítását követően az érintett ingatlanon tervezett 
fejlesztések parkolószükséglete mindösszesen 5 db, amely az ingatlan területén belül, 
magterületi érintettségű telekrész használata nélkül biztosítható. 

 
Közúti hálózati kapcsolatok 

A módosítással érintett ingatlan Szentkirályszabadja község déli belterületi határától mintegy 
720 méteres távolságban helyezkedik el (út nyomvonalon számítva). Az ingatlan megközelítése 
zúzottkő burkolatú úton lehetséges, amely az aszfalt burkolatú Veszprém - Balaton kerékpárút 
nyomvonalával párhuzamosan helyezkedik el. Az útnyomvonal egyben a közeli bányaterület 
megközelítését is biztosítja, így rendszeres tehergépjármű forgalmat bonyolít le. A hatályos 
külterületi szabályozási terv szerint a szabályozott közlekedési terület legkisebb szélességi 
mértékei az alábbiak szerinti: 
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A 088 hrsz-ú ingatlanon a kialakult 
ingatlanhatárok között került kijelölésre 
közlekedési terület, amelynek legkisebb 
szélessége is meghaladja a 14 méteres 
értéket, az út nyomvonala, szélessége 
módosítással nem érintett 

 

A 0128 és a 0156 hrsz-ú ingatlan egy részén 
a hatályos külterületi szabályozási terv 12 
méteres szabad szélességet biztosít az 
útnyomvonal számára, az út nyomvonala, 
szélessége módosítással nem érintett 

 

A 0157 és a 0166 hrsz-ú ingatlan tekintetében 
a hatályos külterületi szabályozási terv 
szintén 12 méteres szabad szélességet 
biztosít az útnyomvonal számára, az út 
nyomvonala, szélessége módosítással nem 
érintett 

 

 

A tervezéssel érintett ingatlant északról 
határoló útszakasz szintén a kialakult 
ingatlanhatárok között került kijelölésre a 
hatályos kertgazdasági területeket ábrázoló 
szabályozási tervlapon. A szabad szélességi 
viszonyok mindebből fakadóan változatos 
képet mutatnak, a legszűkebb keresztmetszet 
méréseink szerint 13,37 m. A hatályos 
szabályozási terven is jól látható, hogy a 
tervezéssel érintett ingatlan nagy része – az 
épületeket is beleértve - közlekedési 
területként került szabályozásra. Az 
útszakasz zúzottkő burkolatú út mellett az  
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aszfalt burkolatú kerékpárút nyomvonalának 
is helyet biztosít. 

 

A módosítást követően az útszakasz szabályozási szélessége a 0155/1 hrsz-ú ingatlan északi 
teleksarka környezetében változik meg. A csomópont esetében a biztonságos használatot 
lehetővé tevő minimális területmennyiség biztosítása indokolt. 

A csomópont biztonságos használatát lesarkítás kiszabályozásával tudjuk biztosítani a 
teleksaroktól mért 5-5 méteres távolságban. 

A módosítást követően a 0155/1 hrsz-ú 
ingatlan északi teleksarka az 5-5 méteres 
lesarkítás kiszabályozását követően 
módosul, míg a további útszakaszokon a 
kialakult ingatlanhatárok mentén kerül 
szabályozásra a közlekedési terület hatra. 
A tervezéssel érintett ingatlan észak-keleti 
telekhatára mentén húzódó útnyomvonal 
legkisebb keresztmetszete így 10,5 méter 
szélességű. 

 

Főbb közlekedési csomópontok 

 

A módosítással érintett terület észak-
nyugati telekhatárai mentén található az 
egyetlen közlekedési csomópont, amely 
módosítással érintett. A 0155/1 hrsz-ú 
ingatlan környezetében cél a közlekedési 
területek valós állapotnak megfelelő 
szabályozása, így a csomópont esetében a 
biztonságos használatot lehetővé tevő 
minimális területmennyiség biztosítása 
indokolt. 

A csomópont biztonságos használatát 
lesarkítás kiszabályozásával tudjuk 
biztosítani a csatlakozó útszakaszok 
többnyire legalább 12 méteres szélessége 
változatlanul biztosított, a tervezéssel 
érintett ingatlan észak-keleti telekhatára 
mentén húzódó közlekedési terület 
legkisebb keresztmetszete 10,5 méter 
szélességű, amelynek megfelelősége 
egyedi keresztmetszeti méretezés alapján 
biztosítható. 

