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I. BEVEZETŐ 

1. ELŐZMÉNYEK, A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Zánka község településrendezési eszközei 2008-ban kerültek jóváhagyásra. Zánka község hatályos 
településrendezési eszközei, melyek többször módosításra kerültek: 

• Zánka Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2019. (VI.17.) számú határozata Zánka 
településszerkezeti tervének megállapításáról (továbbiakban: TSZT) 

• Zánka Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VI.19.) rendelete a helyi építési 
szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) 

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

Zánka község Önkormányzata a község településrendezési eszközeinek módosításáról döntött a 
60/2021. (IV.12.) számú önkormányzat határozatával (A. melléklet). A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a 
módosítás teljes eljárás keretén belül történik. A településrendezési eszközök jelen módosítása egy 
részterületre vonatkozik. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta 
meg. 

A módosítási terület a 7312 j. közút mentén, Zánka belterületétől északra, az Ófalu 
szomszédságában helyezkedik el. A terület déli határát a Búzavirág utca, míg nyugati határát a Fő 
utca (7312 j. út) képezi. A módosítással közvetlenül a 057/4 és a vele közösen használt 057/20 hrsz-
ú ingatlan érintett. A módosítás célja, hogy az említett területen jelenleg is működő lovarda 
turisztikai fejlesztését lehetővé tevő szabályozási környezet alakuljon ki.  

  

A vizsgált terület elhelyezkedése  
(forrás: google.com + saját szerkesztés) 

 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A vizsgálatok megkezdése és a helyi építési szabályzat módosítási javaslatának kidolgozása egy 
időben, egymással párhuzamosan történik. Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai 
indokait tartalmazzák a változás várható hatása szerinti területre vonatkozóan. A módosítással 
érintett településrendezési eszközök: 

Településszerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti tervlap Helyi Építési Szabályzat Szabályozási terv 

+ + + + 
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2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A településrendezési eszközök módosítása teljes 
eljárás keretén belül történik. A teljes eljárás szabályait az Eljr. 36-40. § tartalmazzák. 

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez 
szükséges adatok beszerzésre kerültek. A véleményezők tájékoztatási szakaszban adott előzetes 
tájékoztatásának összefoglalását a B. melléklet tartalmazza. 

A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. A 
véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült 
településrendezési eszközöket párhuzamosan véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § 
rendelkezéseinek megfelelően, valamint az érintett államigazgatási szervekkel, megyei és települési 
önkormányzatokkal (a továbbiakban: véleményezők). A véleményezési szakaszban a véleményezők a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia 
kell: 

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását, 

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá 

c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a 
döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés dokumentálásával és 
közzétételével. 

Az Eljr. 29.§-a szerint az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a partnerségi 
egyeztetés szabályairól a 10/2020. ((VIII.10.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a 
polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel. A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint 
illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-
védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek 
értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró 
szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton 
folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági 
fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes 
tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag 
elektronikus úton. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a beérkezett 
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a 
településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az 
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ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek 
tisztázására. 

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi 
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá 
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon 
belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
a településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léptethető hatályba. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak véleményezési szakaszra 
megküldött dokumentációja, melyeket Zánka község Önkormányzata megküld az érdekelt 
államigazgatási szerveknek, véleményezőknek, továbbá biztosítja a partnerségi egyeztetés 
lefolytatását.  
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK  
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2021. (…) önkormányzati határozata a 81/2019 (VI.17.) számú határozattal jóváhagyott  

Településszerkezeti Tervének módosításáról 
 

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Eljr.) 32.§ (1) bekezdés a) pontjában előírt teljes eljárás lefolytatását követően megtárgyalta Zánka 
Településszerkezeti Tervéről szóló 81/2019. (VI.17.) kt. határozatának módosítására vonatkozó 
javaslatot és az alábbiakról döntött: 

1. A jelen határozat 1. mellékletét képező TSZT-M1 jelű tervlap szerinti módosítással érintett 
területre vonatkozóan a 81/2019. (VI.17.) kt. határozat 6. mellékletét képző TSZT jelű tervlap 
hatályát veszti és helyébe a TSZT-M1 jelű tervlap tartalma lép. 
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2. A 81/2019. (VI.17.) kt. határozat 3. melléklete szerinti területi mérleg az alábbiak szerint módosul:  

TERÜLETI MÉRLEG 

Területfelhasználási kategória ha % 

 

Beépítésre szánt terület 

Lke Kertvárosias lakóterület 5,14 0,26 

Lf Falusias lakóterület 67,86 3,47 

Vt Településközpont terület 11,56 0,59 

Vi Intézményterület 4,74 0,24 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 2,41 0,12 

Üü Üdülőházas üdülőterület 67,04 3,43 

Üh Hétvégiházas terület 25,40 1,30 

K-Ki Különleges terület - Kikötő terület 1,33 

43,24 2,21 

K-Tur Különleges terület - Turisztikai terület 11,88 

K-Szk Különleges terület - Szabadidőközpont 12,92 

K-Str Különleges terület - Strand terület 16,76 

K-Szt Különleges terület - Szennyvíztisztító 0,35 

Beépítésre nem szánt terület 

KÖu Közúti közlekedési terület 6,68 0,34 

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 15,98 0,82 

Zkk Zöldterület - Közkert 7,98 13,51 

14,65 
0,75 

Zkp Zöldterület - Közpark 6,64 

Ev Védelmi erdőterület 452,87 23,16 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 114,58 5,86 

Má Általános mezőgazdasági terület 420,80 21,52 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 84,52 4,32 

Vf Vízgazdálkodási terület - vízfelszín területe 2,11 

593,35 30,34 Vb Vízgazdálkodási terület - vízbeszerzési terület 0,66 

Vtb Vízgazdálkodási terület - tómeder 590,58 

Kb-B Különleges beépítésre nem szánt terület - Borgazdasági terület 3,29 

24,86 1,27 

Kb-L 
Különleges beépítésre nem szánt terület - Lovasturisztikai 
terület 

8,69 

Kb-T Különleges beépítésre nem szánt terület - Temető 2,19 

Kb-Tur Különleges beépítésre nem szánt terület - Turisztikai terület 2,05 

Kb-Sp 
Különleges beépítésre nem szánt terület – nagy kiterjedésű 
sportolási célú terület 

8,69 

Közigazgatási területe 1955,68 ha  
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3. 3. Figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
8.§ (3) bekezdésében és az Eljr. 43.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, jelen határozat a 
határozat az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának 
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását 
küldje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban 
résztvevő államigazgatási szerveknek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Filep Miklós polgármester 

 
 

 Filep Miklós dr. Varga Viktória 

 polgármester  jegyző 

 

Kihirdetve: 

Zánka, 2021. … 

 
 
 dr. Varga Viktória 
 jegyző 
 
 
 
1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati határozathoz: -A településszerkezeti terv módosítása  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Zánka község Önkormányzat képviselő-testületének 
.../2021. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019 (VI.19.). önkormányzati rendelet módosításáról 

Zánka Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 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 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprémi Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési 
Hatóság Hajózási Hatósági Főosztály és Légyügyi Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztály, Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 
10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ Zánka Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: HÉSZ) 2. mellékletében található 2. táblázat az alábbi sorral egészül ki:  

1 
Övezet 

jele 

A 
kialakítható 

telek 
megengedett 

legkisebb 
területe (m2) 

A beépíthető 
telek 

megengedett 
legkisebb 

területe (m2) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület 
legnagyobb 
bruttó alap-
területe (m2) 

Terepszint 
alatti 

beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke (m) 

Művelési ág 

25a Kb-L2 10.000 - 5 500 5 5,0 - 

 

2.§  (1) A HÉSZ 16.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A Szabályozási terven jelölt út céljára fenntartott területen épület, úthoz nem kapcsoló 
egyéb - nem ideiglenes - építmény nem helyezhető el.” 

(2) A HÉSZ 40.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) Kb-L1 és Kb-L2 övezet telkein lakóépület csak a (2) bekezdés a)-f) pontjai szerinti 
rendeltetést tartalmazó épület megléte, vagy azzal egyidejű építése esetén építhető. 
Lakóépület legfeljebb a megengedett 3%-os beépítettség 50%-án helyezhető el.” 

3.§ (1) Jelen rendelet 1. mellékletében a módosítási terület hatálya alá tartozó területre 
vonatkozóan a HÉSZ 1. mellékletét képező Szabályozási terv normatartalma hatályát veszti és 
helyébe jelen rendelet 1. mellékletének normatartalma lép. 

