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Alulírottak Ferik Tünde, vezető településrendező tervező és Südi Beáta, építészmérnök kijelentjük,
hogy Zánka Helyi Építési Szabályzat módosítása során az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényt, az Országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletet annak 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet, és ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti
hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos szabványokat (ágazati és
szakmai) betartottuk, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.
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BEVEZETŐ
A munka ismertetése, előzmények
Zánka község Helyi Építési Szabályzata 2008-ban került jóváhagyásra a 3/2008 (VII.01.) rendelettel.
Az azóta eltelt időszakban a terv háromszor módosult (2010-ben, 2013-ban és 2014-ben). A hatályos
Helyi Építési Szabályzat készítése idején a település keleti kapujaként számon tartott, a településre
bevezető 7313. és 71. számú utak, valamint a belterület által határolt terület nem kapott
különösebb figyelmet, potenciális fejlesztési területként nem számoltak vele a tervek. 2014-ben a
területen található nadrágszíj telkek felvásárlásának szándékát jelezve, egy új, várhatóan nagyobb
(kb. 6ha) összefüggő területtel rendelkező ingatlantulajdonos jelent meg, az Önkormányzat előtt
pontosan nem ismert ingatlanfejlesztési szándékkal. Mivel az Önkormányzat az érintett, jelenleg
beépítetlen
területet
településképileg
kiemelt
fontosságúnak
tekinti,
de
a
hasznosítására/beépítésére vonatkozóan átgondolt, megtervezett koncepcióval nem rendelkezik,
ezért változtatási tilalmat rendelt el a 7313. sz. főút – a 71. sz. főút – 013/40 és 013/52 hrsz-ú
ingatlanok nyugati telekhatára által közrezárt területre kiterjedően (lásd melléklet). A
változtatási tilalmat az érintett területre készített módosított Helyi Építési Szabályzat elkészültéig
kell alkalmazni.
Fenti előzményeket követően a Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
döntött, melynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy a tervezési terület területfelhasználási besorolásán nem kíván változtatni, az
elkészítendő tervek a hatályos településszerkezeti tervben megállapított általános mezőgazdasági
terület területfelhasználást megtartva fogalmazzanak meg megfelelő szabályozási paramétereket és
előírásokat annak érdekében, hogy a területen ne alakulhasson ki a településképet károsan
megváltoztató beépítés.
Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának végső szakmai
véleményezésre előkészített anyaga, mely a területileg illetékes Állami Főépítésznek kerül
megküldésre.
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
Zánka község Önkormányzat képviselőtestületének
.../2015. (…) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 3/2008. (VII.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról1
Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) bekezdés 6.
pontjában, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.
pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével a
következőket rendeli el:
A rendelet területi hatálya
1.§ Jelen rendelet területi hatálya a 7313. sz. főút – 71. sz. főút – 013/40 és 013/52 hrsz-ú
ingatlanok nyugati telekhatára által határolt területre terjed ki.
A rendelet mellékletei
2.§ Jelen rendelet 1. melléklete a HÉSZ 5. sz. melléklete a 7313. sz. főút – 71. sz. főút – 013/40 és
013/52 hrsz-ú ingatlanok nyugati telekhatára által határolt terület M-2 jelű tervlapja.
Módosuló rendelkezések
3. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 3/2008. (VII.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
HÉSZ) 1.§ 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.§ 2. Jelen rendelet kötelezően alkalmazandó mellékletei:
1.sz. melléklet Szabályozási terv - Beépítésre szánt területek: BSZA-1, egységes
szerkezetbe foglalt MÓDOSÍTOTT BSZA-2-es tervlap és a BSZA-3 és SZAB-GY tervlapok,
2.sz. melléklet Szabályozási terv –Beépítésre nem szánt területek KSZA jelű tervlapja,
3.sz. melléklet Szabályozási terv - Kertes Mezőgazdasági területek,
4.sz. melléklet Az Üh-cs övezetben a sor, ill. láncházak tetőráépítési szabályainak M-1 jelű
tervlapja
5. sz. melléklet Szabályozási terv – 7313. sz. főút – 71. sz. főút – 013/40 és 013/52 hrsz-ú
ingatlanok nyugati telekhatára által határolt terület M-2 jelű tervlapja
4. § (1) A HÉSZ az alábbi paragrafussal egészül ki:
„Fogalommeghatározások
2/A.§ 1. Telek be nem építhető része: a telek azon része, ahol építmény nem helyezhető el.”
5. § (1) A HÉSZ 3.§ 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.§ (1) Az alkalmazott kötelező szabályozási elemek:
- Szabályozási vonal
- Beépített és beépítésre szánt, ill. beépítésre nem szánt területek határa, valamint a
belterület határa
- Területfelhasználási egységek határa
- Telekre vonatkozó: építési övezet/övezet határa, építési övezet/övezet jele, építési
hely, vonal, kialakítható legkisebb teleknagyság, minimális telekszélesség, legnagyobb
építménymagasság, maximális beépítettség, beépítési mód, zöldfelületek legkisebb
mértéke és a zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások, és a beépítettség
környezeti feltételei, telek be nem építhető része.
- Védett természeti területek (Nemzeti Park).”
1

a módosítással érintett részek szürke színnel jelölve
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6. § (1) A HÉSZ az alábbi paragrafussal egészül ki:
„Beépítési mód, építési hely
3/A.§ 1. Beépítésre nem szánt területen az OTÉK beépítésre szánt területekre vonatkozó
építési hely meghatározását, arra vonatkozó előírásait kell alkalmazni, ha jelen rendelet
másként nem rendelkezik.”
7. § (1) A HÉSZ 20.§ 15. pontja a következők szerint módosul:
15. A Z-4 jelű területen épület nem helyezhető el, kizárólag szálláshelyet nem tartalmazó
vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeltetéshez kapcsolódó műtárgy, valamint a terület
fenntartását szolgáló műtárgy helyezhető el a zöldterületi érték min. 80%-os megtartásával.
8. § (1) A HÉSZ 24.§ 3. pontja a következők szerint módosul:
övezeti épület
jel
típus

