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Szentkirályszabadja Településszerkezeti tervét a 109/2007 (08.01.) Ökt. határozattal, a Helyi Építési Szabályzatát és 
Szabályozási Tervét a 9/2007. (09.01.)sz. Önk. rendelettel hagyta jóvá a település képviselő-testülete. A hatályos 
Településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület a mellékletbe becsatolt 36/2022. (VI.29.) számú testületi 
határozatával kezdeményezte.  
 

A módosítás indoka és célja: 
A módosítás a zártkerti 973/1 hrsz-ú telek tulajdonosa kérelmének támogatásával indul és a 976 hrsz-ú zártkerti út 10 m 
széles  szabályozási szélességét érinti.  
A 973/1 hrsz-ú, kertes mezőgazdasági területen (zártkert) fekvő telekre részben ráfed az országos ökológiai hálózat 
pufferterülete. A telek területe 2684 m2, a hatályos Helyi Építési Szabályzat 1500 m2-ben határozza meg a beépíthető 
telekméretet. A Helyi Építési Szabályzatban szereplő beépíthető telekméretet azonban a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. CXXXI. törvény (MATrT) ill azon belül a Balaton kiemelt üdülőkörzet 
területére vonatkozóan (BKÜTrT) az ökológia hálózat pufferterületére vonatkozó előírása felülírja. A tv. 80.§ b) pontja alapján: 
„a kertes mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telken épület nem helyezhető el”.  
A módosítás célja így a telket feltáró 976 hrsz-ú út adott szakaszán a 10 m-es szabályozási szélességének csökkentése (8 
m-re), miáltal a telek beépítéséhez hiányzó telekterület elérhetővé válik.  
 
 
A módosítás hatása:  
A tervezett szabályozási szélesség kismértékű csökkentésének jelentős hatása nincs, mivel a 8 m-es szabályozási szélesség 
elérése is megfelelő a zártkerti forgalom lebonyolításához, a többi zártkerti út is 8 m-es szélességgel szabályozott. A készülő 
Településterv a teljes útszakaszon 8 m-es szabályozást fog tartalmazni. A módosítás a település környezetminőségére káros 
hatással nem lesz. A módosításnak az épített környezetre gyakorolt hatása gyakorlatilag elenyésző, hiszen a beépítési 
paraméterek nem változnak, a beépíthető telekméret azonban a magasabb szintű jogszabály változása okán csaknem 
kétszeresére emelkedik a pufferterület által érintett területen. A változás következtében a beépítés nehézkesebb, az intenzitás 
csökken.   
 
A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről  szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. Rendelet szerinti „Általános eljárás” szerint kerül véleményezésre. 
A módosítás az Étv. 60.§ Átmeneti rendelkezéseinek (8) bekezdésének megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100419.KOR&celpara=&dbnum=1#lbj0iddadb
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 I. ELŐKÉSZÍTÉS-VIZSGÁLATOK 

 
1.1. TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA 
  
1.1. 1. Hatályos Településrendezési eszközök 
 
Szentkirályszabadja Településszerkezeti Tervét 2007-ban állapította meg Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
(109/2007 (08.01.) SZ. KT. határozat) (Tervező Város és Ház Bt, Bárdosi Andrea, Lázár Tibor)  amely többször került 
módosításra. Jelen eljárásban a Településszerkezeti terv nem változik.  
A módosítás a település déli részén lévő kertes mezőgazdasági területbe tartozik, a módosítással érintett utat a 
Településszerkezeti terv külön nem jelöli. A módosítással érintett telek ill. útrészlet Balatonalmádi határán fekszik.  
 

 
A hatályos Településszerkezeti Terv részlete a módosítás területével 
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A hatályos Településszerkezeti Terv részlete a módosítás területével 

 
A Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat 2007-ben került jóváhagyásra a 9/2007. (09.01.) Ökr. sz. rendelettel.  
Módosítására szintén többször került sor. A módosítással érintett területeken nem történt eddig beavatkozás.  
 