(2) A rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
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 Filep Miklós dr. Varga Viktória 

 polgármester  jegyző 

 

Kihirdetve:  
Zánka, 2021. …. 
 
 
  dr. Varga Viktória 

 jegyző 
 
 
 
 
1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (SZT/1M) 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

A Megalapozó vizsgálat – Alátámasztó javaslat munkarész 1-3. fejezetében a módosítási igények 
kerülnek bemutatásra, majd a 4-9. fejezetben az alátámasztó javaslat készül hozzájuk. 
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1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A módsítással érintett terület 7312 j. közút mentén, Zánka belterületétől északra, az Ófalu 
szomszédságában helyezkedik el.  

  

A vizsgált terület elhelyezkedése (forrás: google.com + saját szerkesztés) 

Zánka alacsonyabb térszínén, a lankásabb területeken, a közigazgatási terület középső részén, a 
Balaton mellett fekszik a község belterülete. A vizsgált terület domborzata lankás, a terep észak-
nyugat felől dél-kelet irányába lejt, legmagasabb és legalacsonyabb pontja között mintegy 25 méter 
a szintkülönbség. A terület egyes pontjairól gyönyörű balatoni panoráma tárul fel. 

 

 

A vizsgált terület területhasználatát a településrendezési eszközök 2019-ben történt átfogó 
felülvizsgálatához készített megalapozó vizsgálat felhasználásával mutatjuk be.  

A 057/4 és 057/20 hrsz.-ú ingatlanokat a tulajdonosuk együtt használja, azokon jelenleg lovarda és 
hozzá kapcsolódó szállás és vendéglátóhely működik. A lovardától délnyugatra belterületi falusias 

Zánka domborzati modellje 
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lakóterületek találhatóak, míg a többi oldalról gyepterületek veszik körbe. A lovardától északra egy 
vízmű terület található. 

A területtel határos Fő utca nyugati teleksora, a Kossuth Lajos utca magasságáig beépült. A 
lakóépületek földszintes vagy földszint+ tetőtér kialakításúak, az északi telekhatár mentén, az 
utcavonalra merőlegesen állnak. Ez a fésűs jellegű beépítés az Ófalu hagyományaihoz igazodó 
beépítés. A lakóépületek telkei 490-1500 m2 nagyságúak, 13-30% beépítettségűek. 

A vizsgált terület északkeleti részén, a 057/4 hrsz.-ú telken található a Tenger-szem Panzió és 
Lovasudvar, de a területet a major művelési ágban nyilvántartott 057/20 hrsz. földrészlettel együtt 
használják. Az ortofotó alapján megbecsülve a 057/4 hrsz.-ú lovarda mintegy 1,65 ha nagyságú 
telke jelenleg 5,8% beépítettségű. Az ingatlan északi részén a lótartáshoz kapcsolódó gazdasági 
épületek, valamint szállás és vendéglátó funkciójú épületek kerültek elhelyezésre. Az épületek 
földszintesek, magastetősek, oromfalas kialakításúak. 

A lovarda területe több közterületi kapcsolattal is rendelkezik. A 057/20 hrsz.-ú ingatlant nyugatról 
a Fő utca határolja, de egy 13-16 méter széles „teleknyéllel” kapcsolódik a tőle délre található 
Búzavirág utcához is. A 057/4 hrsz.-ú teleknek is van önálló közterületi kapcsolata, egy közel 3 
méter széles nyéllel kapcsolódik a Búzavirág utcához. A lovarda megközelítése a Fő utca felől a 
057/20 hrsz. földrészleten keresztül történik, ahonnan egy szilárd burkolattal ellátott út vezet a 
meglévő épületekhez. Az út nyomvonalvezetése íves a terület domborzati adottságaihoz igazodik.  

Az út mentén nemrég kialakításra került 4 db fából készült fedett piknik asztal, illetve mellette a 
lovarda látogatói és a kerékpáros turizmus számára egy tervezett vendéglátó funkciójú épület helye 
is kijelölésre került. A vizsgált terület többi része jelenleg beépítetlen, gyeppel borított. A terület 
nyugati részét érinti a 7312 jelű út 50-50 méteres védőtávolsága. 

 
Drónfelvétel a területről (forrás: Sz-építők Kft.) 

TENGERSZEM PANZIÓ 

FŐ UTCA 

LOVASUDVAR 

PIKNIKASZTALOK 
VENDÉGLÁTÓ 
ÉPÜLET HELYE 
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A tervezési terület területhasználat vizsgálata  

(készült a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatához készített 
megalapozó vizsgálat V2 Területfelhasználási vizsgálat - külterület elnevezésű tervlapból (2018) 

felhasználásával) 
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A vizsgált terület látványa az Ady Endre utcáról A vizsgált terület nyugati oldalán kialakított 

pihenőhely, háttérben a Balaton 

  
Az istálló épülete 

  
Szállás és vendéglátó épületek 

  
Szállás és vendéglátó épületek 
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1.3. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

A tervezési területen jelenleg a lótartáshoz kapcsolódó, valamint vendéglátó és szálláshely 
funkciójú épületek találhatóak. A hatályos településrendezési eszközök a 057/4 hrsz.-ú telket 
különleges beépítésre nem szánt - lovasturisztikai területbe, míg a vele szomszédos 057/20 hrsz.-ú 
ingatlant egyéb általános mezőgazdasági területbe sorolják. A hatályos szabályozási előírások nem 
teszik lehetővé a 057/20 hrsz.-ú telken épület elhelyezését. 

A Fejlesztő a tulajdonába tartozó két telket együtt kívánja fejleszteni és hasznosítani a jövőben, a 
057/4 és a 057/20 hrsz.-ú telkeket a továbbiakban is lovardai, vendéglátó és szálláshely funkciókkal 
tervezi hasznosítani és fejleszteni. Az együtt használt, de jelenleg két különböző helyrajzi számú 
telek összevonását a hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé, mert a két 
földrészlet nem azonos övezetbe tartozik. A másik akadály, hogy a 057/4 hrsz.-ú telken található 
épületállomány összességében már most is meghaladja a terület maximális 3%-os beépíthetőségét.  

A fejlesztési elképzelések egyik alappillére, hogy a területet érintő tervezett tehermentesítő út 
nyomvonala és a hozzá kapcsolódó szabályozási előírások törlésre kerülnek, vagy annak nyomvonala 
megváltoztatásra kerül. 

A Fejlesztő fejlesztési szándékainak ismeretében a vonatkozó területrendezési terv és a 
településrendezési eszközök módosítása is szükséges. 

1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Zánka hatályos településrendezési eszközei (továbbiakban: TRE) 2019-ben kerültek jóváhagyásra. 

 
Kivágat a hatályos szerkezeti tervlapból 

A hatályos TSZT falusias lakóterületbe, általános mezőgazdasági területbe és különleges beépítésre 
nem szánt – lovasturisztikai területbe sorolja a módosítási területet. A vizsgált terület középső és 
nyugati területein halad keresztül a TSZT-n feltüntetésre került tervezett tehermentesítő út 
nyomvonala, amely a település lakott területeit keletről megkerülve vinné ki a forgalmat a 
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községből. A tehermentesítő út nyomvonala a magasabb szintű területrendezési tervekből került 
átvételre. Mivel az út kialakításának még nincsenek kész tervei pontos helye sem meghatározható, 
így a hatályos szabályozási terven a területrendezési tervekben meghatározott útvonal mentén 22 
méter széles sávban út céljára fenntartott terület került kijelölésre a terület elépülésének 
megelőzése érdekében. 

 
Kivágat a hatályos szabályozási tervből (SZT-2) 

A vizsgált területet a hatályos szabályozási terv belterületen falusias lakóterület Lf1 jelű építési 
övezetbe; külterületen egyéb általános mezőgazdasági terület Má2 és különleges beépítésre nem 
szánt terület – lovasturisztikai terület Kb-L1 jelű övezetbe sorolják.  

A falusias lakóterületről a HÉSZ 21. §-a rendelkezik. A rendelet a falusias lakóterületeket egyetlen 
építési övezetbe sorolja. A falusias lakóterület elsősorban lakóépületek, mező- és erdőgazdasági 
építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, 
szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. Falusias lakóterületen legfeljebb két épület - melyből 
legfeljebb az egyik lehet lakó rendeltetésű – és két önálló rendeltetési egység helyezhető el. 
Falusias lakóterületen nem helyezhető el garázs önálló épületként, illetve kerti víz- és 
fürdőmedence az elő- és oldalkertben, illetve a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 m-es 
teleksávban. Állattartó épület kizárólag fő rendeltetésű épület megléte esetén, vagy azzal 
egyidejűleg melléképületként építhető. Falusias lakóterületen épületek egyik homlokzatmagassága 
sem haladhatja meg a 6,0 m-t, de a megengedett legnagyobb épületmagasság az igazgatási és 
hitéleti épületek esetében 2,5 méterrel túlléphető. 