művelési
ág

beépíthető
min.
teleknagyság
(m2)
20 000 (2 ha)

beépíthető
min.
telekszélesség (m)
50

beépíté
s módja

max. beépítési
%

SZ

50

SZ

100

SZ

1
(max: 500 m2)
1 (max: 500 m2)
0,5(max:500 m2)
0,5
(max: 400 m2)

max.
építmény
magasság
(m)
4,0

Má-1
Má-2

G

szőlő

Má-3

G

Má-4

G

szőlő
gyümölcs
gyep,
szőlő,
gyümölcs
szántó

20 000 (2 ha)
30 000 (3ha)
50 000
(5 ha)
200 000
(20ha)

100

SZ

0,1
(max: 500 m2)

4,5

szőlő
gyümölcs

20 000 (2 ha)
30 000 (3ha)

50

SZ

1 (max: 500 m2)
0,5(max: 500 m2)

4,5

G

Má-5

G,L

4,5
4,5

G – gazdasági
L- lakó
SZ – szabadonálló
(2) A HÉSZ 24.§ a következő pontokkal egészül ki:
12. Má-5 övezetben szőlőművelési ágban lévő területen a szőlőtermelést, borászatot és a
borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető.
13. Má-5 övezetben gyümölcsművelési ágban lévő területen a termelést, feldolgozást szolgáló, a
lakófunkciót is kielégítő épület építhető.
14. Má-5 övezetben épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a
beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot,
a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint
lehet építeni.
15. Má-5 övezet telkein lakó rendeltetés csak gazdasági rendeltetés megléte, vagy azzal
egyidejű létesítése esetén építhető. Legfeljebb 1 lakó rendeltetés létesíthető a beépíthető
bruttó alapterület legfeljebb 20%-án.
16. Má-5 övezetben új épületek építése, meglévő épületek felújítása és bővítése során a
településképbe való illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező látványtervvel
igazolandó.
17. Má-5 övezetben a szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részén építmény nem
helyezhető el, kivéve a közművezetékeket.
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18. Má-5 övezetben épület építése a telek be nem építhető részét figyelembe véve, valamint a
telek északi vagy északnyugati telekhatárával párhuzamosan kijelölt 40 m-es területsávon
lehetséges.
19. Má-5 övezetben 30-45° közötti tetőhajlásszögű épületek helyezhetők el.
20. Má-5 övezetben az épület beépített alapterületének 30%-át meg nem haladó részén 30°-nál
kisebb tetőhajlásszög is kialakítható.
21. Má-5 övezetben kizárólag
a) égetett agyagcserép,
b) betoncserép,
c) sík fémlemez fedés,
d) nád- és kévefedés,
e) természetes pala
tetőhéjalás alkalmazható.
22. Má-5 övezetben az épületek vakolt, színezett homlokzati falfelületének színezésénél a
környezethez való illeszkedés érdekében csak a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört
fehér, homok szín, illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei
alkalmazhatók.
23. Má-5 övezetben faburkolat, faszerkezetek esetén a 22. pontban foglaltakon kívül a barna és
zöld szín is alkalmazható.
24. Má-5 övezetben a tetőhéjalás csak bordó, piros, antracit, fekete, cserépszín vagy matt fém
színű lehet.
25. Má-5 övezetben technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül
a) parapet-konvektort kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetőt, parabolaantennát,
légkondicionáló berendezés kültéri egységét és kivezetését (kifolyó), valamint egyéb
technikai berendezést – a riasztó kültéri egységét kivéve – elhelyezni az épületek
homlokzatán csak építészetileg takartan lehet,
b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy
ba) magassága
a
telepítés
telkére
vonatkozó
előírásokban
rögzített
épületmagasságot max. 3 m-rel haladhatja meg,
bb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
c) napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) – tetőfelületre történő
telepítés esetén – a tetősíkból nem emelkedhet ki.
26. Má-5 övezetben házi gáznyomás-szabályozó az épület homlokzatára nem helyezhető el, a
berendezés csak
a) a telkek előkertjében,
b) a telkek udvarán
létesíthető.
27. Má-5 övezetben égéstermék elvezetésére a közterületről látható homlokzaton szerelt
kémény nem építhető.
28. Má-5 övezetben tereprendezés az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének
biztosítása kivételével nem lehetséges.
29. Má-5 övezetben légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új építés, korszerűsítés,
csere során csak földkábel helyezhető el. Új bekötés légvezeték esetén is csak földkábel
lehet.
30. Má-5 övezetben csarnok jellegű és reklámcélú hirdető építmény nem helyezhető el.
31. Má-5 övezetben korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy
extenzív mezőgazdasági termelés folytatható.
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9.§ A HÉSZ 26.§ 35. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
35. A parkolókat vízzáró felülettel kell kialakítani, amelyek felületéről az összegyűjtött
csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába bekötni és a
parkolókban össszefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető.
Záró rendelkezések
10.§ (1) Zánka község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2008. (VII.01.) önkormányzati rendelet 2.
sz. melléklet Szabályozási terv – Beépítésre nem szánt területek KSZA jelű tervlapjának
7313. sz. főút – 71. sz. főút – 013/40 és 013/52 hrsz-ú ingatlanok nyugati telekhatára által
határolt területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklet
normatartalma lép.”
(2) A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

Zánka, 2015. február
Filep Miklós
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2015. .......... napján megtörtént.
Lukács Ágnes
jegyző
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1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
1.1. A tervezési terület a településen
A tervezési terület a Zánka belterületétől keletre fekvő kb. 23 ha-os terület, melyet délről a 71.
számú főút, északról a 7313. sz. országos mellékút, nyugatról pedig a település belterületének
határa határolja.