 

Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

Az úthálózati keresztmetszeti szelvények többségében kialakult állapotuk szerint 
megmaradnak, beavatkozással nem érintettek. A 0155/1 hrsz-ú ingatlan északi telekhatárai 
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mentén meglévő csomópont számára biztosított közlekedési terület kerül átalakításra, 
biztonságos használatát lesarkítás kiszabályozásával tudjuk biztosítani a csatlakozó 
útszakaszok többnyire legalább 12 méteres szélessége változatlanul biztosított, a tervezéssel 
érintett ingatlan észak-keleti telekhatára mentén húzódó közlekedési terület legkisebb 
keresztmetszete 10,5 méter szélességű, amelynek megfelelősége egyedi keresztmetszeti 
méretezés alapján biztosítható. 

 

A tervezett módosítások során közterületi parkolást nem szükséges feltételezni, közterületi 
parkoló kialakítása nem indokolt, a létrejövő különleges beépítésre nem szánt területen 
elhelyezhető épületek parkolószükséglete OTÉK szerint saját telken belül biztosítható. 

Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

A módosítással érintett terület jelenleg nem érintett közösségi közlekedési nyomvonallal, illetve 
a Veszprém-Balatonalmádi vasútvonal megszűnését követően kötöttpályás nyomvonal sem 
található. 

Kerékpáros közlekedés 

A tervezéssel érintett ingatlant északról határoló közlekedési terület foglalja magában a 
Veszprém-Balaton kerékpárutat. A módosítás során a kerékpárút nyomvonala nem érintett, a 
módosítás követően is változatlan formában megmarad. 

Főbb gyalogos közlekedés 

Az ingatlan elhelyezkedéséből adódóan (külterületi fekvés) nem jellemző a gyalogos 
közlekedés, valamint igény sem jelentkezik dedikált gyalogos nyomvonalak létrehozására. 

Gépjármű elhelyezés, parkolás 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan területének a módosítást követően 80%-a továbbra sem vehető 
igénybe építmények elhelyezésére (magterületi érintettség miatt), így nagy befogadóképességű 
versenypálya, lelátó, vagy egyéb építmény létesítése nem lehetséges. 

A létesítendő lovasíjász versenypálya forgalomvonzó hatása és várható parkoló szükséglete az 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §-a és annak (2) bekezdését kiváltó 4. sz. 
mellékletében szereplő normatív értékek alapján előzetesen becsülhető. A hivatalos versenyen 
résztvevő indulók száma átlag 10 fő (Original Kassai System szabályrendszere szerint min. 9 
versenyző), továbbá a kísérők és nézők számára egy 30 m2-es terület kerül kijelölésre a pálya 
mellett (nézőtér befogadóképességét 1 fő/m2 fajlagos létszámsűrűség figyelembevételével 30 
nézőre becsüljük). 
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A hivatkozott OTÉK melléklet 8. bekezdése szerint egy személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani: 
• 8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye 

után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden 
megkezdett 15 férőhelye után, 

Sportolásra szolgáló lovasíjász pálya várható egyidejű használóinak száma: 10 fő, melynek 
parkoló szükséglete 2 db. Nézőtér becsülhető befogadóképessége 30 fő, melynek parkoló 
szükséglete 2 db. Előzetesen becsülhető parkoló szükséglet összesen: 4 db. 

 

A kialakításra kerülő övezetben tervezetten kialakítható a tulajdonos és használó számára egy 
lakóegység, az OTÉK vonatkozó 42. § (2a) előírásai szerint: 

• a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban meghatározott 
számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat 
kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő 

Az ingatlanon kialakításra kerülő lakóegység esetében fentiek alapján 1 db gépjármű 
elhelyezését kell biztosítani. 