Az általános mezőgazdasági területről a HÉSZ 36. §-a rendelkezik. A helyi építési szabályzat az 
általános mezőgazdasági területeket 3 csoportba sorolja: egyéb általános mezőgazdasági területek, 
erdőtelepítésre alkalmas általános mezőgazdasági területek és korlátozott hasznosítású 
mezőgazdasági területek. Általános mezőgazdasági terület telkein épületet építeni kizárólag csak 
abban az esetben lehetséges ha a telek legalább 80%-a művelés alatt áll. Kivétel ez alól a lakó és 
üdülőépület, amelyet általános mezőgazdasági területen egyáltalán nem lehet elhelyezni. A 
szabályzat az egyéb általános mezőgazdasági területet két övezetbe sorolja. Egyéb általános 
mezőgazdasági terület Má2 jelű övezetben mezőgazdasági birtokközpont nem alakítható ki. Má2 
jelű övezetek országos ökológiai hálózat magterület övezetével érintett telkein új építmény a 
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természetvédelmi kezelés és fenntartás céljából, valamint szakrális építményként helyezhető 
el. 

A HÉSZ az egyéb általános mezőgazdasági terület övezet telkeire vonatkozóan eltérő telekalakítási 
és beépítési előírásokat fogalmaz meg attól függően, hogy az adott ingatlan milyen művelési ágba 
tartozik. A vizsgált területen található Má2 övezetbe tartozó 057/20, 057/22-29, 057/52 hrsz-ú 
ingatlanok szántó művelési ágba tartoznak. 

A különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai területről a HÉSZ 40. §-a rendelkezik. A 
helyi építési szabályzat a különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai területet egy 
övezetbe sorolja. Az övezet elsősorban a lótartáshoz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál, 
de elhelyezhető az övezet telkein vendéglátó, szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi, bemutató, 
oktatási és lakó rendeltetésű épület is. A lakó rendeltetés elhelyezését a HÉSZ oktatási rendeltetésű 
épület meglétéhez köti, valamint a korlátozza annak nagyságát, oly módon, hogy az csak a 
megengedett 3%-os beépítettség 50%-án helyezhető el. 

A vizsgált területen található övezetek vonatkozásában a HÉSZ vonatkozó paragrafusai tartalmazzák 
az előírásokat a telekalakításra és beépítésre: 
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A módosítási területen kerül feltűntetésre - a településszerkezeti terven jelölt út nyomvonalával 
megegyezően - egy út céljára fenntartott sáv. A hatályos HÉSZ az út céljára fenntartott területen az 
alábbiakat írja elő: 

„16.§… 
(3) A Szabályozási terven jelölt út céljára fenntartott területen1 épület, úthoz nem kapcsoló 
egyéb építmény nem helyezhető el.” 
  

                                                 

 

1 HÉSZ 1. §  
m) Út céljára fenntartott terület: telken kijelölt terület, amelyen távlatban út alakítandó ki. 



ZÁNKA 21 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

2.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

A településrendezési eszközök módosítása a településszerkezeti terv módosításával jár. A terület 
jelenlegi Má (általános mezőgazdasági terület) besorolása nem teszi lehetővé a lovarda fejlesztését. 
Emiatt a 057/20 hrsz.-ú ingatlant a jelenlegi és tervezett területhasználat számára leginkább 
alkalmas területfelhasználási egységbe javasoljuk átsorolni, mely a különleges beépítésre nem 
szánt terület – lovasturisztikai területet jelenti. Ezáltal szomszédos – és jelenleg is együtt használt 
– telekkel azonos területfelhasználási egységbe kerül. A 057/20 hrsz.-ú ingatlan két közterületi 
kapcsolattal is rendelkezik. Nyugatról a Fő utcával, míg délről, egy teleknyél révén a Búzavirág 
utcával is határos. A 13-16 méter széles teleknyél a tervezési területen található lakóingatlanok 
hátsó kertjével határosan fut. A lakóterület háborítatlan nyugalmának és rendeltetésszerű 
használatának biztosítása érdekében a teleknyél területén turisztikához kapcsolódó tevékenység 
gyakorlása nem javasolt. Az 1919 m2 nagyságú teleknyél területét javasoljuk a telekalakítás során 
önálló telekként kialakítani, valamint annak övezeti besorolását változatlanul általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységben kívánjuk tartani. 

A módosítás során beépítésre nem szánt területek kerülnek átsorolásra, tehát új beépítésre szánt 
kijelölésére nincs szükség, ezért a biológiai aktivitásérték változásával sem kell számolni. A 
módosítással érintett területen különleges beépítésre nem szánt – lovasturisztikai terület (Kb-L) 
kerül kijelölésre egyéb általános mezőgazdasági területen. 

A módosítás során számolva azzal, hogy a BKÜTrT nem kerül módosításra az általa jelült tervezett 
tehermenetsítő út tekintetében, azt továbbra is feltűntetjük a településrendezési eszközökben. Az 
út nyomvonalát minimális mértékben módosítottuk a 61/2021. (IV.12.) ök. határozat alapján, oly 
módon, hogy a 057/4 és 057/20 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztésre alkalmas északi és nyugati területeit 
minél kisebb mértékben érintse. 

A módosítás során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság friss adatszolgáltatása alapján 
pontosításra kerül az ökológiai hálózat magterület övezetének határa a településszerkezeti terven a 
módosítási terület vonatkozásában. Az adatszolgáltatás alapján a módosítási területet nem érinti az 
ökológiai hálózat magterülete. 

 

Kivágat a tervezett szerkezeti tervlapból 
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2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A szabályozás során cél, hogy a 057/4 éss a 057/20 hrsz-ú ingatlanok összevonhatóvá váljanak, 
továbbá hogy az így létrejövő telek új épületek elhelyezésére alkalmassá váljon, valamint, hogy a 
szabályozás igazodjon a telek már meglévő használatához. A fejlesztési cél elérése érdekében a 
módosítással érintett területre vonatkozó szabályozási előírások és területi szabályozási elemek 
módosítása szükséges.  

057/4 és 057/20 hrsz.-ú ingatlanok összevonásának előfeltétele, hogy a telkek azonos övezetbe 
tartozzanak. Így javasoljuk a két telket a jelenlegi és tervezett területhasználat számára leginkább 
alkalmas területfelhasználási egységbe sorolni, mely a különleges beépítésre nem szánt terület – 
lovasturisztikai területet jelenti. Így a 057/20 hrsz.-ú, kivett – major művelési ágba tartozó 
ingatlan is ebbe a kategóriába kerülne átsorolásra. 

A 05/4 hrsz.-ú ingatlan jelenleg is túlépített, az övezetben a beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 3%, a Kb-L1 övezetbe sorolt telek nagysága jelenleg 15 854 m2, az ingatlanon 
elhelyezkedő épületek alapterülete ~920 m2, ami közel 5,8%-os beépítettséget jelent. A tervezett 
módosítások során létrejövő telek mérete 23 197 m2 lenne. A 057/4 és 057/20 hrsz.-ú teleket érintő 
tervezett telekalakításokat - a két telek összevonását és a 057/20 hrsz.-ú ingatlan teleknyél 
leválasztását - követően a beépítettség mértéke továbbra is meghaladná az előírt 3%-os maximumot 
(~3,9% meglévő beépítettség), amely ellehetetlenítené a további épületek elhelyezését a területen. 
Ennek következtében az övezet szabályozási paraméterei átalakításra kerülnek. Az 5%-os 
megengedhető legnagyobb beépíthetőség mellett összesen 1 160 m2 alapterületű épület helyezhető 
el a telken, ami azt jelenti, hogy a meglévő épületállomány mellett további 240 m2 területű épület 
elhelyezésére biztosit lehetőséget az tervezett szabályozás.  