A tervezési területet Zánka keleti kapujaként is szokták nevezni, hiszen a települést nyugatról
feltáró két legfontosabb út között fekvő, jelenleg beépítetlen terület, melyre mindkét útról remek
rálátás nyílik és rávezeti a szemet a feltáruló településre.
1.2. Telekstruktúra, területhasználat, beépítettség
A tervezési terület jellemzően beépítetlen gyepterület. Épület kizárólag a terület déli részén
található két kisebb telken áll, az ingatlan-nyilvántartás szerinti gazdasági épületek lakó funkcióval
is bírnak. A tervezési terület telkei változatos méretűek. A két keleti nagyméretű telek összesen kb.
8ha, mellette egy majd 7 hektáros területen 30 darab nadrágszíj parcella fekszik, amit nyugatról
változatos méretű kb. 8 ha-os terület határol.
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1.3. Művelési ág
A tervezési terület legnagyobb része – ellentétben a jelenlegi jellemzően gyep használattal - szántó
művelési ágban van. A tervezési terület nyugati részén találhatók még rét, legelő és árok művelési
ágú földrészletek is.
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1.4. Domborzat
A terület a közeli Balaton felé, déli irányban enyhén lejt, területéről mindenhonnan jó rálátás nyílik
a Balatonra.
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2. TERVI ELŐZMÉNYEK, A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
IGAZOLÁSA
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) és a 2000. évi CXII.
törvény a Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról (BTSZ)
Az OTrT legutóbb 2013-ban került módosításra. A Balaton törvény OTrT-vel való összhangba
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti
rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek értelmében a tervezési területet érintő országos és kiemelt
térségi övezetekre vonatkozó előírások a következők:
2.1. Országos övezetek
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (az OTrT 14/A.§ előírásait kell alkalmazni)
(1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak
olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória
jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében
csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá
helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak
olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását
nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell
határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére
vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve
a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

A településrendezési eszközök jelen módosítása során a tervezési terület területfelhasználási
besorolása nem változott, így a módosítások a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyeztetik. A
módosított Helyi Építési Szabályzat előírásai nem tesznek lehetővé az eddig megengedettnél
intenzívebb beépítést, de az építhető épületek tömegalakítására és anyaghasználatára vonatkozóan
részletesebb előírásokat tartalmaznak, előírják az épületek tájba való illeszkedésének
látványtervvel való igazolását, valamint részletesen szabályozzák a közművezetékek kialakításának
szabályait is.
Világörökségi és világörökség várományos terület övezete (az OTrT 14/B.§ előírásait kell
alkalmazni)
(1) A világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és
világörökségi várományos területen:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének
összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben
meghatározott célokkal,
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem
bővíthető,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését
elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.
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A 2008-ban Zánka teljes közigazgatási területére készült településrendezési eszközökben nem került
lehatárolásra a világörökségi és világörökség várományos terület övezetének tényleges kiterjedése,
illetve a tervekhez készült alátámasztó munkarészek ismeretének hiányában nem tudjuk, a tervek
hogyan kezelték az övezetet, a hatályos tervekben erre való utalást nem találtunk. Az övezet
lehatárolásának tekintetében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ illetékes. Az Önkormányzat előzetesen
levélben megkérte, hogy az illetékes szerv nyilatkozzon a tervezési terület érintettségével
kapcsolatban. A Forster Központ tájékoztatása alapján Zánka a világörökség várományos területbe
„A tájház hálózat Magyarországon” címen tartozik, melybe a Zánka, Fő u. 13. szám alatti Tájház
tartozik bele. A Magyarországi tájházak hálózata világörökségi várományos területnek nincs
védőövezete. A tervezéssel érintett ingatlanok nem érintik a világörökség várományos területet.
Országos vízminőségvédelmi terület övezete (az OTrT 15.§ előírásait kell alkalmazni)
Az országos övezet területét a kiemelt térségi és
megyei
területrendezési
tervek,
valamint
a
településrendezési tervek készítése során az országos,
a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével
kapcsolatosan
állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek köréről és az
eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.
11.) Korm. rendelet alapján az Országos Vízügyi
Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján kell kijelölni.
Az Önkormányzat előzetesen levélben megkérte, hogy
az illetékes szerv nyilatkozzon a tervezési terület
érintettségével kapcsolatban, tájékoztatás nem
érkezett.
(1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.

2.2. Kiemelt térségi övezetek
T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (az OTrT és a BTSZ előírásait együtt kell
alkalmazni)
OTrT 21.§
(1)

(2)

(3)

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében
csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki,
amely a természeti adottságok és a kulturális örökség
által meghatározott tájképi értékek fennmaradását
nem veszélyezteti.
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe
tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi
építési szabályzatában és szabályozási tervében csak
olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását
nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy
övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó
szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
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Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni
a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség
szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a
helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település
arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.