A módosítani kívánt 976 hrsz-ú zártkerti út az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezetei között található.  
A Szabályozási terv az utat 10 m-es szabályozási szélességgel jelöli. A szabályozási szélesség szerint az út teljes szakaszán 
néhány helyen a magánúti megosztás – építési szándék miatt megtörtént. 

 

 
A hatályos ÖT-4 jelű Szabályozási Terv részlete a módosítandó területekkel 
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A Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásai az alábbiak:  

 
„Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

 
20.§ (1) Kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezeteiben kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, és 
borturizmust valamint a gyümölcstermesztést szolgáló épületek létesíthetők, ha a földrészlet (telek) területe legalább 80 %-a 
szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban van. 
(2) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben lakóépület nem létesíthető, de a rendelet hatályba lépése előtt meglévő 
lakóépületek felújíthatók és egyszeri alkalommal 25 m2- el bővíthetők. 
(3) A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben telkenként egy  - a helyi építési hagyományoknak megfelelő és tájbaillő – 
présház és földdel borított boltpince létesíthető, ha a telek területe legalább 1500 m2. 
A 2000. évi CXII. Törvény 46.§ b. pontja felhatalmazása alapján Szentkirályszabadja Község Tanácsának a komplex 
zártkertrendezési terv szabályozási előírásairól szóló 2/1990. (III.29.) sz. rendelete alapján. 
(4) A telek beépítettsége 3 %, de legfeljebb 90 m2 lehet.  Az  épület  csak  arányos téglalap alaprajzú vagy oldalszárnyas; 
építménymagassága az épülethez csatlakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 4 m lehet.   
(5) A tájkarakter, tájkép védelme érdekében csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájbaillő 40-45°- os  hajlásszögű 
nyeregtetős épületek építhetők, amelyek 
tetőhéjazata nád vagy természetes anyagú és természetes színű égetett cserép lehet. 
(6) Présház  szabadonállóan  létesíthető  legalább  8  m  de  legfeljebb  15  m  előkert biztosításával.  Az oldalkertnek legalább 
3 m-nek kell lennie. 
(7) Az     épületen  erkély,  loggia,  tetőterasz  nem     létesíthető.  A     szőlőhegyi  építési hagyományoktól idegen ablakok, 
ajtók, nagy üvegfelületek, üvegfal alkalmazása tilos. 
(8)  A pince alapterülete nem haladhatja meg a telek területének 10 %-át, az oromfal 2 m- nél magasabb nem lehet. 
(9)  A  pince  a  présházzal  egybeépítve  vagy  attól  különállóan  is  létesíthető,  de  nem alakítható ki a présház alatt. 
(10)  A szőlőfeldolgozáshoz,  bortároláshoz  szükséges  technológiai  építmények csak épületen  belül létesíthetők. 
(11)  Az épület    feltöltésen    nem    helyezhető    el    és    környezetében    a    természetes terepszinttől  0,5  m-nél 
magasabban kiemelkedő terasz nem létesíthető. 
(12)  A telek beépített területébe be nem számítóan csak a következő melléképítmények helyezhetők el: 
a) közműbecsatlakozási műtárgy 
b) közműpótló műtárgy 
c) hulladéktartály- tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
d) lefedés nélküli terasz 
e) kerti épített tűzrakóhely 
f) kerti lugas 
g) háztartási célú kemence (kerti sütő) 
h) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő 
(13) Az övezetben 3000 m2-nél kisebb új telek nem alakítható ki. 
(14) Kerti támfalak csak terméskőből létesíthetőek. A támfal magassága legfeljebb 1,5 m lehet. A támfalak merev vonalát 
növénytelepítéssel kell megbontani. 
(15) Kerítés  faoszlopokra    kifeszített,    legfeljebb    1,6    m   magas    vadvédelmi   hálóból, élősövényből  vagy 
élősövénnyel átszőtt dróthálóval létesíthető. 
(16) A  telkekre  vízvezeték  csak  akkor  vezethető,  ha  a  szennyvíz  a  csatornahálózatra ráköthető  vagy szivárgásmentes 
zárt tárolóban tárolható. 
(17) Új  villamosenergia-ellátási, a  táv-  hírközlési  vezetékek  létesítése  csak  terepszint alatti elhelyezéssel 
engedélyezhetők. A 2000. évi CXII. Törvény 26.§ (1) bekezdés e. pontja alapján. 
(18)  Az övezet területén önálló reklámépítmény, reklámtábla nem helyezhető el.” 
 