A hatályos szabályozási terv alapján több terület is Kb-L1 övezetbe tartozik, így javasoljuk a 
lovarda telkein egy új, Kb-L2 jelű övezet kijelölését. Az új övezetben a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértékének növelése mellett az épületmagasság megengedett 
legnagyobb mértékének növelését is javasoljuk. Zánka beépítésre szánt területein jellemzően 5,0 
méter maximális épületmagasság került meghatározásra, amely biztosítja a mai építészeti, 
gépészeti megoldások kedvezőbb kialakításának lehetőségét. A lovarda telkein a későbbi potenciális 
fejlesztések érdekében javasoljuk az épületmagasság megengedett legnagyobb mértékének 4,5 
méterről 5,0 méterre való emelését, hogy az esetleges felújítások, tetőtérbeépítések során az 
épületek jól használhatóságát, megfelelő kialakítását ne korlátozza a jelenlegi szabályozás. 

A Kb-L2 övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó előírásait a fejlesztési szándék ismeretében 
az alábbiak szerint határozzuk meg: 
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A 057/20 hrsz.-ú telek Má2 övezetbe tartani javasolt nyúlványának területe 1919 m2. A HÉSZ a 
kivett művelési ágba tartozó Má2 övezetbe sorolt ingatlanok esetében nem határozza meg a 
kialakítható telek megengedett legkisebb területét, valamint a HÉSZ 7.§ (7) bekezdése lehetővé 
teszi a telkek megosztását övezethatár mentén abban az esetben is, ha a kialakuló telkek nagysága 
övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekméretét nem éri el. Az ismertetett előírások 
alapján a HÉSZ módosítása e tekintetben nem szükséges. 

A BKÜTrT által jelölt tervezett tehermentesítő út minimálisan módosított nyomvonalának 20 m-es 
sávjában út céljára fenntartott területet jelöl a szabályozási terv, ami nem beépíthető. Az út kis 
mértékben módosított nyomvonala lehetővé teszi a 057/4 és 057/20 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztésre 
alkalmas északi és nyugati területeinek fejlesztését, a terület nagyobb része kezelhető egy 
egységként. 

 A hatályos HÉSZ 16.§-a rendelkezik az út céljára fenntartott területről, amely alapján a területen 
épület, úthoz nem kapcsoló egyéb építmény nem helyezhető el. A módosítás során cél a 
területsávban olyan ideiglenes épületek, építmények elhelyezésének lehetővé tétele, amely az út 
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megvalósítását nem lehetetlenítik el, de a terület tervezett hasznosítását biztosítani tudják. Ennek 
megfelelően a HÉSZ 16.§ kiegészítésre kerül az alábbiak szerint: 

„16.§… 
(3) A Szabályozási terven jelölt út céljára fenntartott területen épület, úthoz nem kapcsoló egyéb 
- nem ideiglenes - építmény nem helyezhető el.” 

A módosítás során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság friss adatszolgáltatása alapján 
pontosításra kerül az ökológiai hálózat magterület övezetének határa a módosítási terület 
vonatkozásában a szabályozási tervlapon is. Az adatszolgáltatás alapján a módosítási területet nem 
érinti az ökológiai hálózat magterülete. 

 

Kivágat a tervezett szabályozási tervlapból 

2.3. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

2.3.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

A módosítási területet nem érinti jelentős szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elem. A terület 
nyugati oldalán halad el a 7312 jelű közút. Zánka hatályos településszerkezeti terve a vizsgált 
területen tervezett tehermentesítő út nyomvonalát ábrázolja. 
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2.3.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A terület északi részén, a lovarda épületétől nem messze, délre halad keresztül egy villamos energia 
légvezeték nyugat-kelet irányba átszelve a vizsgált területet, melynek néhány tartóoszlopa is a 
területen kapott helyet. A módosítással érintett területen további jelentős, a szerkezetet 
meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem található. 

2.2.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

A területet jelentős szerkezetalkotó zöldfelületi rendszer elemek, vízfolyások nem érintik. A 
északra értékes gyepterületek találhatók. A módosítás után a szomszédos terület 
területfelhasználási rendszeren nem változik meg, a terület továbbra is gyepként fog fennmaradni.  

2.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

2.4.1. Védőtávolságok 

A vizsgált terület nyugati részét érinti a 7312 jelű út 50-50 méteres védőtávolsága. 

2.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek, területek 

A vizsgált területet közvetlenül nem érinti semmilyen természetvédelmi terület. A területtől 
északra az ökológiai hálózat magterületének határa húzódik. 

2.4.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A vizsgált területen nem található országos vagy helyi védelem alatt álló érték, nyilvántartott 
régészeti lelőhely. 

2.4.4. Egyéb védelmi és korlátozó elemek 

Korlátozó elem még a vizsgált területen Zánka hatályos szabályozási tervében szereplő 
tehermentesítő út nyomvonala mentén 22 méter széles sávban kijelölt út céljára fenntartott 
terület, melynek célja a terület elépülésének megelőzése. 

 

3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (a továbbiakban: MATrT). 
Zánka területét az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terve (a továbbiakban: BKÜTrT) érinti. 

További változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely 
az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes 
területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat és az 
országos övezetek lehatárolását a MATrT és a MvM rendelet együtt tartalmazza. 

A 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra a Veszprém megye 
területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló Veszprém Megye Hatályos 
Területrendezési Terve (a továbbiakban: VMTrT), ami 2020.01.12-től hatályos. A területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
egyedileg meghatározott térségekre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni Zánka esetében. 

3.1.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A BKÜTrT-t az MATrT negyedik része tartalmazza. Az MATrT 11. és 50.§-a rendelkezik a térségi 
területfelhasználási kategóriákon belüli szabályokról. A BKÜTrT szerkezeti tervlapja Zánka vizsgált 
területét települési térség és mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába sorolja, a 
lovarda területe települési térségbe tartozik. 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
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A BKÜTrT térségi szerkezeti tervének Zánkát ábrázoló részlete,  
jelölve a vizsgált területet 

 

A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK LEHATÁROLÁSA 

MATrT „11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

….. 

Mezőgazdasági térség 

„b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli 
terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási 
egységbe sorolható;” 

Települési térség 

„d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető;” 

Az MATrT előírásai nem jelentenek korlátozást a területre vonatkozóan, a jelenlegi használattal 
és a fejlesztői szándékokkal összhangban vannak. 

3.1.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

A BKÜTrT térségi szerkezeti terve a tervezési területet északnyugatról délkelet irányába 
diagonálisan átszelő meglévő térségi ivóvízvezetéket jelöl. A természetben a vezeték nem a tervben 
jelölt nyomvonalat követi, a tervezési területet északról és keletről megkerülve, annak 
szomszédságában halad. 

A tervezési területet érinti még a Zánka belterületének egy részét keletről elkerülő tervezett 
mellékút. A tervezett tehermentesítő út a tervezési területet észak-nyugat irányba keresztben szeli 
át.  
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Kivágat a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatához készített Közmű és 
elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: Vízellátás elnevezésű tervlapból (2018) 

3.1.3. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése 

Az MATrT 77. § (1) bekezdése határozza meg a BKÜTrT-ben alkalmazott országos és kiemelt térségi 
övezeteket együttesen, amelyekkel a módosítási terület érintettségét összefoglaló táblázatot az 
alábbiakban mutatjuk be: 

Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 
Módosítási terület 

érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT nem érinti 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete MATrT nem érinti 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT nem érinti 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete MATrT érinti 

5. Tájképvédelmi terület övezete MvM rend. érinti 

6. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete MATrT érinti 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend. nem érinti 

8. Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend. érinti 

9. Földtani veszélyforrás terület övezete MvM rend. nem érinti 

10. Vízeróziónak kitett terület övezete MvM rend. nem érinti 

11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rend. nem érinti 

12. Tómeder övezete MATrT nem érinti 

13. Általános mezőgazdasági terület övezete MvM rend. érinti 

14. Kertes mezőgazdasági terület övezete MaTrT nem érinti 

15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MaTrT nem érinti 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. nem érinti 

17. Erdők övezete MaTrT nem érinti 

18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. nem érinti 

19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete MaTrT nem érinti 

20. Honvédelmi és katonai célú terület övezete MaTrT nem érinti 
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TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN 
KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE  

Az övezet a vizsgált terület délkeleti területeit 
érinti. 

Az övezetre vonatkozóan az MATrT 81. §-a 
fogalmaz meg előírásokat: 

- Új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
- A látványvédelmet a településképi 

követelményekben és a településrendezési 
eszközökben biztosítani kell. 

- Új épület vagy építmény elhelyezése tájba 
illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és 
tájképi értékek és az egyedi tájértékek 
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a 
helyi építészeti hagyományok követése mellett, 
a beépítésre nem szánt területen a telek a 
meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-
os beépítésével történhet. 