BTSZ 26.§ (A BTSZ vonatkozó tervlapján a Zánka területén kijelölt térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület nagysága 488,05ha, amelybe a tervezési terület egésze beletartozik) .
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott
országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő
termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és
közút építése érdekében engedélyezhető;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés,
mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők;
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt
területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény
nem helyezhető el;
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével
történhet;
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító
- kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá
tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető;
h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél,
illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények
érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani;
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

A településrendezési eszközök jelen módosítása során a tervezési terület területfelhasználási
besorolása nem változott, így a módosítások a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyeztetik. A
módosított Helyi Építési Szabályzat előírásai nem tesznek lehetővé az eddig megengedettnél
intenzívebb beépítést, de az építhető épületek tömegalakítására és anyaghasználatára vonatkozóan
részletesebb előírásokat tartalmaznak, előírják az épületek tájba való illeszkedésének
látványtervvel való igazolását, valamint részletesen szabályozzák a közművezetékek kialakításának
szabályait is.
SZ-1 Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete (az övezetben a BTSZ előírásait
kell alkalmazni)
„A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete
(SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatározott kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos
övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek
védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) korlátozott
vegyszerés
műtrágya-használatú,
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés folytatható;
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő
telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok
lebontását és további felhasználására alkalmassá
tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a
hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem
létesíthető.”
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A BTSZ egyedi övezete, melyre a BTSZ 31.§ előírásait kell alkalmazni, a BTSZ vonatkozó tervlapján
Zánka területén kijelölt felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetének kiterjedése
1027,71ha, amelybe a tervezési terület egésze beletartozik. A BTSZ vonatkozó előírásaival a HÉSZ
módosítás összhangban van.
M-1 általános mezőgazdasági terület övezete
(1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1):
a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület
rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a
beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az 1000 m2-t nem haladhatja meg;
c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos,
almos állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek
1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg;
e) szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti telekméret
esetén épület nem létesíthető;
f) a szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a
lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800
2
m -t nem haladhatja meg;
g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű
telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál
nagyobb - a szőlője művelésével, fel dolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai
célú) borturizmussal összefüggő építési tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti
park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő telkén. A beépíthető terület
nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége
a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a
kertgazdasági terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak
a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez
beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az
építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni;
h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető;
i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést,
feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a
telek 1%-át, és az egyes épületek alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg;
j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként
az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a
vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési
szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni;
k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a
lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb
felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni.
A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési
eszközökben kell rendelkezni;
l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő
fásításokat a településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni;
n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a
vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.
(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - parti és
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem
minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos
települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, több telekből álló
birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület
nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja
meg.
(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben
kell szabályozni gazdasági területként, ahol környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenység folytatható.
(4) Az
övezetben
az
országos
településrendezési és
építési követelményekről szóló
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként
meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú
területek kialakítása nem engedélyezhető.
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Az M-1 általános mezőgazdasági terület övezete BTSZ egyedi övezete, melyre a BTSZ 39.§ előírásait
kell alkalmazni. A BTSZ vonatkozó tervlapján Zánka területén kijelölt általános mezőgazdasági
terület övezetének kiterjedése 426,58ha, amelybe a tervezési terület egésze beletartozik. Jelen
HÉSZ módosítás a BTSZ M-1 térségi övezetre vonatkozó előírásainak figyelembevételével, az abban
foglaltaknál szigorúbb előírások alkalmazásával készült. Az újonnan létrehozott Má-5 övezetben
épület építése kizárólag szőlő- és gyümölcs művelési ágban lévő területen lehetséges legalább 80%ban művelt területen. A beépítés paraméterei a legnagyobb megengedett beépíthető alapterület
tekintetében is szigorúbbak.
övezeti épület
jel
típus

művelési
ág

Má-5

szőlő
gyümölcs

G,L

beépíthető
min.
teleknagyság
(m2)
20 000 (2 ha)
30 000 (3ha)

beépíthető
min.
telekszélesség (m)
50

beépíté
s módja

max. beépítési
%

SZ

1 (max: 500 m2)
0,5(max:500 m2)

max.
építmény
magasság
(m)
4,5

A kiemelt üdülőkörzet térségi szerkezeti tervén a terület a mezőgazdasági térségbe tartozik. A
tervezési területen a hatályos településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási
besoroláshoz képest nem történt változás.

3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
3.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A helyi építési szabályzat jelen módosítása során az eddig hatályos előírásokhoz képest a
tájhasználatra vonatkozó módosítás nem javasolt. A tervezési terület három nyugati földrészlete
(013/40,48,52 hrsz) továbbra is Má-1 korlátozott hasznosítású mezőgazdasági övezetben marad, ahol
épület építése nem megengedett. A tervezési terület további földrészletei az Má-5 övezetbe
kerültek, ahol az eddigiekkel megegyezően legalább 80%-ban szőlővel vagy gyümölcsössel
hasznosított területen nyílik lehetőség épület építésére. A beépíthető telekméret a BTSZ M-1 térségi
övezetre vonatkozó előírásaival összhangban került meghatározásra, de az eddigi szabályozási
előírásokkal megegyezően a Btv-ben megengedettnél alacsonyabb beépítési százalék biztosított.
3.2. Természetvédelmi javaslat
A helyi építési szabályzat módosítása nem érint védett természeti területet, s a tervezési területet
nem érinti a Natura2000 hálózathoz tartozó európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű terület sem. A hatályos HÉSZ 27.§-ban foglalt természetvédelmi előírásokon túl
további szabályozási előírások alkalmazása nem indokolt.
3.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslat
A tervezési terület egésze a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. A
településrendezési eszközök jelen módosítása során a tervezési terület területfelhasználási
besorolása nem változott, így a módosítások a tájképi értékek fennmaradását nem veszélyeztetik. A
módosított Helyi Építési Szabályzat előírásai nem tesznek lehetővé az eddig megengedettnél
intenzívebb beépítést, de az építhető épületek tömegalakítására és anyaghasználatára vonatkozóan
részletesebb előírásokat tartalmaznak, előírják az épületek tájba való illeszkedésének
látványtervvel való igazolását, valamint részletesen szabályozzák a közművezetékek kialakításának
szabályait is. Ezen felül a tájkép védelme érdekében nem beépíthető telekrész is kijelölésre került,
amely a 71. sz. főút menti 100m-es sávban, a 7313. sz. bekötő út menti 10 m-es területsávban,
továbbá a tervezési terület magaslati pontján nem teszi lehetővé épületek építését.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2015.
www.vzm.hu

ZÁNKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS
VÉGSŐ SZAKMAI VÉELMÉNYEZÉSRE ELŐKÉSZÍTETT ANYAG

19

Az építhető épületek tömegalakítására és anyaghasználatára vonatkozó részletes előírások:
 Má-5 övezetben 30-45° közötti tetőhajlásszögű épületek helyezhetők el.
 Má-5 övezetben az épület beépített alapterületének 30%-át meg nem haladó részén 30°-nál
kisebb tetőhajlásszög is kialakítható.
 Má-5 övezetben kizárólag
a) égetett agyagcserép,
b) betoncserép,
c) sík fémlemez fedés,
d) nád- és kévefedés,
e) természetes pala
tetőhéjalás alkalmazható
 Má-5 övezetben az épületek vakolt, színezett homlokzati falfelületének színezésénél a
környezethez való illeszkedés érdekében csak a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört
fehér, homok szín, illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei
alkalmazhatók.
 Má-5 övezetben faburkolat, faszerkezetek esetén a 22. bekezdésben foglaltakon kívül a barna
és zöld szín is alkalmazható.
 Má-5 építési övezetben a tetőhéjalás csak bordó, piros, antracit, fekete, cserépszín vagy matt
fém színű lehet.
 Má-5 övezetben technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül
a) parapet-konvektort kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetőt, parabolaantennát,
légkondicionáló berendezés kültéri egységét és kivezetését (kifolyó), valamint egyéb
technikai berendezést – a riasztó kültéri egységét kivéve – elhelyezni az épületek
homlokzatán csak építészetileg takartan lehet,
b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy
ba) magassága
a
telepítés
telkére
vonatkozó
előírásokban
rögzített
épületmagasságot max. 3 m-rel haladhatja meg,
bb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
c) napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) – tetőfelületre történő
telepítés esetén – a tetősíkból nem emelkedhet ki.
 Má-5 övezetben házi gáznyomás-szabályozó az épület homlokzatára nem helyezhető el, a
berendezés csak
a) a telkek előkertjében,
b) a telkek udvarán.
 Má-5 övezetben égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.
A közművezetékek elhelyezésére vonatkozó előírások:
 Má-5 övezetben légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új építés, korszerűsítés, csere
során csak földkábel helyezhető el. Új bekötés légvezeték esetén is csak földkábel lehet.
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4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
4.1. Közúti hálózati kapcsolatok
A tervezési terület Zánka belterületével közvetlenül határos, attól keletre található külterületi 23
ha-os terület, amely a 71. sz főút és a 7313. sz. összekötő út között fekszik, így közúti kapcsolata
rendkívül jónak tekinthető. A helyi építési szabályzat módosítása során a tervezési területen
elhelyezkedő ingatlanok megközelítése a meglévő közlekedési hálózat fejlesztését nem igényelte. A
hatályos szabályozási tervlapon feltüntetett szabályozási szélességek korrigálása nem vált
szükségessé. A tervezési területet a kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedés közvetlenül nem
érinti, ezekhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra nem épült ki és nem is tervezett.
4.2. Országos főutak


71. sz. Lepsény – Fenékpuszta másodrendű főút jelenlegi nyomvonala
A 71. sz. főút külterületi szakaszán a hatályos szabályozási tervben foglalt 22 m közterületi
szélességet adtunk meg, a későbbi fejlesztések (forgalmi sáv, parkolósáv, zöldsáv,
közműsávok) helyének biztosítására. Az út védőtávolsága 100m.

4.3. Országos mellékutak


7313. jelű Zánka-Gyulakeszi összekötő út
A 7313. jelű országos mellékút tervezési területen áthaladó külterületi szakaszán a hatályos
szabályozási tervvel összhangban a 15 m széles szabályozást tartottunk fenn. Az út
védőtávolsága 50m.

5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A helyi építési szabályzat módosítása új beépítésre szánt terület létrejöttével nem jár, az eddig
megengedettnél intenzívebb beépítést és hasznosítást nem tesz lehetővé, így a meglévő közművek
kapacitás-növekedését nem teszi szükségessé. A településrendezési terv jelen módosítása nem
érinti a hírközlési szakági munkarészt, annak módosítása nem szükséges.
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6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A Helyi Építési Szabályzat módosítása a hatályos szabályozási előírásokhoz képest nem ad
többletlehetőséget a tervezési területen létesíthető beépítések intenzitása vonatkozásában. A HÉSZ
módosítása részletesen szabályozza az építési hely kijelölésének szabályait, valamint az építhető
épületek tömegalakítását és anyaghasználatát, ami korlátozásokat jelent a korábbiakhoz képest. Az
eddigieknél szigorúbb szabályozási előírások életbe lépésével a környezeti állapot romlása nem
várható, a hatályos HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása nem vált szükségessé.
A hatályos HÉSZ előírásai:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.
5.

