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1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 

1.1. Településrendezési javaslatok 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

Kertvárosias Lakóterületek 

Kertvárosias lakóterületbe sorolandók a Petőfi S., Ady E., Ifjúság u. utca és Hegyalja utca lakótelkei, 
melyek kisebb területűek, inkább díszudvarral rendelkeznek, lakóik inkább pihenés céljából hasznosítják. 
Új kertvárosias lakóterület kijelölése tervezett a Hegyalja utcától délre, valamint a Hegyalja és a Vár utca 
között. 
 

Falusias lakóterületek 

Falusias lakóterületbe célszerű sorolni a község lakótelkeit, melyek a hagyományos falusi életvitelt 

tesznek lehetővé nagyságukkal. Ezek legjellemzőbben a Jókai M., Sári, Honvéd, Dózsa Gy., Béke, 

Hunyady J., Magyari, Balaton, Vár, Május 1., Kossuth L., Rákóczi F., Széchenyi I., Haladás, Malom, Diófa, 

Sugár, Arany J., Csaba utcákban és Április 4. közben helyezkednek el. 

 

Településközponti terület 

Településközponti területbe sorolandók a község központi részén, a Magyari – Hunyadi J. – Arany J. 

utcák csomópontja köré szerveződött vallási, kereskedelmi, intézményi épülteket tartalmazó telkek. 

Továbbra is célszerű a közintézmények, közszolgáltatások, üzletek ide telepítése. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 

Kifejezetten nem zavaró hatású, leginkább kereskedelmi vagy szolgáltató gazdasági tevékenységgel 

hasznosított telkek sorolandók önálló kereskedelmi, szolgáltató területfelhasználásba. Kéthelyen a 

község északi és déli határában, valamint a Malom utca északi oldalán találhatók. 

 

Ipari terület 

A községben csak egyéb ipari területet jelölendő ki, melyek nem zavaró hatású gazdasági tevékenység 

végzésére szolgálnak. Ide tartoznak azok az ipari üzemek, melyekben gyártás folyik, de kereskedelmi 

vagy szolgáltató tevékenységet nem végeznek.  

 

Különleges terület 

Különleges területbe sorolandók mindazon telkek, melyek funkciójukat tekintve valamely egyedi 

jelleggel rendelkeznek. Ilyenek pl.: a temető, a szennyvíztelep, a mezőgazdasági telephelyek, turisztikai 

célú fejlesztések telkei stb. 

 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

Közúti közlekedési és közműterület 

Közúti közlekedési és közműterületbe sorolandók a legalább gyűjtőút minőségű közutak területei, 

továbbá a nagyobb parkoló felületek, továbbá az önálló közmű létesítmények telkei. 

 

Kötöttpályás közlekedési terület 

 Ebbe a területfelhasználásba sorolandó a meglévő vasút területe. 

 

Zöldterület 
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 Zöldterületbe sorolandók a település meglévő és tervezett közparkjai. 

 

Gazdasági erdőterület 

Gazdasági erdőterületbe sorolandó a településen lévő, Országos Erdő Adattár nyilvántartásában lévő 

gazdasági erdő telkei, a telkek művelési ágától függetlenül. 

 

Védelmi erdőterület 

 Az erdészeti nyilvántartás szerint védett erdők sorolandók ebbe a területfelhasználásba. 

 

Közjóléti erdőterület 

A hatályos településszerkezeti tervből átemelt erdőterületeket továbbra is közjóléti erdő területben 

hagyjuk. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

A mezőgazdasági műveléssel, azaz növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel, halászattal és ezen 

tevékenységhez kapcsolódó termékfeldolgozással, árusítással hasznosítandó telkek összessége 

sorolandó általános mezőgazdasági területbe. Ilyenek a szántók és a gyepek (rétek, legelők). 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

A jellemzően szőlő és gyümölcstermesztéssel hasznosított zártkertek telkei tartoznak kertes 

mezőgazdasági területbe. 

 

Vízgazdálkodási terület 

A jellemzően állandó vízfelülettel rendelkező patakok, árkok és tavak telkei sorolandók vízgazdálkodási 

területbe.  