 

(Forrás: oeny.e-
epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep) 

Az MATrT előírásai korlátozást jelentenek a területre vonatkozóan, de a jelenlegi 
használattal és a fejlesztői szándékokkal összhangban vannak. Az övezettel érintett területen 
új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

Az övezet a teljes vizsgált terület, illetve Zánka 
teljes közigazgatási területét érinti. 

Az övezetre vonatkozóan az MvM rendelet 4. §-a 
fogalmaz meg előírásokat: 

- A településrendezési eszközök készítésének 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

- A településrendezési eszközökben meg kell 
határozni a területfelhasználás és az építés 
helyi rendjének egyedi szabályait, övezetével 
érintett területre a tájképi egység, a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása, 
valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében 

 

(Forrás: Mvm rendelet 3. melléklet) 

Zánka tájjelleggel megőrzendő elemeinek meghatározása, a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása a település hatályos 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, valamint a településképi rendelet 
megalkotása során megtörtént. A tervezett módostások egyike sem eredményez jelentős 
változást a zánkai tájban. A tervezett módosítás az övezetre vonatkozó előírásokkal 
összhangban van. 
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Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

Az övezet a teljes vizsgált terület, illetve Zánka 
teljes közigazgatási területét érinti. 

Az övezetre vonatkozóan az MATrT 31. § és 82. 
§-a fogalmaz meg előírásokat: 

- A világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

- A területfelhasználás módjának és mértékének 
összhangban kell lennie a világörökségről szóló 
törvényben, valamint a világörökségi kezelési 
tervben meghatározott célokkal. 

- A tájalkotó elemek összhangjának megőrzése 
érdekében a helyi építési szabályzatban és a 
településképi rendeletben a tájképet és a 
kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló 
szabályozást kell meghatározni. 

Zánka hatályos településrendezési eszközei 
tartalmazzák az övezet tényleges lehatárolását 
is, amely a vizsgált területet nem érinti. 

 

(Forrás: oeny.e-
epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep) 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

Az övezet a teljes vizsgált terület, illetve Zánka 
teljes közigazgatási területét érinti. 

Az övezetre vonatkozóan az Mvm rendtelet 5. §-
a fogalmaz meg előírásokat: 

- A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani. 

A vízvédelemmel érintett területek 
lehatárolása Zánka településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálata során megtörtént. 

 

(Forrás: Mvm rendelet 4. melléklet) 
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Általános mezőgazdasági terület övezete 

Az övezet a vizsgált terület délkeleti területeit 
érinti. 

Az övezetre vonatkozóan az Mvm rendtelet 13. 
§-a fogalmaz meg előírásokat: 

- Az általános mezőgazdasági terület övezetét a 
településrendezési eszközök készítése során 
95%-ban általános mezőgazdasági területbe, 
természetközeli területbe vagy közlekedési 
területbe kell sorolni.  

- A fennmaradó területen nem jelölhető ki nagy 
bevásárlóközpont és nagykiterjedésű 
kereskedelmi célú terület, valamint nagy 
kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és 
logisztikai terület. 

- A szántó, gyep, rét, legelő, gyümölcsös, kert és 
szőlő művelési ágú területekre részletes építési 
előírásokat fogalmaz meg. 

- Részletesen szabályozza a birtokközpontok 
kialakíthatóságát. 

Az MATrT előírásai korlátozást jelentenek a 
vizsgált terület egy részére vonatkozóan, de a 
jelenlegi használattal és a fejlesztői 
szándékokkal összhangban vannak. A HÉSZ 
11.§ rendelkezik a szennyvízelvezetésről. 

 

(Forrás: Mvm rendelet 14. melléklet) 

3.1.4. Egyedileg meghatározott megyei övezetek ismertetése 

A VMTrT által meghatározott egyedi megyei övezetekkel a vizsgált terület érintettségét összefoglaló 
táblázatot az alábbiakban mutatjuk be: 

Egyedileg meghatározott megyei övezet Előírás 
Módosítási terület 

érintettsége 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete VMTrT nem érinti 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

VMTrT nem érinti 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete VMTrT nem érinti 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének 
övezete 

VMTrT érinti 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye 
várostérségeinek övezete 

VMTrT érinti 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa 
Veszprém 2023” program érdekében együttműködő térség 
településeinek övezete 

VMTrT érinti 

A tervezési területet érintő övezetekre vonatkozó előírások a tervezett módosítás tekintetében nem 
relevánsak, a módosítás nem mond ellent az övezetekre vonatkozó megállapításoknak. 

  

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
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4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

4.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

A településrendezési eszközök módosítását követően megvalósuló fejlesztés nem eredményez 
jelentős változást a zánkai tájban, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A település 
területfelhasználási rendszere nem kerül módosításra, ezáltal Zánka tájszerkezete sem változik 
meg. 

A módosítási terület tájképi szempontból érzékeny területen helyezkedi le. A tervezett fejlesztés 
során éltesülő új épület a meglévő beépítésekhez maximálisan illeszkedő módon fog megvalósulni, a 
telepítés során figyelemmel lesznek a táj- és településképi adottságokra. A tervezett beruházás 
során látványtervekkel szükséges igazolni, hogy az új épület tájbaillesztése megvalósul. 

4.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A tervezési területet a tájképvédelmi terület övezete érinti. A területet egyéb nemzetközi, országos 
vagy helyi jelentőségű védett természeti területek nem érintik. 

A tervezett beruházás a zánkai tájban jelentős változást nem eredményez. Zánka táji és tájképi 
értékei a beruházás megvalósulásával nem sérülnek. Új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. A domborzati adottságok a lehető legkisebb mértékben kerül megváltoztatásra. - Nem 
kerül csarnok elhelyezésre a területen. 

4.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint nem csökkenhet”. Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási 
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető. 

A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, 
így a biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.  

5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Zánka területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

- a belterületi zöldterületek; 

- a közlekedési területek zöldfelületi részei; 

- a magas zöldfelületi arányú intézményterületek, különleges területek (a temető területe, az 

általános iskola területe, a sportpálya területe, a strand területe); 

- a Gyerektábor zöldfelülete; 

- a belterületi lakóterületek magas zöldfelületi arányú lakókertjei; 

- a külterületi erdőterületek, erdőfoltok és erdősávok; 

- a közigazgatási területet keresztülszelő patakok és az azokat kísérő természetközeli 

növényzet; 

- a 71. sz. főút külterületi szakaszait kísérő fasorok. 

A település meglévő zöldfelületi elemeinek fejlesztése során gondoskodni kell a közigazgatási 
területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett 
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A 
fenti szempontok figyelembevételével került kialakításra a település zöldfelületi rendszere. Ennek 
megőrzésére a módosítások során is törekedni kell. 

A módosítás után lehetővé váló fejlesztés esetén cél, hogy az új épület megvalósulásával a település 
zöldfelületi rendszere ne sérüljön. A fejlesztés burkolt felületek mellett a meglévő beépítéshez 
részben kapcsolódva fog megvalósulni. A település zöldfelületi szempontból legértékesebb 
területei, a zöldterületeket vagy az erdőterületeket nem érinti a módosítás. A módosítás tehát nincs 
jelentős hatással a település zöldfelületi rendszerére. 
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6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

6.1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

A szabályozási terv célja jogi alapot teremteni a Tengerszem Panzió és Lovasudvar bővítési 
lehetőségéhez. Közlekedési szakági szempontból alapvető kérdés, a település tervezett keleti 
tehermentesítő útjának módosított nyomvonalra helyezése.  

 

K-1. Átnézeti térkép (Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési terve, részlet) 

6.2 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

6.2.1 Közúti kapcsolatok 

A Balaton északi partján fekvő más településekhez hasonlóan Zánka is az egyik fontos európai főút, 
az (V. sz. Helsinki folyosó részeként működő) M7 autópálya viszonylagos közelségében fekszik. A 71. 
sz. főúton keresztül érhető el a budapesti és nemzetközi gyorsforgalmi kapcsolatot adó autópálya 
(M7), 59,5 km távolságban. 

A tervezési terület Zánka északkeleti részén helyezkedik el, a beépített terület szélén, a Fő utca és 
Ady Endre utca, országos mellékúti szakaszainak közelében. 

Érintett országos úthálózati elemek: 

A lovasudvar megközelíthetőségét több országos úthálózati elem is biztosítja országos, illetve 
térségi szinten: 

Országos főút 

• 71. sz. (Lepsény-Fenékpuszta) II. rendű főút (Útkategória: K.IV.A.) 