A felszíni- és felszín alatti vizek védelme
30.§
A felszín alatti vizek és a földtani közeg érzékenysége szempontjából a település besorolása fokozottan
érzékeny terület. A felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok
előírásait figyelembe kell venni.
Új beépítésre szánt terület kizárólag abban az esetben alakítható ki, ha egyidejűleg a területen a
csatornahálózat is kiépül. Meglévő beépítésre szánt területeken létesítmények kizárólag abban az esetben
létesíthetők, ha a szennyvizek közcsatornába való vezetése biztosítható. A szennyvizek szikkasztása még
átmenetileg sem engedélyezhető.
A beépítésre nem szánt területeken, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra,
új épület építése csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló,
ill. egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén
engedélyezhető.
Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvízgyűjtőbe nem
vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a
telephelyen belül előtisztítani, ill. előkezelni kell. A közcsatornába kizárólag a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő minőségű szennyvizek vezethetők.
Az összegyűjtött csapadékvizek élővízfolyásba, ill. befogadóba abban az esetben vezethetők, ha
minőségük a vonatkozó jogszabály szerint az 1. vízminőség-védelmi területi kategóriára (Balaton és
vízgyűjtője) vonatkozó előírásoknak megfelel.
A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások környezetében nem folytathatók olyan
tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszíni vizek, továbbá a talaj- és a talajvizek állapotát, és talaj
vagy talajvízszennyezést okozhatnak, így különösen
a) állattartás a vízfolyások legalább 200 m-es körzetén belül nem folytatható,
b) növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédőszer veszélyességétől függően
200 m-en belül korlátozottan folytatható a vonatkozó jogszabály szerint.
A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli nádas, ligetes fás
társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
Zánka nitrátérzékeny területen lévő település, ezért a közigazgatási területen folytatott mezőgazdasági
tevékenységek során a jó mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.
Mezőgazdasági övezetek területén a felszín alatti vízkészlet használata (pl.: öntözési célra) kizárólag
vízjogi engedély alapján történhet.
A termőföld védelme
31.§
Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől függően víz-,
szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen trágya, trágyalé kizárólag zárt
tárolóban gyűjthető.
Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a humuszos
termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodnia kell.
Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és
anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az
I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok
vizsgálatát.
A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül
biztosítható legyen.
A tájkarakter védelme miatt a közigazgatási területen egy tagban 1,5 m-nél nagyobb feltöltések, ill.
bevágások, valamint 25º-nál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki.
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Hulladékelhelyezés
32.§
A keletkező kommunális szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időközönkénti elszállítását
biztosítani kell. A keletkező hulladékok kizárólag kijelölt hulladéklerakó helyre szállíthatók.
Lakó- és településközponti vegyes területen a veszélyes hulladékokról szóló jogszabály jegyzékében
felsorolt veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a lakosság alapfokú ellátását
szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: fotólabor, gyógyszertár, fogorvos,
vegytisztító, javítószolgáltatások stb.). Üdülőterületen veszélyes hulladékot eredményező tevékenység
nem folytatható.
A gazdasági területeken keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a
vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és
környezetszennyezés nélkül tárolni.
A közigazgatási területen kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazgatási területen nem tárolhatók
és nem dolgozhatók fel.
Az állattenyésztésből és feldolgozásból származó hulladékok ártalmatlanításakor a vonatkozó
jogszabályok előírásait be kell tartani.
Környezeti zaj elleni védelem
33.§.
Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. engedélyezhető,
ill. környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott környezeti zaj,
rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében nappal (600-2200) a 45 dB, éjjel (2200-600) a 35
dB zajterhelési határértékeket nem haladja meg.
A közlekedésből származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmények környezetében a
vonatkozó jogszabályban az üdülőterületre meghatározott határértékeket nem haladhatja meg.
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7. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

kivágat a hatályos településszerkezeti tervből
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A helyi építési szabályzat módosítása során a tervezési területen alkalmazott területfelhasználási
kategóriák módosítása nem vált szükségessé. A tervezési terület egésze, összhangban a hatályos
településszerkezeti tervvel, a keleti területrészen húzódó árok kivételével, általános mezőgazdasági
terület övezetben van. Az eszközölt módosítások a területhasználatra, a megvalósítható beépítések
mértékére vonatkozóan nem tartalmaznak új elemeket. A módosítás célja a meglévő szabályozási
paraméterek alkalmazása mellett, az építhető épületek telken belüli elhelyezésére és építészeti
kialakítására vonatkozó részletes szabályok megfogalmazása volt.

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

kivágat a hatályos szabályozási tervből

A tervezés elsődleges célja, hogy a tervezési területen a hatályos szabályozási előírások és
szabályozási paraméterek megtartásával olyan további előírásokat fogalmazzon meg, amelyek
biztosítják, hogy csak olyan beépítések valósulhassanak meg, amelyek a település arculatát
meghatározó jelenleg beépítetlen területen nem eredményeznek zavaró épülettömegeket,
kedvezőtlen építészeti megoldásokat, a tájképet károsan megváltoztató épületeket. Ennek
érdekében számba vettük a hatályos helyi építési szabályzat tervezési területet érintő előírásait,
továbbá megvizsgáltuk, hogy milyen szempontokat szükséges figyelembe venni az esetlegesen
létrejövő épületek építési helyének, tömegének, építészeti kialakításának megválasztásakor.
8.1. A hatályos Helyi Építési Szabályzat tervezési területet érintő előírásai
A tervezési terület egésze a nyugati területrészen húzódó árok kivételével általános mezőgazdasági
övezetbe tartozik. Az általános mezőgazdasági övezetre vonatkozó, továbbra is érvényben maradó
előírások:
-

A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji,
természeti értékek megőrzése érdekében az általános mezőgazdasági terület az épületek,
építmények elhelyezése szempontjából a következő övezetekre tagolódik:
a) korlátozott hasznosítású mezőgazdasági övezet (Má-1): az övezetbe a vízfolyásokat
kísérő, ökológiai kapcsolatokat biztosító gyepterületek, a Balaton part menti
mezőgazdasági területek, belterületi mezőgazdasági területek, valamint a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén található szőlőkataszteren kívüli mezőgazdasági
területek tartoznak.
b) borvidéki 2 általános mezőgazdasági övezet (Má-3): a kertes területen kívüli
szőlőkataszter szerinti II. osztályú mezőgazdasági területek.
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-

lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még
átmenetileg sem helyezhető el;

-

gazdasági földel borított pince föld felett lévő épületrész nélkül is megépíthető;

-

az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak
megfelelő, tájbaillő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők;

-

a 100 m2-nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakíthatók ki;

-

az épületek maximális szélessége 12 m lehet;

-

állatok tartása az önkormányzat állattartási rendeletében előírt környezetvédelmi,
közegészségügyi előírások betartásával történhet;

-

Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben kialakítható legkisebb telek nagysága 3000
m2, szélessége min. 30 m.