 

1.1.1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

Új szerkezeti elemnek tekinthető a 68 sz. országos főút települést elkerülő új nyomvonala. Az út még csak a 

területrendezési terveken szereplő tervezett nyomvonal, ezért a településszerkezeti tervben is csak a 

nyomvonalat ábrázoljuk, önálló területfelhasználásba nem soroljuk. 

 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

Közlekedési: 

OTÉK 38. § (8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület - a 

gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével - 

a) gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított - amennyiben kormányrendelet másként nem 

rendelkezik - 250-250 m széles területen, 

b) főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől számított 50-50 m széles 

területen, 

c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 100 m széles 

területen. 

(9) Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erdő területfelhasználási egységbe az út tengelyétől 

számított 

a) gyorsforgalmi út esetében 100-100 m széles terület, 

b) főút esetében 50-50 m széles terület. 
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(10) Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, valamint egyéb környezeti 

hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a 

vonatkozó feltételek szerint helyezhető el. 

 

Fenti előírásokat a településszerkezeti és szabályozási terven betartottuk. 
 
 

Környezetvédelmi: 

OTÉK 38. § (11) Katasztrófaveszélynek, katasztrófa kockázatnak kitett területen beépítésre szánt területet 

kijelölni, illetve épületet elhelyezni csak a település katasztrófavédelmi besorolásának és a veszélyeztető 

hatásnak a figyelembevételével lehet. 

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 175. § (8) Az „1” és „2” kategóriájú cseretelepek körül legalább 3 méter, a 

magasabb kategóriáknál legalább 5 méter védőtávolságot kell tartani. A védőtávolságon belül a 

technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenység vagy a technológiához közvetlenül nem 

kapcsolódó tárolás nem végezhető. A védőtávolság csökkenthető, ha a tároló méreteit minden irányban 

legalább 0,5 méterrel meghaladó, A1 tűzvédelmi osztályú, EI 90 tűzállósági teljesítmény jellemzőjű védőfal 

kerül kiépítésre. 

 
1995. évi LII. tv. 25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek 

rendeltetése alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni 

(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege 

alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén 

engedélyezhetők. 

(3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő 

tevékenység - külön védelmi intézkedés nélkül - nem folytatható. 

26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani és 

fenntartani. 

27. §
 
 A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, 

a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható 

környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, - e törvény 43-44. §-aira is figyelemmel - továbbá a szükséges 

környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, 

illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok 

állapítják meg.  

 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 48. § (4) Temető területén kívül, fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi 

intézmény, szanatórium, szociális ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és 

kulturális intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet ingatlanától számított 1000 méteres távolságon belül 

hamvasztóüzem nem üzemeltethető. Temető területén belül hamvasztóüzem akkor üzemeltethető, ha a 

temető bármely kerítésétől számítva minden irányba legalább 200 méteres védőtávolság biztosítható. 

 
 

Természetvédelmi: 

1996. évi LIII. tv. 18. § (3) bekezdése értelmében természeti területen - a jogszerűen beépített területek, 

valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes és természetközeli 

állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 

méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése. 

(4) Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 1000 

méteren belül - a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével - a külön jogszabályban 

meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése. 

https://uj.jogtar.hu/#lbj54id152052184990358d7
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Közmű: 

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) 

elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel 

- biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, 

nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő 

távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: 

a) föld feletti szabadvezeték esetében: 

aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter, 

ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter, 

ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter, 

ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter, 

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és 

a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter, 

af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett 

átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, 

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel 

tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, 

c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségszintig 2,5 méter és 1,25 méter a 

vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra 

vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült, 

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a 

feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is 

kiterjed. 

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően 

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter, 

b) 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter, 

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges 

síkokig terjed. 

(3) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben 

(védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Több 

védőszerkezet esetében a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani. 

(4) Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétől a légtér felé mért 0,5 méterig 

terjed. 

(5) Alépítményen, építményen belül, külön légtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsági övezete a 

vezeték légterét határoló falak külső felületéig terjed. 