Átkelési szakaszán a főút külterületi jelleggel, aszfaltburkolattal, 2x1 fogalmi sávval, padkával, nyílt 
árokkal kiépített. A főút főbb csomópontjaiban kanyarodó sávok és jelzőtáblás irányítás működik. 

Országos mellékutak 

• 7312. j. Zánka – Nagyvázsony összekötő út (K.V.B. és B.IV.c.C.) 
• 7313. j. Zánka – Gyulakeszi összekötő út (K.V.B. és B.IV.c.D.) 

Tervezési terület 
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A tervezési területet a két mellékút érinti. A 7312. j út északról, a 7313. j. út (Ady Endre út) 

délkeletről közelíti meg a lovasudvart. Mindkét út külterületi kiépítettségű a tervezési területen, 

2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal és kétoldali árokkal kialakítva. 

 

 

K-2. 7312. j.  és 7313. j. összekötő utak jellemző keresztszelvénye 

Az országos közutak kezelője, a Magyar Közút Zrt. által közreadott forgalmi adatok szerint (2019. 

évi mérések alapján) az érintett országos útszakaszok napi forgalma az alábbi: 

7312. j. Zánka - Nagyvázsony összekötő út 
 (0+000 – 4+798 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm 
Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis nyerges speciális Mkp Kp 
Lassú 
jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

1632 539 31 0 65 41 10 21 2 54 54 16 2569 

7313. j. Zánka – Gyulakeszi összekötő út 
 (0+000 – 1+584km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm 
Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis nyerges speciális Mkp Kp 
Lassú 
jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

898 228 7 0 16 13 2 18 0 15 19 5 1294 

7313. j. Zánka – Gyulakeszi összekötő út 
 (1+584 – 4+217 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm 
Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis nyerges speciális Mkp Kp 
Lassú 
jmű 

ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

1371 434 18 0 65 12 3 2 3 43 56 26 2177 
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Fenti adatokból látható, hogy a területet érintő országos mellékutak forgalmi terhelés 
alacsony, nem érik el az utak megfelelő forgalmi kapacitásának (1500 Ejm/h/kétirány) 20 %-át 
sem. A teherforgalmi terhelés a forgalom 3-4 %-át teszi ki.    

A tervezési területtől nyugatra mindkét országos mellékút a belterületen halad át. A 7312. j. 
út (Fő utca az északi határtól az Ady Endre utcáig) csupán kb. 15 ingatlant érint, a 7313. j. út 
nyugati irányban áthalad a község belterületén. A két országos mellékút a település 
belterületén alkot szintbeni, jelzőtáblákkal irányított csomópontot. 

6.2.2 Kötöttpályás kapcsolatok 

A település kötöttpályás közlekedési kiszolgálását a 29. sz. Tapolca-Székesfehérvár vasútvonal 
biztosítja a Balaton északi partján haladva. A tervezési területhez legközelebb eső 
kapcsolatot Zánka-Köveskál vasúti megállóhely jelenti, a területtől kb. 2 km távolságban. 

A 29. sz. vasútvonal villamosítása jelenleg zajlik Balatonfüred állomásig. A jövőbeni tervek 
részét képezi Tapolcáig történő pályafelújítás és villamosítás.   

6.2.3 Közúti közlekedés 

A tervezési terület közvetlenül a Fő utcáról (7312. j. országos mellékút) nyíló, burkolt 
magánúton közelíthető meg az útszakasz keleti oldalán. Egyéb közút a tervezési területen 
nem halad.  

A vizsgált területen közterületi parkolás nem jellemző. 

6.2.4 Közösségi közlekedés 

Zánkán a helyi közösségi közlekedést a helyközi buszjáratok biztosítják, amelyeknek hét megállója 
található a településen. A járatok az országos úthálózati elemek Zánkán áthaladó szakaszait 
használják.  

A tervezési területen elhelyezkedő lakóingatlanok még beletartoznak a közösségi közlekedéssel 
lefedett területekbe (300 m rágyaloglási távolságon belül vannak a legközelebbi megállótól mérve), 
de a lovasudvar területe már nem tekinthető kiszolgált ingatlannak.  

 

K-3. Közösségi közlekedési ellátottság 
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6.2.5 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A tervezési terület közútjai mentén sem gyalogos, sem kerékpáros forgalmi létesítmények nem 
találhatók, még a belterületi útszakaszokon sem.  

6.2.6 Parkolás 

A módosítással érintett területen nem található parkolási létesítmény. A lovasudvar által generált 
parkolási igények számára a nagyméretű ingatlanon belül kialakított parkolófelület szolgálja ki. 

6.2.7 Felsőbbrendű tervekben megjelenő fejlesztések 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 

A módosítással érintett terület környezetében nincs közúti infrastruktúra-fejlesztésként jelenik meg 
a 7312. j. út elkerülő szakasza Zánkától keletre, így tehermentesítve az országos mellékút  
településen áthaladó nyomvonalát. 

 

K-4 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének vonatkozó részlete 

6.3 JAVASLAT, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

6.3.1 Tervezett közlekedési hálózat 

A szabályozási terv közlekedési munkarészének célja, a 7312. j. út tervezett tehermentesítő 
szakasza módosított nyomvonalának meghatározása oly módon, hogy a lovasudvar bővítése lehetővé 
váljon, de az országos mellékút későbbi fejlesztése a vonatkozó előírások és paraméterek szerint 
megvalósulhasson. Az új nyomvonalvezetés lehetőségeinek feltárására 2020-ban készült már 
telepítési tanulmányterv (generáltervező: Völgyzugoly Kft.), amely jelen szabályozási terv alapját 
képezi.  

A hatályos szabályozási terv által tartalmazott tehermentesítő út Ófalu rész észak-keleti határán 
haladva teremtene kapcsolatot az Ady Endre út (7313. j. út) és a Fő utca (7212. j. út) között kb. 
50,0 méterrel lerövidítve a jelenlegi nyomvonalat. Az útszakasz a lakóterület határán, meglévő 
lakóingatlanok mögött futna, így az érintett ingatlanok zaj és rezgésterhelését nem csökkentené a 
meglévő állapothoz képest.  
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K-5. Hatályos szabályozási terv közlekedéshálózati lapja 

A tervezett tehermentesítő úttal párhuzamosan, mintegy 500 m távolságban egy térségi jelentőségű 
elkerülő útszakasz is tervezett a 77. sz. főút felé irányuló 7312. j. országos mellékút és a 71. sz. 
főút közvetlen (településen kívüli) összekötésére. Ennek megépülése után a 7313. út átmenő 
forgalma is a település belterületének érintése nélkül tud majd haladni. 

Bár az elkészült Telepítési Tanulmánytervben felmerült a tehermentesítő út nyomvonalának 
eltörlése, amíg a tehermentesítő út nem kerül törlésre a BKÜTrT szerkezeti tervlapjáról, addig az a 
településrendezési eszközökből sem törölhető. A módosítás során a lovarda bővíthetősége 
érdekében a tehermentesítő út nyomvonalának kisebb módosítását szabályozzuk most ki. Az új 

nyomvonal-szakasz nyomvonal 70 km/h tervezési sebességgel tervezett. Az út céljára fenntartott 

terület szabályozási elem kerül ennek megfelelően feltüntetésre területen. 

Az új nyomvonal útkategóriája: K.V.B. Keresztmetszeti kialakítását a csatolt mintakeresztszelvény 
szerint, 7 m burkolatszélességgel és kétoldali nyílt árokkal kell megépíteni. 

A tervezési terület külterületi jellegének megfelelően sem új gyalogosfelület, sem kerékpáros 
nyomvonal kiépítését nem terveztük. A közösségi közlekedési kiszolgálás várhatóan változatlan 
marad. 

A lovasudvar bővítéséhez tartozó többlet-parkolási igények telken belül megnövelt parkolószámmal 
kiszolgálhatók. 
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K-6. Tervezett közlekedési hálózat, tehermentesítő út módosított nyomvonalon 

 

K-7. Tehermentesítő út mintakeresztszelvénye 
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7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A tervezési területek vonatkozásában új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

A tervezett módosítás hatására a terület jelenlegi beépítettsége csak kis mértékben növekedhet 
(5%-ra), ami kb. 280m2-nyi többlet beépítést eredményezhet. Ezáltal a tervezett módosítások a 
település közműveinek kapacitásbővítését nem teszik szükségessé, a település jelenlegi igényeihez 
viszonyítva nem jelentenek túlzott igénynövekedést.  

A fejlesztéssel érintett 057/4 és 057/20 hrsz.-ú ingatlanok közterületi kapcsolatai révén az összes 
szükséges közmű elérhető. A fejlesztés megvalósulását követően a terület infrastrukturális 
igényének nagymértékű növekedése nem várható. 