A településrendezési eszközök módosítását követően az érintett ingatlanon tervezett 
fejlesztések parkolószükséglete mindösszesen 5 db, amely az ingatlan területén belül, 
magterületi érintettségű telekrész használata nélkül biztosítható. 
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Alátámasztó munkarészek 
 

Településrendezési javaslatok 
 
Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

A településszerkezeti és szabályozási tervek minimális, foltszerű 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 célszerű változatlanul megtartani. 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós 
állapotnak megfelelő ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehetővé tevő területbővítés 
kiszabályozása. Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglévő épületek már 
nem töltenek be a közlekedési területtel összefüggő funkciót, így azok közlekedési terület 
részeként történő ábrázolása indokolatlan. 

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

  
 

Kivágatok a módosított szabályozási tervlapból 

A módosítás során a 0155/1 alatti ingatlan területére egy új, különleges beépítésre nem szánt 
övezet kerül létrehozása, amely lehetővé teszi – a magasabb rendű jogszabályokban 
megfogalmazott korlátozó előírások betartása mellett- a meglévő épületállomány ésszerű 
használatot biztosító bővítését. Az ingatlan tulajdonosa lakóhelye mellett a lovasíjász sporthoz 
kapcsolódó, sportolási célú pálya, annak tereptárgyainak és állattartási célú létesítményeinek 
létrehozását tervezi a meglévő természetes tájhasználatba illeszkedően, minimális épített 
infrastruktúrával. Mindezek alapján egy különleges beépítésre nem szánt – lovassport (Kb-LS) 
terület kerül kijelölésre, amely a lovassportok gyakorlását lehetővé tevő tereptárgyak 
elhelyezése mellett lehetőséget ad a tulajdonos és használó számára egy lakóépület, valamint a 
működtetéshez szükséges melléképítmények elhelyezésére. A beépítettség mértéke az OTÉK 
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2012. augusztus 6-án hatályos szövegezésének megfelelően legfeljebb 2%-os értékben kerül 
meghatározásra. 

A hrsz 0155/1 alatti ingatlan eredendően védelmi erdőterületként szabályozott területét a 
település közigazgatási területén belül a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 50. § b) értelmében pótolni kell, 
hogy a településrendezési eszközökben az erdőterületek kiterjedés összességében ne 
csökkenjen. Az erdőterületek pótlása kizárólag olyan, jelenleg mezőgazdasági területként 
szabályozott ingatlanokon történik, amelyek az erdők övezete által érintettek, így a módosítás 
magasabb rendű jogszabállyal történő összhang megteremtését is szolgálja. 

A tervezett módosítások mindegyike településszerkezeti változást is okoz.  
 

Szabályozási koncepció 

A módosítás során cél az ingatlan szomszédságában húzódó közlekedési terület valós 
állapotnak megfelelő ábrázolása, illetve a biztonságos használatot lehetővé tevő területbővítés 
kiszabályozása. Tekintettel arra, hogy a hrsz 0155/1 alatti ingatlanon meglévő épületek már 
nem töltenek be a közlekedési területtel összefüggő funkciót, így azok közlekedési terület 
részeként történő ábrázolása indokolatlan. 

 

Kivágat a módosított ÖT-4 jelű kertgazdasági területeket ábrázoló szabályozási tervből 
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A közlekedési terület módosítása során a csatlakozó útszakaszok többségének legkisebb 
szabályozási szélessége változatlan, módosítással nem érintett. Az ingatlan észak-keleti határa 
mentén húzódó útszakasz legkisebb szabályozási szélessége 10,5 méter, amelynek 
megfelelősége egyedi keresztmetszeti méretezés szerint biztosítható. A módosítással érintett 
ingatlan északi teleksarka környezetében a kialakuló csomópont esetében a belátási háromszög 
biztosítható az ingatlan területéből történő 5-5 méteres terület leszabályozásával. 

Az újonnan kijelölésre kerülő különleges beépítésre nem szánt terület esetében meg kell 
különböztetnünk az Ökológiai Hálózat Pufferterületével és az Ökológiai Hálózat 
Magterületével érintett telekrészeket. Épületet elhelyezni csak a pufferterülettel érintett 
telekrészen lehet, legfeljebb 2%-os beépítettséggel, legalább 80% zöldfelület biztosítása mellet, 
az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke tervezetten 5 m. Tekintettel arra, hogy 
a hatályos településrendezési eszközök szabályozási tervlapjai nem különböztetik meg az 
ökológiai hálózat övezeteit, így lokálisan egy ingatlanra vonatkozóan nem jelöljük külön a 
magterület és a pufferterület kiterjedését. Az épület elhelyezésére igénybe vehető területet 
(pufferterület övezete) érdemes külön szabályozási elemként ábrázolni (telek beépíthető része), 
míg a fennálló területen kizárólag a Magterületre vonatkozó szabályok szerint helyezhető el 
építmény. 