7. § (1) A szabadtéri elhelyezésű, tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági 

övezete a berendezés szélétől vízszintesen: 

a) 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, 

b) 35 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 10 méter, 

c) 500 kV névleges feszültségszint felett 15 méter 

távolságban lévő függőleges síkokig terjed. 

(2) Föld feletti vagy föld alatti épületben, építményben elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés 

biztonsági övezetét a berendezés falai határolják. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett távolságoktól az építésügyi hatóság a 17. §-ban foglaltak szerint eltérést 

engedélyezhet. 

9. § Az erőművek biztonsági övezete 

a) szélerőművek esetében az erőmű teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magassága kétszeresének 

megfelelő távolságban lévő függőleges síkokig terjed, 
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b) naperőművek esetében a villamos berendezés szélétől vízszintesen 0,5 méter távolságban lévő függőleges 

síkoknak a tartószerkezet alapjának síkjával képzett metszetei által körülhatárolt terület, valamint e terület 

feletti térrész a villamos berendezés legmagasabb pontja által meghatározott vízszintes síkig, 

c) az a) és b) pontban nem nevesített egyéb erőművek esetében az erőmű területét határoló kerítéstől, ennek 

hiányában a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 15 méter távolságban lévő függőleges síkokig 

terjed. 

 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet 14. § (1) A kőolaj- és földgázbányászati célú kutak biztonsági övezete a kút 

középpontjától vízszintesen mért 50 m-es sugarú függőleges hengerfelület által határolt térség. 

16. § A fáklya biztonsági övezetének nagyságát a hőhatásövezet számítása alapján kell meghatározni úgy, 

hogy a mélyfúrási és kútmunkálati tevékenység során az övezet legalább 30 m-es sugarú függőleges 

hengerfelület által határolt térség legyen (a fáklya tengelyétől mérve). 

Melléklet a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelethez 

Biztonsági tényező 

 

 

Környezet 

ha a szállított 

közeg 

atmoszférikus  

állapotban 

stabil folyadék 

ha a szállított 

közeg 

atmoszférikus 

állapotban 

nem stabil 

folyadék és 

gáz 

 

Biztonsági övezet 

(m) 

Belterületen 1,7 2,0 10 

Műtárgynál 1,7 2,0 20 

Egyéb területen 1,3 1,4 15 

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (3) A parti sáv szélessége: 

a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 10 méterig, 

b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak 

mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 méterig 

terjed. 

 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet 

1. Védőtávolság 

1.1. A gázelosztó vezeték építményektől, nyomvonalas létesítményektől és más objektumoktól olyan 

távolságra legyen, amely biztosítja állaguk kölcsönös megóvását, és lehetővé teszi biztonságos 

üzemelésüket. 

1.2. Épülettől, vasúttól és villamosvágánytól az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani: 

 Védőtávolság (m) 

Nyomásfokozat épülettől vasúttól villamosvágánytól 

Kisnyomás 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Középnyomás 4 (2) 4 (2) 3 (1) 

Nagy-középnyomás 5 (2,5) 5 (2) 3 (1) 

A táblázatban jelölt épület olyan építmény, amely szerkezeteivel részben, vagy egészben teret, helyiséget, 

vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés - jellemzően emberi tartózkodás - céljából. 

A táblázat zárójelben lévő védőtávolságai a következő feltételekkel alkalmazhatók: 

- az épületet megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül kiegészítő védelme legyen, 
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- a vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül megfelelő 

mechanikai védelme (pl. védőcső) legyen, továbbá a villamos vontatású vasutat vagy a villamosvágányt 

megközelítő vezetéknek megfelelő aktív korrózióvédelmi berendezései legyenek. 

Ha az elosztóvezeték védőtávolsága a megközelített építmény hiányában nem értelmezhető, akkor a 

védőtávolságot legalább 1 m-ben kell meghatározni. 

Kivételes esetekben, különösen tervezési vagy építéstechnikai okokból, az üzemviteli szükségletek 

függvényében megfelelő műszaki intézkedéssel 1 m-nél kisebb védőtávolság is meghatározható. 