A tervezési terület egésze tájképvédelmi területbe tartozik, a tájképvédelmi területre vonatkozó
előírások:
-

a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők;

-

a tájhasználat megváltoztatása kizárólag a tájkarakter erősítése érdekében engedélyezhető;

-

a terület tájképi, településképi érzékenysége miatt növénytermesztés célját szolgáló
fóliasátor nem helyezhető el;

-

önálló reklámhordozók, hirdető berendezések nem helyezhetők el;

-

átjátszó állomás nem helyezhető el, táv és hírközlő vezetékek kizárólag terepszint alatt
létesíthetők, kivéve ha védendő érték veszélyeztetése miatt a természetvédelmi hatóság
másként rendelkezik.

-

Kerítés kizárólag fából, cserjesávval takart drótfonatból vagy vadvédelmi kerítés lábazat
nélkül létesíthető. Tömör kerítés az általános mezőgazdasági övezetekben nem alakítható
ki.

A tervezési terület nyugati részén fekvő telek Má-1 övezeti besorolást kapott, míg a terület
meghatározó része Má-3 övezetben fekszik. Az Má-1 és Má-3 övezetre vonatkozó egyedi előírások:
övezeti
jel

épület művelési
típus
ág

Má-1
Má-3

G

-

beépíthető min. beépíthető
min.
teleknagyság
telekszéles
(m2)
ség (m)

20 000 (2 ha)
szőlő
gyümölcs 30 000 (3ha)

50

beépítés
módja

max. beépítési
%

max.
építmény
magasság
(m)

SZ

1 (max: 500 m2)
0,5(max:500 m2)

4,5

Az építési hely határvonalai:
a)
b)
c)

építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 10 m-re,
építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 10 m-re,
építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 10 m-re húzódik.

-

Az Má-3 övezetben kizárólag a szőlő- vagy gyümölcstermelést, -feldolgozást, -tárolást
szolgáló, valamint a borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény helyezhető el, kizárólag
abban az esetben, ha a telek legalább 75 %-a szőlő-, ill. gyümölcstermesztéssel hasznosított.

-

A település beépítésre nem szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete a telek
területének a BTSZ-ben előírt %-át nem haladhatja meg.
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8.2. Módosítási javaslatok a hatályos Helyi Építési Szabályzat tervezési területre vonatkozó
előírásaival kapcsolatban
A tervezési terület Má-3 övezetbe sorolt területét jelen módosítás során az újonnan létrehozott Má5 övezetbe soroltuk át. Az Má-5 övezetre megfogalmazott a beépíthetőségre vonatkozó szabályozási
paraméterek megegyeznek az Má-3 övezet szabályozási paramétereivel, azonban az új övezet
létrehozásával lehetőség nyílt a tervezési területre vonatkozó egyedi előírások megfogalmazására,
anélkül hogy azok a település területén lévő többi Má-3 övezetbe sorolt földrészletek szabályozási
előírásait befolyásolják.
A hatályos HÉSZ a beépítés feltételeként Má-3 övezetben a telek legalább 75%-ban szőlő-, illetve
gyümölcstermesztéssel való hasznosítását köti ki. Ez az előírás a BTSZ előírásainál megengedőbb,
hiszen a terület M-1 általános mezőgazdasági terület térségi övezetben fekszik, ahol épületet
létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet. Jelen módosítás során a 75%-os értéket 80%ra korrigáltuk az újonnan létrehozott Má-5 övezetre vonatkozóan:
 Má-5 övezetben épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a
beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a
legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet
építeni.
A hatályos HÉSZ a BTSZ-ben előírt látványterv készítésének kötelezettségét a tájképvédelmi
területre vonatkozóan nem tartalmazza, ezt pótoltuk az újonnan létrehozott Má-5 övezetre
vonatkozóan:
 Má-5 övezetben új épületek építése, meglévő épületek felújítása és bővítése során a
településképbe való illeszkedés a környezeti állapotadat részét képező látványtervvel
igazolandó.
A hatályos HÉSZ általános mezőgazdasági övezetben használja az elő-, oldal- és hátsókert
fogalmakat. Az OTÉK fogalommeghatározása szerint azonban ezek a kifejezések csak építési
telkekre vonatkoztathatók. Építési telek az a telek, mely beépítésre szánt területen fekszik. Ezért
ahhoz, hogy a beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területen az elő-, oldal- és hátsókert
fogalmak alkalmazhatók legyenek az alábbi előírás életbe léptetése szükséges:
 Beépítésre nem szánt területen az OTÉK beépítésre szánt területekre vonatkozó építési hely
meghatározását, arra vonatkozó előírásait kell alkalmazni, ha jelen rendelet másként nem
rendelkezik.
Az Má-3 övezettől eltérően Má-5 övezetben lehetőséget biztosít a terv lakó rendeltetés
létrehozására is. Mivel a lakó rendeltetést kizárólag a művelési ághoz igazodó gazdasági
tevékenység létrejötte esetén kívánjuk biztosítani ezért az alábbi előírást alkalmaztuk:
 Má-5 övezet telkein lakó rendeltetés csak gazdasági rendeltetés megléte, vagy azzal egyidejű
létesítése esetén építhető. Legfeljebb 1 lakó rendeltetés létesíthető a beépíthető bruttó
alapterület legfeljebb 20%-án.
A hatályos HÉSZ az általános mezőgazdasági terület övezetben kialakítható épületek építészeti
megjelenésére vonatkozóan a következőket írja elő: „az egyes övezetekben elhelyezhető épületek
kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő építészeti kialakítással,
magastetővel létesíthetők”. Ezeket az előírásokat nehéz érvényesíteni, mert kevés konkrétumot
fogalmaznak meg, ezért a tervezési területre vonatkozóan az alábbi kiegészítéseket javasoljuk:
 Má-5 övezetben 30-45° közötti tetőhajlásszögű épületek helyezhetők el.
 Má-5 övezetben az épület beépített alapterületének 30%-át meg nem haladó részén 30°-nál
kisebb tetőhajlásszög is kialakítható.
 Má-5 övezetben kizárólag
a)
b)
c)
d)
e)