2.1.2. Területrendezési  tervek 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 
Második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti terve, melyen 
Szentkirályszabadja igazgatási területe települési térségben, mezőgazdasági térségben és kismértékben erdőgazdálkodási 
térségben fekszik. Az országos infrastruktúra hálózatok közül a települést érintően a korábbi OTrT szerinti tervezett M8 
gyorsforgalmi út helyett ugyanazon a nyomvonalon meglévő főút jellel jelölt főút valamint az országos kerékpárút nyomvonala 
érinti.  A vizsgált terület mezőgazdasági térségben található.  
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Az Ország Szerkezeti terve (vonalvastagság nélkül) Az Ország Szerkezeti terve (eredeti vonalvastagságokkal) 

 

 
 
Az  Országos Övezeti Terv övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza, az érintettség jelölésével.   
 

Az Otrt övezetei Települési érintettség Terület érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Igen - 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) Igen - 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) Igen Igen 

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) - - 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* - - 
6. Erdők övezete (3.03.) Igen - 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen - 
8. Tájképvédelmi terület övezete* Igen Igen 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
(3.04.) 

- - 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen Igen 
11. Nagyvízi meder övezete* - - 
12. VTT tározók övezete* - - 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) (Települési 

érintettséget jelöl) 
Igen 

- 

*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.  
 
A települést érintő OTrT övezetek az alábbiak:  
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Ökológiai hálózat magterülete, 
pufferterülete, ökológiai folyosója 

Erdők övezete Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

   
Tájképvédelmi terület övezete Vízminőség-védelmi terület övezete Honvédelmi és katonai célú terület 

övezete 
 
 
Az országos ökológiai hálózat pufferterülete is ráfed a területre, azonban az övezet előírásai (MATRT) a nem korlátozzák a 
módosítást.  

 
„15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

27. § (1) *  Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében 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 károsítja. 

(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 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.” 
 
A Tájképvédelmi terület és a Vízminőség-védelmi terület előírásai szintén nem korlátozzák a módosítást.  
 
  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv#lbj47idc775
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv#lbj48idc775
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A MATrT negyedik része (IX. fejezete) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve. A 10. melléklet a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve.  
 

 

 
 

   

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve  

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén, Szentkirályszabadja igazgatási területe települési térségben, 
mezőgazdasági térségben, erdőgazdálkodási térségben fekszik, szőlő, gyümölcs és kertművelésű részekkel tarkítva. Az 
országos infrastruktúra hálózatok közül a településen a meglévő veszprémi főút mellett a korábbi OTrT szerinti tervezett M8 
gyorsforgalmi út helyett ugyanazon a nyomvonalon meglévő főút jellel jelölt főút nyomvonala (R8 jelű távlati kiemelt 
szolgáltatást nyújtó főút) valamint az országos kerékpárút érinti.  A vizsgált terület szőlő, gyümölcs és kertművelésű 
térségben található. 
 

Az BKÜ övezeti terve Települési érintettség Terület érintettsége 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
(11.1.) 

Igen Igen 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete* (a település érintettségét 
jelöli) 

Igen - 

Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen Igen 

Földtani veszélyforrás terület övezete* Nem - 

Vízeróziónak kitett terület övezete* Igen Igen 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete* Nem - 

Tómeder övezete (11.2.) Nem - 

Általános mezőgazdasági terület övezete* Igen - 

Kertes mezőgazdasági terület övezete (11.3.) Nem Igen 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen - 
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (11.4.) Nem - 
*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg. 
 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI.14.) MVM rendelete a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
Az e rendelet által szabályozott kiegészítő övezetek az alábbiak:  
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Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

Vízeróziónak kitett terület övezete Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

övezete 
 
 
A fenti övezetek előírásai nem korlátozzák a módosítást, de az ökológiai hálózat pufferterülete a BKÜTRT területére vonatkozó 
előírása az alábbiakat tartalmazza:  
 

„51. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
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 telken épület nem helyezhető 
el; 

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.” 