A védőtávolságot az elosztóvezeték mindkét oldalán külön-külön kell meghatározni. 

1.3. A földbe fektetett gázelosztó vezeték védőtávolsága más csővezetékektől és kábelektől - az alkotójától 

számítva - legalább a következő legyen: 

lakott területen belüli  

keresztezések esetén: 0,2 m 

párhuzamos vezetés 

esetén: 

0,4 m 

lakott területen kívüli  

keresztezések esetén: 0,2 m 

párhuzamos fektetés 

esetén: 

 

150≥ DN 1,0 m 

150< DN >400 1,5 m 

400< DN >600 2,0 m 

600< DN >900 3,0 m 

900< DN 3,5 m 

1.4. A szabadba szerelt gázelosztó vezeték védőtávolságát az előfordulható káros hatások, a javítás és a 

karbantartás helyigényére figyelemmel egyedileg kell meghatározni. 

 

Örökségvédelem: 

A Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány részletesen bemutatja a település országos védettség alatt álló 

művi és régészeti értékeit, valamint a helyi védett művi és természeti értékeket. A helyi védelemben részesülő 

értékeket a településkép védelmi rendelet tartalmazza, az egyes objektumokat a szerkezeti terv ábrázolja. 

A 2001. évi LXIV. tv. előírásai szerint a védett műemléki érték fenntartásáról, jókarbantartásáról annak 

tulajdonosa (tulajdonosi jogok gyakorlója), vagyonkezelője, használója, vagy az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben meghatározott ingyenes 

használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az Étv.-ben meghatározottak, valamint e törvény szerint köteles 

gondoskodni. 

A védett műemléki értéket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A 

nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetében a fenntartási, jókarbantartási kötelezettség a rendeltetésszerű 

és biztonságos használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit 

képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési 

tárgyaira. 

 

1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
A település szerkezete nem változik, a meglévő szerkezetalkotó elemek megmaradnak. Újként jelölt 

szerkezetalkotó elem a 68 sz. főút települést elkerülő szakasza, amit már a korábbi településszerkezeti terv is 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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tartalmazott, így nem tekinthető teljesen új szerkezeti elemnek, de mivel még nem valósult meg, ezért újként 

szükséges jelölni. 

 

 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 
1. Tervezett lakóterület megszüntetése, helyette a művelésnek megfelelő mezőgazdasági 

területfelhasználásba sorolás az Ady E. és Vár utcák közötti 1027/1-10 hrsz-ú telkeken. 
 

A lakóterület bővítés ezen a területen nem valósult meg a 2004-ben készült településszerkezeti terv távlatában, 
és nem várható jelen terv időtávlatában sem, ezért visszavonása célszerű. 
 
Módosítással érintett terület nagysága: 12,59 ha 

 

    
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:   Btv.: 

 jó termőhelyi adottságú szántóterület   Sz-1 

    6/B. § szerinti Zöldterület megszüntetése: 0,23 ha 

  

2. A telek felszabdalása helyett egységesen kezelése. A zöldterület és a gazdasági erdő helyett gazdasági 
területbe sorolás a 685/7 és 685/9 hrsz-ú telkeken. 

 

A meglévő üzem további fejlődését akadályozza a telkén kijelölt zöldterület, ezért megszüntetése tervezett.  
 
Módosítással érintett terület nagysága: 6,54 ha 
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 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:   Btv. 

 -   Sz-1 

    6/B. § szerinti Zöldterület megszüntetése: 1,29 ha  

    Erdőterület megszüntetése 

 

3. Borászattal, borturizmussal, vendéglátással kapcsolatos létesítmények, falusi turizmus számára 
vendégházak és állattartó épületek építési lehetőségének megteremtése a 068/15 és 065/17 hrsz-ú 
telkeken. 
 