7.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

Az ívóvíz-gerincvezeték is a tervezési terület közelében fut, a területet északról, majd keletről 
megkerülve halad a nyomvonala. 

 

A vizsgált terület vízellátása és vízelvezetése (forrás: www.e-epites.hu + saját szerkesztés) 

A tervezett módosítások a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincsenek 
jelentős hatással. A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem 
befolyásolják. Az egyes beruházáshoz kapcsolódóan lokális vízelvezetési tervek és a meglévő 
hálózatba történő becsatlakozások tervezése szükséges. 

7.2.ENERGIA ELLÁTÁS  

A módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják, azokra nincsenek hatással. 

Zánka község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 3/2018. 

(III.27.) Önkormányzati rendelet 19. §-a rendelkezik az energiaellátás kialakításával kapcsolatban: 

„19.§ … 

(2) Új energiaellátási és elektronikus hírközlés hálózat létesítése, illetve meglévő kiváltása 

kizárólag földkábeles formában történhet.” 
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A vizsgált terület villamosenergia ellátása (forrás: www.e-epites.hu + saját szerkesztés) 

7.3. HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. 

7.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett 
fejlesztés során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél. 

8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A tervezett módosítás következtébe építési tevékenység megjelenése várható, amely során a 
környezeti elemek kismértékű sérülésével kell számolni. A településrendezési eszközök módosítása 
során javasolt változások nem járnak jelentős – a környezetet terhelő – hatással. Az építési 
tevékenységek kapcsán munkagépek megjelenésére kell számítani, amelyek légszennyező anyag 
kibocsátása, valamint zajterhelése a megszokotthoz képest magasabb. A környezeti elemeket kis 
mértékben a kivitelezés és az üzemeltetés során érhetik káros hatások. 

TALAJVÉDELEM 

A módosítás következtében lehetővé váló új hasznosításnak megfelelő új épület és burkolt út 
kialakítása a meglévő talaj letermelésével jár az építéssel érintett területen. A módosítások során 
ügyelni kell arra, hogy a kitermelt termőréteg megfelelő módon deponálásra kerüljön, illetve hogy a 
későbbi hasznosítására is sor kerülhessen. 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Zánka domborzatából adódóan a területről elfolyó csapadékvizek a Balaton a befogadója. A község 
partmenti fekvéséből és idegenforgalmi jellegéből adódóan kiemelten fontos a Balaton vízminősége. 
A településnek - a tó nagyságára tekintettel – nincsenek önálló eszközei a vízminőséget befolyásoló 
szennyeződések megelőzésére. A hatályos országos és helyi jogszabályok nem engednek semmilyen 
újabb szennyező funkciót a parti sávba, a HÉSZ előírja a szennyvízcsatorna teljes kiépítését, és 
támogatja a meglévő természetközeli területek megőrzését. A tó vize mennyiségileg és minőségileg 
is megfelelő volt az utóbbi időszakban, ám jelentős vízszint csökkenés volt tapasztalható a 2000-
2003 közötti rendkívül száraz időszakban. Ennek valószínűsége a legújabb kutatások eredményei 
alapján az elkövetkező évtizedekben egyre növekszik. A tó vízminőségi adatai a megfelelő 
vízminőséget igazolják. 

Zánkát a 27/2004. (XII.25.) KVvM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan 
érzékeny” területre sorolja be. A település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen található.  

A módosítás után egy új idegenforgalmi épület kerül kialakításra a tervezési terület északi pontján. 
A kialakítás során ügyelni kell arra, hogy az épület környezetében megfelelően kerüljön kialakításra 
a csapadék- és szennyvízelvezetést. A keletkező szennyvizet zárt rendszerben a központi hálózatra 
csatlakozva vezetik el a területről, ezáltal nem veszélyezteti a Balaton vizét. 



ZÁNKA 39 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

LÉGSZENNYEZÉS 

A tervezési terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Zánkán 
a légszennyezőanyag-kibocsátást a lakossági fűtés, valamint a közlekedés határozza meg. Az utóbbi 
években a tranzitforgalom csökkenése volt tapasztalható, aminek köszönhetően a levegőminőség 
helyzete javult. A tervezett módosítás nincs jelentős hatással Zánka levegőtisztaságára. Az 
építkezések során a megnövekedő forgalom következtében várható kismértékű légszennyezés 
növekedés, azonban ez csak időszakosan jelentkezik és akkor sem jelentős mértékű.  

HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerint kell végezni, mely a környezetvédelemről szóló törvénnyel összhangban 
meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit. 

Az építkezés és az üzemelés alatt jelentős mennyiségű veszélyes hulladékok (olajos hulladékok, 
festékmaradványok, akkumulátor) és egyéb nem veszélyes hulladékok (pl. zöldhulladék, települési, 
kommunális hulladék), valamint építési és bontási hulladékok (pl. beton, fa, üveg, műanyag, 
bitumen, föld, kövek) keletkezésével nem kell számolni, azonban ezek pontos mennyisége a 
majdani kivitelező által alkalmazandó építési koncepciótól és megoldásoktól függ.  

Amennyiben  

- betartják az építési munkálatok során az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait;  

- a keletkező hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó adatokat a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartják nyilván;  

- az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során betartják a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. ( VIII. 7.) 
Korm. rendelet előírásait,  

úgy normál üzemmenetben a hulladékok környezeti elemekre gyakorolt hatása minimális lesz. Az új 
létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával 
hulladékgazdálkodási szempontból jelentős hatás nem várható.  

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A tervezési területen, illetve annak közelében nem található jelentős tranzitforgalmat bonyolító út, 
illetve komoly zajforrásnak számító üzemi létesítmény sem.  

A település az egyik legfontosabb és legforgalmasabb turisztikai célterület a Balaton partján, így 
üdülési szezonban megnövekszik a szórakozó helyekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódó 
zajterhelés. A módosítási terület is turisztikai szempontból frekventált területeken helyezkedik el a 
teleülésen belül, így a turizmusból származó zajterhelés ezen a területeken is érezhető. 

A módosítás következtében várható építkezések során megnövekedhet a zajterhelés, azonban ez 
csak időszakos, az építkezés elkészültével megszűnik. Mivel Zánka esetében a nyári időszakban 
megnő a településre látogató, pihenni vágyó turisták száma, így a tervezett beruházások építésének 
ütemezésekor érdemes erre tekintettel lenni és azt az őszi és téli időszakra ütemezni.  

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő 
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Zánka Község Önkormányzata a Korm. rendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a 
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről. A megkeresett államigazgatási szervek egyike sem tartotta 
szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, ennek megfelelően az Önkormányzat úgy döntött, 
hogy a környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek jelen módosításhoz kapcsolódóan. 
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A. MELLÉKLET – ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
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B. MELLÉKLET – ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

Intézmény Eljr. szerinti megnevezés 
Részt kíván 

venni 
Nem kíván 

részt- venni 
Nem 

válaszolt 
Észrevétel 

1. Veszprém Megyei Kormányhivatal, 

Kormánymegbízotti Kabinet, Állami 

Főépítész 

állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 
  X 

 

2. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörben 

megyei kormányhivatal 
X   

Tájékoztat, hogy a tervezési terület nem része egyedi jogszabállyal 
kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, ex-lege 
védett természeti érték, közösségi jelentőségű Natura 2000 
területet, illetve tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetet nem érint. Az ingatlanok a MvM rendelet 
tájképvédelmi terület övezetébe tartoznak, de ez nem korlátozza a 
módosítást.  

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság 
nemzeti park igazgatóság X   

Ismerteti a főbb irányadó jogszabályokat. Elmondja, hogy az 
érintett területeken nem található ex lege érték, illetve más 
természeti érték. Az érintett ingatlanok északi részét kis mértékben 
érinti a MATrT Országos ökológiai hálózat magterület övezete, 
illetve a MvM tájképvédelmi terület övezete. Javasolják a terület 
értékes növényállományának megtartását, építmények 
tájbaillesztését, lehetőség szerint a zöldfelület növelését. 
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.  

Digitális formában kérik a térképes adatszolgáltatást. 