 
 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2019. (XII.13.) sz. rendelettel  fogadta el az MATrT-nek is megfelelő új 
Veszprém Megyei Területrendezési Tervet (VMTrT). A települést érintő övezetek a következők: 
    

A Veszprém megye térségi övezetei Érintettség  Alkalmazás 

Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1.) - 

BKÜTrT övezeti tervei alapján történik a 
lehatárolás 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
(3.1.) 

- 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1.) - 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - 
Erdők övezete (3.3) - 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3.) - 
Tájképvédelmi terület övezete (3.4.) - 
Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete (3.5.) 

- 

Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6.) - 
Nagyvízi meder övezete (3.7.) - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8.) - 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9.) - 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv#lbj144id7f47
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10.) - 
Földtani veszélyforrás területe által érintett 
települések övezete (3.11.) 

- 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületeinek övezete (3.12.1.) 

igen  

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületének övezete (3.12.2.) 

nem  

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete (3.12.3.) 

nem  

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete (3.12.4.) 

igen  

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém 
megye várostérségének övezete (3.12.5.) 

igen 
Veszprém várostérsége 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa 
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő települések övezete 
(3.12.6.) 

igen 

 

 
A módosításokat érintő övezetek előírásai nem korlátozzák a módosításokat.  
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2. 2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 
A módosítással érintett terület a település délnyugati részén helyezkedik el, Balatonalmádi határában.  
A módosításra azért van szükség, mert a jelenleg érvényes MATrT illetve a BKÜTrT kertes mezőgazdasági területre 
vonatkozó előírásai szerint a beépíthető telekméret 2000 m2, viszont a területre részben ráfed az ökológiai hálózat 
pufferterülete is, melyen a beépíthető telekméret 2700 m2. Így a tulajdonos hiába vonatta össze a két telkét és lett a két telek 
területe összesen 2813 m2, a 10 m-es szabályozási szélesség lejegyzésével (közforgalom elől el nem zárt magánútként) a 
telek területe 2684 m2 lett, így a végrehajtott telekalakítással sem építheti be a telkét. A tervezett 10 m széles út 8 m-re 
csökkentésével az előírt minimális telekméret biztosítható.  A módosítást a 973/1 és 973/2 hrsz-ú telkek tulajdonosa 
kérelmezte, melyet az önkormányzat támogatott. 
 
 

 
A terület jelenlegi helyszínrajza 
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A terület Google légifotón 

 

    
 

       
A 976 hrsz-ú út az érintett szakaszon 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2022. (……) önkormányzati rendelete 
Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
Szentkirályszabadja község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály; Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság; Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság;  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási 
Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúi hatósági osztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium  Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési, Főosztály Útügyi Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Koordinációs 
Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály; Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság; Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati 
Osztály;  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Veszprém megyei Önkormányzat; és partnerek véleményének 
kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  
 
1.§ Szentkirályszabadja község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet.)  5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„a) A település beépítésre nem szánt területén 3000 m2-nél kisebb telek - közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési 
terület, zöldterület, erdőterület, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után 
visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetben lévő telek kivételével -  nem alakítható ki. 
 
3. §.  (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
Kihirdetés napja:   
 
 

        Pál-Gyarmati Katalin                                                     Szántód László 
         polgármester                                                                 jegyző      
 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
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1. melléklet a ../2022. (…) önkormányzati rendelethez 
 

Az ÖT-4 jelű Szabályozási terv módosítása (részlet) 
Jóváhagyásra a teljes tervlap kerül!!   

 
                       ( Csak a véleményezési dokumentációban!!) 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
A jelen településrendezési tervmódosítás a Településfejlesztési koncepció módosítását nem igényli, azzal összhangban 
van.  
 
3.1.1. Településszerkezeti összefüggések 
 
A tervezett fő hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges. Területfelhasználás változás nem 
történik, a módosítással érintett terület kertes mezőgazdasági területben marad. A településszerkezeti terv nem módosul.  