A két telek helyett a 068/15 hrsz-ú telek körül egy nagyobb területet is kijelöltünk azonos jogot adva több 

teleknek a későbbi fejlesztési lehetőségek biztosítására, valamint az övezetek elaprózódásának elkerülése 

érdekében. A 065/17 hrsz-ú telek esetében ezt már nem tudtuk biztosítani a Btv. területfelhasználási korlátja 

miatt. A telkek továbbra is általános mezőgazdasági területben lesznek, csak a Btv. M-1 övezetének hatályát 

töröljük a területről, hogy kisebb telkek is beépíthetővé váljanak. A Btv. M-1 és M-2 övezetének teljes 

felülvizsgálatára van szükség Kéthely ezen területrészén, mert bár nincs zártkertként nyilvántartva az ingatlan-

nyilvántartás szerint ezen külterületi rész, de a beépítési és használati jellemzői zártkerti minőségű, s 

betarthatatlanok az M-1 övezet előírásai. 

 

  
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

 jó termőhelyi adottságú szántóterület  Sz-1 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  C-1 
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   M-1-ből kivonva 5,47 ha 

 

4. Falusi turizmus számára szolgáló építmények (vendégház, állattartó építmények, kemence, nyári 
konyha, stb.) építésének lehetősége a 032/6 és 032/8 hrsz-ú telkeken. 

 

A két telek által közrezárt telket is figyelembe véve lesz kijelölve az övezet annak érdekében, hogy elkerüljük az 

övezetek egy telekre történő kijelölését. A telkek továbbra is általános mezőgazdasági területben lesznek, csak a 

Btv. M-1 övezetének hatályát töröljük a területről, hogy kisebb telkek is beépíthetővé váljanak. A Btv. M-1 és M-2 

övezetének teljes felülvizsgálatára van szükség Kéthely ezen területrészén, mert bár nincs zártkertként 

nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartás szerint ezen külterületi rész, de a beépítési és használati jellemzői zártkerti 

minőségű, s betarthatatlanok az M-1 övezet előírásai. 

 

   
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT  Btv. 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  Sz-1 

   C-1 

   M-1-ből kivonva 0,66 ha 

 

5. A 0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz-ú telkek felhasználásával komplex turisztikai szolgáltatás nyújtásának 
lehetővé tétele (állattartás, állatmosogató, kápolna, színpad, vendéglátóhely, magtár, lovarda, 
géptároló, játszótér stb.). 

 

A tulajdonos olyan komplex turisztikai kínálatot szeretne létrehozni a telkén, mely a településen még nem lelhető 

fel. A környezettel és természettel harmonizáló épületekben állatok élnek, de még többet szeretne ide telepíteni 

és a közönségnek megmutatni (állatsimogató). A telken helyet kapnak az állattartással és a vendéglátással, 

szórakoztatással kapcsolatos, továbbá vallási rendeltetésű építmények. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 10,29 ha 
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 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

 -  Sz-1 

   Ö-2 övezetből kivonva 10,29 ha 

 

6. Vadászház építési lehetőség biztosítása kb. 460 m
2
 mértékben a meglévő irtáson a 0209 hrsz-ú telken. 

 
Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a telek nagysága megfelel az OTÉK és az övezet 

előírásai szerinti beépítési lehetőség megteremtésének. 

 

7. A 0192/3, 0237/5 és 0237/8 hrsz-ú telkeken horgász turisztikai létesítmények építése a meglévő 
halastavakhoz kapcsolódóan 

 

Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, az általános mezőgazdasági területfelhasználás, majd 

az övezeti előírások az OTÉK keretein belül maradva lehetőséget biztosítanak a horgászattal, halászattal 

kapcsolatos saját termék feldolgozására és árusítására. Az OTÉK 10. § (2) bekezdés lehetőségét felhasználva 

a HÉSZ megengedi a nem zavaró, egyéb rendeltetésű épületek építését is. 