A visszapótlásra kerülő védelmi erdőterületek szabályozási paraméterei nem igénylik a 
módosítást. 

 

 
 

 

Kivágatok a módosított ÖT-3 jelű külterületi szabályozási tervlapból 
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Környezeti értékelés 
 
Az önkormányzat megkereste az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért 
felelős szerveket, hogy a rendelet 4.§ (2) értelmében adják meg véleményüket arról, hogy a 
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e 
jelentős környezeti hatás, indokoltnak tartják-e a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

Szentkirályszabadja Község Polgármestere megkeresésére érkezett válaszok többségében 
egyetértenek a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségtelenségével. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítésze 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 tervező sem tartotta szükségesnek a 
környezeti vizsgálat lefolytatását, az előzetes véleményezés során beérkezett vélemények 
összefoglalásával egyidejűleg megkerestük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi 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 
készült, amelynek véleményezése külön jogszabály szerint kerül lefolytatásra. A környezeti 
értékelés dokumentációja az alátámasztó munkarész tartalmi elemét képezi. 

A környezeti értékelés külön jogszabály szerinti véleményezése során a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítésze véleményében jelezte, hogy a környezeti értékelés 
dokumentációja a partnerek, önkormányzati és államigazgatási szervek részére is nyilvános, 
így javasolják annak közérthető összeállítását kerülve egyes jogszabályi helyek rövidítését. 
Megállapítja továbbá, hogy a környezeti értékelés a tervezett módosítás hatásait elsősorban csak 
a módosítással érintett ingatlan vonatkozásában vizsgálja, annak tágabb, települési, természeti 
és táji környezetében nem. Hozzáteszi, a környezeti értékelésben foglaltakat annak fentiek 
szerinti kiegészítése mellett tudomásul veszi. 

A környezeti értékelést készítő szaktervező a dokumentáció összeállítása során nem tartotta 
indokoltnak mélyebb összefüggések vizsgálatát, amelyet a véleményezésben résztvevő további 
államigazgatási szervek meg is erősítettek. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársai az ingatlan egy részének beépíthetőségét az Ökológiai Hálózat Magterületének 
módosításával javasolták biztosítani. Ennek érdekében természetvédelmi őr vizsgálta a terület 
biológiai sokféleségét és jelentőségét, amely során szakmai javaslatként a terület egy részének 
Pufferterületbe történő átsorolása merült fel. Az érintett ingatlan beépítésével járó környezeti 
terhelést így mélyebben, természetvédelmi őr, valamint az érintett Nemzeti Park Igazgatósága 
is vizsgálta. 
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Terület-felhasználás változása 
 

 
A tervezett módosítások során a jelenleg hatályos településszerkezeti terv által lehatárolt 
terület-felhasználási egységek módosítása is szükséges. A településszerkezeti terv módosítását 
az alábbi módosítási programpontok indokolják: 
 

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

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

1.3:  A hatályos településrendezési eszközökben a hrsz. 0155/1 alatti ingatlan védelmi 
 erdőterületként szabályozott területének visszapótlása a település közigazgatási 
 területén belül biztosítva ezzel, hogy a település egészén az erdőterület terület 
 felhasználás összességében ne csökkenjen. 
 

  
Szentkirályszabadja közigazgatási területére 
hatályos településszerkezeti terv kivágata a 

módosítási területek lehatárolásával 

Szentkirályszabadja közigazgatási területére 
tervezett településszerkezeti terv kivágata a 

módosítási területek lehatárolásával 
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Biológiai aktivitás érték 
 

A vonatkozó 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) értelmében az egy hektár területet 
meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölése során a biológiai aktivitás egyenértékét igazolni 
kell. 

Jelen módosítási eljárás során nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület, így a biológiai 
aktivitás egyenértéke nem kerül vizsgálatra. 
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