égetett agyagcserép,
betoncserép,
sík fémlemez fedés,
nád- és kévefedés,
természetes pala
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tetőhéjalás alkalmazható
 Má-5 övezetben az épületek vakolt, színezett homlokzati falfelületének színezésénél a
környezethez való illeszkedés érdekében csak a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört
fehér, homok szín, illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei
alkalmazhatók.
 Má-5 övezetben faburkolat, faszerkezetek esetén a 23. bekezdésben foglaltakon kívül a vörös,
barna és zöld szín is alkalmazható.
 Má-5 övezetben a tetőhéjalás csak bordó, piros, antracit, fekete, cserépszín vagy matt fém
színű lehet.
 Má-5 övezetben technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül
d) parapet-konvektort kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetőt, parabolaantennát,
légkondicionáló berendezés kültéri egységét és kivezetését (kifolyó), valamint egyéb
technikai berendezést – a riasztó kültéri egységét kivéve – elhelyezni az épületek
homlokzatán csak építészetileg takartan lehet,
e) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy
ea) magassága
a
telepítés
telkére
vonatkozó
előírásokban
rögzített
épületmagasságot max. 3 m-rel haladhatja meg,
eb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
f) napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) – tetőfelületre történő
telepítés esetén – a tetősíkból nem emelkedhet ki.
 Má-5 övezetben házi gáznyomás-szabályozó az épület homlokzatára nem helyezhető el, a
berendezés csak
c) a telkek előkertjében,
d) a telkek udvarán.
 Má-5 övezetben égéstermék elvezetésére közterületről látható homlokzaton szerelt kémény
nem építhető.
 Má-5 övezetben tereprendezés az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének
biztosítása kivételével nem lehetséges.
 Má-5 övezetben légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthető, új építés, korszerűsítés, csere
során csak földkábel helyezhető el. Új bekötés légvezeték esetén is csak földkábel lehet.
A hatályban lévő HÉSZ az épületek telken belüli épületelhelyezésre vonatkozóan az elő-, oldal és
hátsókert meghatározásán kívül korlátozó, szabályozó elemeket nem tartalmaz. A szabályozási
paraméterek alapján 4 különböző beépítési javaslatot vázoltunk fel, melyek a terület adottságait
figyelembe véve az egyes művelési ágak esetén a létrehozható legintenzívebb beépítést és
legnagyobb létrehozható épülettömegeket ábrázolják. A bemutatott beépítési változatokban az
épületek helyének meghatározásakor az alábbi tényezők játszottak szerepet:




olyan beépítés jöjjön létre, amely a keleti irányból feltáruló településképet nem módosítja
hátrányosan;
a telkek feltárása a 7313. számú felső útról történjen, vagy a nyugati mélyebb területrész
esetén új feltáró út létrejöttével;
a létesülő épületek építési helyének meghatározásakor a tájba illesztés követelményei
érvényesüljenek.

Fentieknek megfelelően az épületek a 7313. sz. felső út menti telkek esetében, a 10m-es előkert
betartásával az északi telekhatáron kerültek elhelyezésre. Szempont volt továbbá, hogy a tervezési
terület északi részén, a 7313. sz. út kanyarulatában található legmagasabb fekvésű területen ne
jelenjen meg épület, s így a tájképben beálló változás a legkedvezőbben alakuljon. A felvázolt
beépítési javaslatokban foglaltak megvalósulása érdekében az alábbi szabályozási elemeket
alkalmaztuk:
1. Telek be nem építhető részének kijelölése:
A szabályozási terven ábrázoltaknak megfelelően a 71. sz. főút menti 100 méteres
területsávban épület építése nem megengedett. Nem helyezhető el továbbá épület a
tervezési terület északi részén kijelölt 10m-es sávban, illetve a szintvonalak segítségével
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kijelölt területrészen, mely a tervezési terület magaslati része. A telek be nem építhető
részére vonatkozó előírás:


Má-5 övezetben a szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részén építmény
nem helyezhető el.

2. beépíthető telekrész meghatározása:
Mivel a terület hasznosítása nem indult még meg, konkrét fejlesztési elképzelésekről sincs
tudomásunk és a tulajdoni viszonyok, illetve a telekstruktúra változása prognosztizálható,
ezért a szabályozási terven beépíthető telekrész kijelölését nem látjuk célszerűnek. Annak
érdekében, hogy az esetleges beépítések a beépítési javaslatban foglaltak szellemében
valósuljanak meg, vagyis hogy a kialakuló telkek északi/északnyugati sávjában létesüljenek
épületek az alábbi előírást alkalmaztuk:


Má-5 övezetben épület építése a telek be nem építhető részét figyelembe véve,
valamint a telek északi vagy északnyugati telekhatárával párhuzamosan kijelölt 40
m-es területsávon lehetséges.

9. BEÉPÍTÉSI TERV
A szabályozási paraméterek alapján négy lehetséges beépítési változatot vázoltunk fel, melyek a
megvalósítható legintenzívebb beépítések közül a legtöbb épületet és a legnagyobb létrehozható
épülettömegeket mutatja be.
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