 

 
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 
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 OTrT:  Btv.: 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  Ö-2 

   Sz-1 

 

8. Belső tömbfeltáró út visszavonása a Hegyalja és az Ady E. utcák között. 
 

A tömbbelső kertvárosias lakóterületi minősége, s ezzel a telkek felosztása megszűnik, így a meglévő telkeket 

teljes terjedelmükben kertvárosias lakó vagy településközponti területbe soroltuk. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 2,82 ha 

 

  
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

 -  Sz-1 

 

9. Ipari terület kijelölése a 093/5 hrsz-ú telken. 
 

200 métert elhagyva a közigazgatási határtól a jó közlekedési helyzet kihasználása érdekében ipari terület 

kijelölése tervezett. Mivel kiváló szántó országos övezet érinti, ezért csak területrendezési hatósági eljárás 

lefolytatását követően lehet beépítésre szánt területet kijelölni. Ezt mérlegelnie szükséges az önkormányzatnak. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 5,07 ha 

 

  
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 
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 OTrT:  Btv.: 

 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  Sz-1 

 

10. Turisztikai fejlesztés (vendégházak, büfé) lehetőségének biztosítása a 097/1 és 097/10 hrsz-ú telken. 
 

A település más területein megszüntetésre tervezett zöldterület visszapótlása itt történik. Emellett a meglévő 

horgásztavak fennmaradása és turisztikai célú fejlesztése zöldterületen is biztosítható. Ahhoz, hogy épületeket 

lehessen elhelyezni, az R-2 övezet területét kis mértékben csökkentettük. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 2,34 ha 

 

   
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

 -  R-2övezetből kivonva 3000 m
2
 

   Sz-1 

   Zöldterület növekedés +2,34 ha 

 

11.  Horgászok számára szállás, kemping, egészségügyi és vendéglátó létesítmények létrehozása a 0115/2 
hrsz-ú telken. 

 

Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, az általános mezőgazdasági területfelhasználás, majd 

az övezeti előírások az OTÉK keretein belül maradva lehetőséget biztosítanak a horgászattal, halászattal 

kapcsolatos saját termék feldolgozására és árusítására. Az OTÉK 10. § (2) bekezdés lehetőségét felhasználva 

a HÉSZ megengedi a nem zavaró, egyéb rendeltetésű épületek építését is. 

 

 
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

 jó termőhelyi adottságú szántóterület  Ö-2 

   Sz-1 
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12. Ady E. u. 25., 60 hrsz tervezett út visszaminősítése lakótelekké 

    
Az egyes területfelhasználási egységekben a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utakat az utat körülvevő 

területfelhasználás területébe számoljuk, majd a szabályozási terven a hozzá tartozó építési övezet vagy övezet 

területéhez tartozóként ábrázoljuk közlekedési célú közterületként megjelölve. 

 

13. Ipari területek különleges mezőgazdasági üzem területre módosítása (mezőgazdasági telephelyek) 
 

A hatályos terven ipari gazdasági területbe soroltak a mezőgazdasági majorok, ugyanis nem volt lehetőség még 

akkor mezőgazdasági üzem területfelhasználásra. Ma már létezik ilyen terület, ezért a telkek rendeltetésének 

megfelelően különleges mezőgazdasági üzem területbe soroljuk. A korábbi szabályozás szerint 30% volt a 

beépíthetőség, most 40% lesz.  

 

Módosítással érintett terület nagysága: 23,70 ha 

 

    
Alaptérkép 

 

    
Hatályos településszerkezeti terv 
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  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

 jó termőhelyi adottságú szántóterület  Sz-1 

 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  Ö-2 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  T-1 

   U-2 

 

Meglévő beépítésre szánt terület, nem lesz új kijelölés, csak területfelhasználás módosítás. 

 

14. Építési határvonalak, tetőhajlásszög előírás felülvizsgálata 
 
Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a HÉSZ övezeti előírásaiban kell biztosítani az 

igényeket. 

 

15. Kempingező hely kijelölése 
 

Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a HÉSZ övezeti előírásaiban kell biztosítani az 

igényeket. 

 
16. Művészeti tábor létesítése az iskolában 

 

Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a HÉSZ övezeti előírásaiban kell biztosítani az 

igényeket. 

 

17. Kerékpárút Mesztegnyőtől Balatonig  
 
A külterületen részben elkészült: 68 és 6707 sz. utak kereszteződésétől a Rákóczi u.-ig, Sári – Jókai u-tól a 

közig. határig. A belterületen végig a 68 sz. út mentén, attól elválasztva, a nyugati oldali járda mellett 
tervezett. Új közlekedési terület kijelölésére nincs szükség. A településszerkezeti és szabályozási terveken 
jelölve van az új kerékpárút. 