4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
területi vízvédelmi hatóság  

  X  
5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
területi vízügyi hatóság 

6. Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság   X  

7. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területi vízügyi igazgatási szerv   X  

8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
fővárosi és megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság 
X   

Tájékoztat a szakmai álláspontjáról és kéri azt beépíteni a 
dokumentációba. Megfogalmazza a település ár- és belvíz által 
veszélyeztetett területeire vonatkozó, továbbá a 
csapadékvízelvezetésre javasolt terveket. Előírásokat fogalmaz meg 
a laza szerkezetű talajokra vonatkozóan, a tűzveszélyes 
építőanyagokra, továbbá a különböző tűzvédelmi szabályokra, 
illetve részletezi azokat az eseteket amikor a tűzvédelmi hatóság 
véleményének kikérése szükséges.  

Zánka a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete alapján II. 
katasztrófavédelmi osztályba sorolt.  

A község területén veszélyességi övezettel rendelkező üzem nem 
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Intézmény Eljr. szerinti megnevezés 
Részt kíván 

venni 
Nem kíván 

részt- venni 
Nem 

válaszolt 
Észrevétel 

működik.  

A polgári védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított 
dokumentumokról és szolgáltatásokról  a települési veszély 
elhárítási terv mellékletét képző települési adattár alapján valósul 
meg, ez a község Polgármesteri hivatalában rendelkezésre áll. 

Az R. 37. § (4) bekezdés és 9. melléklet 6. és 7. pontjában foglalt 
szakterület vonatkozásában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerv. 

Elektronikusan kér tervdokumentációt. 

9. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 

népegészségügyi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 
X   

Tájékoztat, hogy a tervezési területen gondoskodni kell a megfelelő 
minőségű ivóvízellátásról, a hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről. A 
dokumentációban foglaltakkal szemben kifogást nem emel, nem 
igényel környezeti vizsgálatot.  

A dokumentációt elektronikus formában kéri. 

10. Budapest Főváros Kormányhivatala, 

Országos Közúti és Hajózási Hatósági 

Főosztály, Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 x  

Tájékoztat, hogy a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet, valamint az egyes tervez, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2%2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) 
bekezdése, illetve 3. számú melléklete a terv, illetve a program 
megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségének 
eldöntése kérdésében a Főosztály nem állapít meg hatáskört.  

11. Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Közlekedési Hatóság 

Útügyi és Hajózási Hivatal (ITM) 

Közlekedés: vasúttal érintett 

közlekedésért felelős miniszter  X  

Tájékoztat, hogy a településrendezési eszközök, vízúttal érintett 
település esetében történő egyeztetési eljárásával kapcsolatos 
ügyekben a közlekedésért felelős miniszter jár el.  

A tervben szereplő területek víziközlekedéssel kapcsolatos 
érdekeket nem befolyásolnak, így nem kíván véleményt, 
észrevételt, kifogást tenni.  

12.a     Légügyi Hivatal a) légiközlekedési hatóság   X  

12.b    Honvédelmi Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 

b) katonai légügyi hatóság  x  

Tájékoztat, hogy az adott területre vonatkozólag különös 
követelményeket, elvárásokat nem fogalmaz meg. Nem tartja 
indokoltnak adatok szolgáltatását. Zánka állami légiközlekedés 
tekintetében légiközlekedéssel közvetlenül nem érintett, mivel 
ilyen repülőterektől 15 km-nél nagyobb távolságban van.  

Érintett terület az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, így különösen beépítésre szánt 
területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 
méternél magasabb építmények az állami célú légiközlekedés 
biztonságát veszélyeztethetik. Az ilyen építmények hatását a 
katonai légügyi hatóság az építmények építésügyi hatósági 
eljárásban meghatározott szakhatóságként vizsgálja. 
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Intézmény Eljr. szerinti megnevezés 
Részt kíván 

venni 
Nem kíván 

részt- venni 
Nem 

válaszolt 
Észrevétel 

13. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési és Műszaki Engedélyezési 

Főosztály, Útügyi osztály 

közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal 
x   

Tájékoztat, hogy mely rendeletek és előírások szerinti tartalmaknak 
kell megfelelni. Ajánlásokat fogalmaz meg a tervezésre 
vonatkozóan, melynek figyelembevételét kéri. Ajánlást fogalmaz 
meg a szabályozási szélességekre, a közlekedési létesítmények 
helyigényére, az utak megközelíthetőségére, az egyirányúsírásra, a 
zsákutcákra, a közösségi közlekedésre, útcsatlakozásokra, továbbá 
az egyes tervezésnél fontos szempontokra. 

14. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

örökségvédelmi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal 
  X 

 

15. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály, Földhivatali 

Koordinációs Osztály 

ingatlanügyi, földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal 
  X  

16.a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály, Erdészeti Osztály 

erdészeti hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal, Nemzeti 

Földügyi Központ 

 X  

Tájékoztat, hogy a módosítással érintett területen nincs az 
Országos Erdőállomány Adattárában nyilvántartott erdő. A 
módosítással érintett -egyéb területek fásításnak minősülnek, ha 
ezeken a területeken fakitermelés szükséges, azt a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályának 
kell bejelenteni. Környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem 
igényli.  

16.b      Nemzeti Földügyi Központ   X  

17. Honvédelmi Minisztérium Hatósági 

Főosztály 
honvédelmért felelős miniszter X   

Tájékoztat, hogy a tervezési területen nincs honvédelmi és katonai 
célú területi övezet nyilvántartva, a módosítás a Honvédelmet nem 
érinti.  

Elektronikus formában kéri a dokumentációt. 

18. Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
fővárosi és megyei rendőr-

főkapitányság 
  X 

 

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
bányafelügyeleti hatáskörében 
eljáró megyei kormányhivatal 

 X  
Nem kér környezetvizsgálatot, nem emel kifogást, vagy észrevételt. 

20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 
X   

Tájékoztat a rendezési feladat ellátásához szükséges elektronikus 
hírközlési szolgáltatókról, valamint a hatáskörébe tartozó 
kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről. Továbbá 
tájékoztat a hírközlési létesítmények helybiztosításáról, 
megközelítéséről szóló jogszabályokról. Kéri a hírközlési 
építmények elhelyezését szolgáló munkarész elkészítésénél 
figyelembe venni a vonatkozó jogszabályokat. Tájékoztat, hogy 
folyamatban van a Digitális Nemzet Fejlesztési Program 
megvalósítása, melyhez kapcsolódó beruházások fejlesztések 
befolyásolhatják a településrendezési eszközök készítését, 
módosítását. A terv elkészülte után kérik véleményezésre papír 
alapon, vagy elektronikusan megküldeni. 

21. Országos Atomenergia Hivatal Országos Atomenergia Hivatal   X  



ZÁNKA 46 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

Intézmény Eljr. szerinti megnevezés 
Részt kíván 

venni 
Nem kíván 

részt- venni 
Nem 

válaszolt 
Észrevétel 

22. Budapest Főváros Kormányhivatala , 

Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi Osztály 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala, természetes 
gyógytényezők, gyógyhelyek 

természeti adottságainak 
védelme 

X   

Tájékoztat, hogy mivel a településen természetes gyógytényező 
érintettség nem áll fenn, a BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik.  

Elektronikus kapcsolattartást kér. 

23. Lechner Tudásközpont   X  
Az adatszolgáltatást elérhetővé tették, viszont az eljárás további 
szakaszaiban nincs hatáskörük, így nem kívánnak a továbbiakban 
részt venni. 

24. Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Léginavigációs és 

Repülőtéri Hatósági főosztály 

  X  Nem emel kifogást 

Környezet védelemért felelős szervek 

25. Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 

talajvédelmi feladatkörében 
eljáró megyei kormányhivatal 

  X 

 

26. Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala, kizárási 

feltétel fennállása esetén a 
kulturális örökség védelméért 

felelős miniszter 

  X 

 

27. Nemzeti Népegészségügyi Központ az országos tisztifőorvos  X  

Tájékoztat, hogy a terveknek nincs kémiai biztonsági hatása, így 
kifogást nem emel. A továbbiakban csak akkor kíván részt venni, ha 
kémiai biztonsági kérdések merülnek fel a tervezés során.  

Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Térségi önkormányzat 

28. Veszprém Megyei Önkormányzat - 

Megyei Főépítész 
Térségi önkormányzat X   

Kéri az országos és megyei övezetek figyelembevételét egyaránt.  

Elektronikus módon kéri a véleményező dokumentációt. 

Szomszédos települések önkormányzata 

29. Balatonszepezd Szomszédos önkormányzat   X  

30. Kővágóörs Szomszédos önkormányzat   X  

31. Köveskál Szomszédos önkormányzat   X  

32. Monoszló Szomszédos önkormányzat   X  

33. Tagyon Szomszédos önkormányzat   X  

34. Balatonakali Szomszédos önkormányzat   X  

 