 
3.1.3.  A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítás indoklása   
 
A módosítás következtében a Balatonalmádi területén, a közigazgatási határ mentén haladó Vödörvölgyi út felől 
megközelíthető zártkerti 976 hrsz-ú út déli szakaszán a szabályozási szélesség csökken 10 m-ről 8 m-re. Az út teljes 
szakaszát a folyamatban lévő Településterv készítésénél kell megvizsgálni, várhatóan 8 m szabályozási szélességre csökken 
végig a szabályozási szélesség azonban néhány telek esetében a 10 m-es szabályozást már végrehajtották (magánút 
formájában lejegyezték, így ezeknél a 10 m -es szélesség fenntartása indokolt.  
 
A módosítással érintett szakasznál a csökkenés a 973/2 hrsz-ú magánutat, a túloldalon a 977/1 és 977/2 hrsz-ú telket érinti. 
A tervezett 10 m széles út 8 m-re csökkentésével a szabályozási vonal nem érinti a 977/1 hrsz-ú telken lévő épületet, enélkül 
viszont áthalad rajta. A 10 m széles útra a valóságban nincs szükség, mivel a 8 m-es szabályozási szélesség elérése is 
megfelelő a zártkerti forgalom lebonyolításához, a többi zártkerti út is 8 m-es szélességgel szabályozott. A valóságban az út 
az érintett telkek előtti szakaszon 4,46-5,41 m közötti szélességű. Megjegyezhető, hogy Balatonalmádi területén a Vödörvölgyi 
út ezen szakasza mindössze 3,7 m körüli, csak keletebbre szélesedik 7-8 m-re. Balatonalmádi hatályos szabályozási tervén 
szélesítés nem tervezett.  
 
A módosítással a 973/2 hrsz-ú magánút megosztásra kerülhet, kb. 1 m-el  keskenyebb lesz a magánút szélessége, mely 
terület a 973/1 hrsz-ú telekhez csatolható, így annak területe kb. 2720 m2-re nő és beépíthetővé válik.   
 
A telekalakításnál azonban fontos kivételt tenni a tv. előírása alapján, hogy az utat is meg lehessen osztani, mivel a HÉSZ-
ben csak a 3000 m2- min. telekméret szerepel a beépítésre nem szánt területen. Ennek érdekben a HÉSZ 3.§ (1) a) pontja 
módosul:  
„A település beépítésre nem szánt területén 3000 m2-nél kisebb telek - közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési 
terület, zöldterület, erdőterület, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után 
visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetben lévő telek kivételével -  nem alakítható ki.” 
 
A szabályozási terv módosítás feltünteti a pufferterület határát az adatszolgáltatás alapján, de a településterv készítésénél 
célszerű a határt kissé pontosítani, lehetőség szerint telekhatárra igazítani a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal 
történő egyeztetés alapján.  

 
A Helyi Építési Szabályzatban ill. Szabályozási terven az építési övezet paramétereit érintő változások nem történnek, a fent 
részletezett módosításokon kívül más módosítás nem történik. Miután a pufferterületre vonatkozó szabályt az építési 
hatóságnak is figyelembe kell vennie, a HÉSZ-ben történő megismétlése felesleges.  
A beépítés intenzitása a hatályos HÉSZ-hez képest csökken, a magasabb szintű szabályok változás okán hiszen a HÉSZ-
ben 1500 m2-es telekre már lehetett építeni a korábbi szabályok alapján, a pufferterületi érintettség esetén azonban csak 
2700 m2 a beépíthető telekméret. A telkeken így is 3 %-al helyezhető el gazdasági épület, legfeljebb 90 m2-es alapterülettel. 
A 973/1 hrsz-ú telken kb. 81 m-es alapterületű épület építhető. A előkert min. 8m, de legfeljebb 15 m, az oldalkert min 3 m, a 
HÉSZ szabadonálló beépítést ír elő.  
 
A HÉSZ előírásai jelenleg még tartalmazzák a településképi rendeletbe átkerült előírásokat is, átfogó HÉSZ felülvizsgálat már 
nem készül, mivel folyamatban van a településterv készítése.  
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Hatályos Szabályozási terv és Szabályozási terv módosítás 

 
 
Tehát összefoglalva az építési övezetek beépítési paraméterei nem változnak, a beépítés intenzitása nem nő, az utak 
változásával csupán az építési helyek korrigálódnak.  
Az épített környezetre gyakorolt hatás ennek következtében gyakorlatilag elenyésző, visszafordíthatatlan káros hatás az 
épített és természeti környezetben nem történik.  
 