 
18. Kézműves ill. őstermelői piac/bolt az Arany J.- u. 2. és a Hunyadi u. 21. telken 

 
Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a HÉSZ övezeti előírásaiban kell biztosítani az 

igényeket. 

 
19. Út menti kötelező fásítást felülvizsgálni 

 
Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a kötelező fásítást a szabályozási terven jelöljük, ahol 

szükséges. 
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20. Zártkert építési tilalmának feloldása 

 
Településszerkezeti tervet nem érintő módosítás, a HÉSZ övezeti előírásaiban kell biztosítani az 

igényeket, ahol a Btv. lehetővé teszi. 

 

21. Ipari gazdasági terület módosítása Falusias lakóterületté a 0274/1-5 hrsz-ú telkeken 
 

A meglévő ipari gazdasági területfelhasználás helyett a meglévő lakóépületek telkeit falusias lakóterületbe 

célszerű sorolni. Ez a terület régóta lakott hely (Sári puszta), és új önálló lakóépület építését az ipari gazdasági 

terület nem teszi lehetővé, pedig a majorban dolgozók számára szükséges az önálló lakás. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 1,17 ha 

 

   
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  Sz-1 

   T-1 

 

Meglévő beépítésre szánt terület, nem lesz új kijelölés, csak területfelhasználás módosítás. 

 

22. Erdő- és mezőgazdasági területek felülvizsgálata 
 

A településszerkezeti változások, a nyilvántartott erdők, valamint a Btv. szerinti területfelhasználás mérlegének 

megtartása érdekében több helyen új erdő- és mezőgazdasági területeket szükséges kijelölni. Ezeket nem 

mutatjuk be egyesével, a településszerkezeti terv tartalmazza. 

 

23. Kertvárosias lakóterület bővítése a 079/22 hrsz-ú telken 
 

A hatályos szerkezeti terven már szereplő lakóterület bővítése annak érdekében, hogy a szomszédos különleges 

területtel egy vonalban legyen a belterületi határ, ne legyen törés a beépített területek határában, továbbá a 

telkek mélysége is elérje a 100 métert. 

Módosítással érintett terület nagysága: 1,26 ha 
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 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 OTrT:  Btv.: 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  Sz-1 

jó termőhelyi adottságú szántóterület 

 

A településszerkezeti terv területrendezési tervekkel való megfeleltetésének igazolása: 

 

Térségi 

területfelhasználás 

vagy övezet 

TeIR adat szerinti 

területnagyság 

(ha) 

Adatszolgáltatásként 

kapott 

területnagyság 

(ha) 

Településszerkezeti 

terven ábrázolt 

területnagyság 

(ha) 

A 

településszerkezeti 

terven ábrázolt 

területnagyság a 

TeIR adathoz 

viszonyítva 

OTrT. 

Kiváló termőhelyi 

adottságú 

szántóterület 

övezete 

nincs adat 217,21 217,21 100% 

Jó termőhelyi 

adottságú 

szántóterület 

övezete 

nincs adat 178,91 178,91 100% 

Kiváló termőhelyi 

adottságú 

erdőterület övezete 

nincs adat nincs adat nincs külön 

ábrázolva 

100% 

Tájképvédelmi 

szempontból 

kiemelten kezelendő 

terület övezete 

nincs adat 3000,5 3000,5 100% 

Btv. 