 
 
3.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA 
 
A módosítás következtében a Településszerkezeti terv nem kerül módosításra.  
 
A 2.1.2. fejezet tartalmazza Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (MATrT) Második része (II. Fejezete) szerinti Országos Szerkezeti terv és a Negyedik része (IX. fejezet) 
szerinti Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terv kivonatát és azok Szentkirályszabadjára vonatkozó szerkezeti elemeit.  
Az Ország Szerkezeti tervén és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén a módosítás tervezési területe Szőlő, 
gyümölcs és kertművelésű térségben fekszik.  
Az országos övezetek közül az Ökológiai hálózat pufferterülete fed rá részben a területre, melynek az OTrT-ben lévő 
előírásai nem, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó előírásai azonban korlátozzák a beépítést.  
 

„51. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
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 telken épület nem helyezhető 
el; 

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.” 

 
A Tájképvédelmi terület érinti a teljes belterület, melyre vonatkozó szabályok egyrészt a felülvizsgálat Megalapozó 
Vizsgálatában teljesülhetnek, másrészt a településkép védelméről szóló 2/2018. (III.30.) önkormányzati rendeletben található 
szabályok alapján teljesülnek.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv#lbj144id7f47


SZENTKIRÁLYSZABADJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 18 

 

BUDAPEST - 2022. AUGUSZTUS 

A települést érinti a Vízminőség-védelmi terület övezete, melyre vonatkozó előírások nem korlátozzák a módosítást. A 
települést érinti még a Honvédelmi és katonai célú terület övezete, ahol ki kell jelölni a tényleges ilyen jellegű területeket, 
a módosítás területe azonban nem érinti ezeket.  
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet övezetei közül a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, az 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete, a Vízminőség-védelmi övezete és a Vízeróziónak kitett terület övezete érinti a módosítás 
területét, mely nem befolyásolja a jelen módosítást.   
 

 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás az Ország Szerkezeti Tervével, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
szerkezeti tervével és a települést érintő országos övezetekkel, továbbá az OTrT és a megyei övezetekre vonatkozó 
szabályaival összhangban készült. 
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3.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
 
A tervezési terület környezetében több évtizedes zártkerti használat jellemző, csak néhány telken állnak tartós emberi 
tartózkodásra is alkalmas épületek. Az érvényben lévő szabályozások szerint is csak a nagyobb, kb. 3000 m2-nél nagyobb 
telkeken várható beépítés. A zártkerti, gazdálkodáshoz kötődő alacsony forgalomban csúcsidőszakok nem jellemzőek. 
A 976 hrsz.-ú út – a környék útjaihoz hasonlóan – kb. 3,5-5 m „jogi” telekszélességű, melyet nem pontosan követő helyzetben 
van a gyakorlatban is közel ebben a szélességben a kétoldali telek kerítések, illetve mezsgye cserjék között.  
A szélesség túlnyomó részét elfoglalja az évek-évtizedek alatt újra szórt burkolat, mely egy nyomú gépkocsi közlekedést 
biztosít, ahol a gyalogos/kerékpáros még lehúzódni képes. Az út közvetlen folytatása – töréssel – Balatonalmádi felé hasonló 
kialakítású, valamivel szélesebb (4-5,5 m). A két irányú forgalom a kapubehajtóknál történő félreállásokkal biztosítható. A 
terület külterület, nincs közvilágítás, a jellemző forgalomra (20-80 Ej/nap) a kialakítás megfelelő és biztonságos. 
 
A tervezési terület lényegében a 973/1 hrsz.-ú telek melletti útszakasz, ahol a 976 hrsz.-ú út mellett egy közvetlenül a 973/2 
hrsz.-ú kb. 2 m széles magánút telek helyezkedik el, e mellett van a 973/1 sz. telek, melyen építést terveznek. 
 
A javasolt tervmódosítás a közlekedési terület megváltozását, azaz a 976 hrsz.-ú út tervezett szabályozási szélességének 
10,0 m-ről 8,0 m-re csökkentését tartalmazza. A csökkentés elfogadható, illetve megvalósítható az alábbi indokok és 
javaslatok szerint: 

- A forgalom növekedésében jelentős növekedés nem várható, az egy forgalmi sáv széleség a kapubehajtók, és 
útelágazások helyén történő bevárással megvalósítható, 

- A meglévő útpálya jellege és szerkezete elégséges és megtartható. Szélesítéssel, aszfalt, vagy más burkolással 
csak a vízelvezetési terhelését növelnénk, az elérhető sebesség növelésére igény nincs és csak problémát jelentene, 

- Az út telek meglévő méretét 8,0 m-es szabályozási szélességre növelni ugyanakkor szükséges az út töltése, illetve 
az út menti árok kialakíthatósága számára (lásd mintakeresztszelvény) 

- Elválasztott járda, felszín feletti közlekedési, vagy egyéb berendezés elhelyezésére az elektromos vezetékoszlopok 
kivételével nincs szükség a térségben sem. Ezen a szakaszon pedig elektromos oszlop elhelyezése sem várható, 
mivel Szentkirályszabadja felől ez a telek az utolsó ellátandó telek (a bekötés megtörtén), a délebbre eső telkeket 
pedig Balatonalmádiról látják el. 

- A szabályozással a 973/2 telek megszűntetésre kerül, a nagyobb része az 976 hrsz.-ú út területbe kerül, kisebb 
része a 973/1 telekhez. A szabályozást továbbra is a meglévő tengelytől terveztük két oldalt egyformán, 

- Az út tervezési besorolása nem változik a hatályos HÉSZ-ben. 
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 3.4. KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 
A tervezett módosítás a beépítésre nem szánt terület – kertes mezőgazdasági terület Mk övezet közmű igényét nem 
befolyásolja, a tervezett közterületeken az Mk övezetben elhelyezhető épületeket ellátó közművezetékek a csökkentett 
szabályozási szélességen belül is elhelyezhetőek (csatorna nem szükséges, helyi gyűjtés és jogszabályszerű kezelés 
megvalósítandó, vezetékes gáz biztosan kizárható). 
 
A tervezett módosítás a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek.  
A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése semmilyen 
vonatkozásban nem korlátozódik 
 
 
3.5. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

A hatályos településrendezési eszközök alapján a módosítás területe örökségvédelmi szempontból nem érintett, azaz a 
módosítás régészeti lelőhelyet nem érint. 
Országosan védett épületet, vagy műemléki környezetet a módosítás nem érint.  
 
 
3.6. TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
 
A módosítással érintett terület kertes mezőgazdasági területen belül történik, annak déli határán csak a 976 hrsz-ú út 
szabályozási szélességének kismértékű korrekcióját jelenti.  
A módosítás védett vagy védelemre tervezett természeti területet nem érint, Natura 2000 terület a módosítás környezetében 
nem található.  
A területet érinti azonban az országos ökológiai hálózat pufferterülete, mely miatt a módosítás történik. A vonatkozó előírások 
alapján ugyanis a kertes mezőgazdasági területen csak 2700 m2 telek beépítését teszik lehetővé. A területet érinti még az 
OTrT Tájképvédelmi területe és a BKÜTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, a 
településképvédelmi rendelet tartalmazza a szükséges előírásokat.  
A beépítési paraméterek változása nem tervezett, az Mk övezet előírásai nem változnak, így külön tájrendezési, 
környezetalakítási javaslat készítése nem indokolt. 
Miután beépítésre szánt terület nem keletkezik, ezért a biológiai aktivitásérték szintentartása nem szükséges.  
 
 
3.7. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Szentkirályszabadja Helyi Építési Szabályzat módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) előírásainak megfelelően készült. A tervmódosítás összhangban van Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényelőírásaival és az egyéb vonatkozó 
jogszabályokkal.  
 
Budapest, 2022. augusztus 15. 

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

Képviselő-testületi határozat 
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