Erdőgazdálkodási 

térség 
1740,12 - 1716,69 98,65 % 

Mezőgazdasági 

térség 
2729,95 - 2607,22 95,50 % 

Vízgazdálkodási 

térség 
82,73 - 203,66 246,17 % 

Települési térség 340,66 - 334,54 98,20 % 

Egyedileg 

meghatározott 
12,25 - 10,72 nem releváns 
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térség 

Ö-1 Magterület 937,22 940,83 940,83 100,38 % 

Ö-2 Ökológiai 

folyosó 
1345,30 1356,93 1342,47 99,78 % 

Ö-3 Pufferterület 10,80 11,17 11,17 103,43 % 

T-1 Térségi 

jelentőségű 

tájképvédelmi 

terület 

1204,61 1204,9 1204,9 100,02 % 

T-2 Történeti 

települési terület 

közigazgatási 

terület 
nincs adat leírás tartalmazza - 

L-1 Szélerőmű 

elhelyezéséhez 

vizsgálat alá 

vonható terület 

119,88 - 119,88 100,00 % 

A-1 Ásványi 

nyersanyag-

gazdálkodási terület 

közigazgatási 

terület 
nincs adat leírás tartalmazza - 

R-2 Ökológiai 

rehabilitációt 

igénylő terület 

12,25 - 11,66 95,18 % 

Sz-1 Felszíni 

szennyezésre 

fokozottan érzékeny 

terület 

3808,35 - 3807,90 99,98 % 

P-2 Vízeróziónak 

kitett terület 
107,45 - 102,13 95,04 % 

F-1 Felszíni 

vízminőség-védelmi 

terület 

828,83 - 831,49 100,32 % 

U-1 Települési 

terület 
286,48 - 283,11 98,82 % 

U-2 Gazdasági 

terület 
53,96 - 51,43 95,31 % 

M-1 Általános 

mezőgazdasági 

terület 

2445,04 - 2327,92 95,20 % 

M-2 Kertgazdasági 

terület 
285,39 - 278,70 97,66 % 

M-3 Kiváló 

termőhelyi 

adottságú 

szántóterület 

    

E-1 Erdőterület 1722,13 - 1716,69 99,68 % 

E-2 Erdőtelepítésre 

alkalmas terület 
17,98 250,87 248,63 1382,81 % 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 

bemutatása 

 
Az előzőekben ismertetett változtatási szándékok településfejlesztési koncepcióval való összhangját a 

koncepcióban meghatározott átfogó célok bemutatásával igazoljuk: 

 

„Az átfogó fejlesztési célok a jövőkép elérését szolgálják. Négy átfogó cél került megfogalmazásra:  

 A fiatalok helyben maradásának és letelepítésének elősegítése, minőségi lakókörnyezet és 

magas színvonalú ellátás biztosítása  

 Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés, modern mezőgazdaság  

 Idegenforgalomra alapozott gazdaságfejlesztés  

 A település élhetőbbé tétele, arculatának javítása, a településszerkezet fejlesztése 

 

Az adottságokat és a lehetőségeket figyelembe véve a mezőgazdaság és az idegenforgalom az alapja a 

település hosszú távú fejlődésének. E két ágazatból kell a településnek olyan bevételekre szert tennie, 

ami megalapozza az intézmények és a műszaki infrastruktúrák biztonságos működtetését és 

fejlesztését, továbbá az életminőség javító, arculatfejlesztő fejlesztéseket, melyek szintén egy-egy 

átfogó célként jelennek meg a fejlesztési koncepcióban. A fejlesztések nyomán olyan élhető, virágzó 

település jön létre, amely vonzó élettér lesz fiatalok és idősek számára egyaránt. Csak egy stabil 

népességű település tud tartósan prosperálni. A fejlődés záloga, hogy az itt élő népesség találja meg 

számítását Kéthelyen, ne költözzön el, és élve a helyben található lehetőségekkel, valamint az 

ingázással ugyan, de elérhető városi munkahelyekkel, kötődjön a településéhez, és tegyen a község 

fejlődéséért szellemi és gazdasági értelemben is. 

 

 
„ 

2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata, Természetvédelmi javaslatok, Tájvédelmi és 

tájképvédelmi javaslatok 
A magasabb szintű jogszabályok előírásain túl egyéb javaslattal nem élünk. 

 

2.2. Biológiai aktivitásérték 
A hatályban lévő településszerkezeti tervhez még nem készült biológiai aktivitás érték számítás a község 

közigazgatási területére, ezért azt most készítjük el. 
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Területfelhasználás Terület (ha) Értékmutató Viszonyszám

Kertvárosias lakóterület (Lke) 50,68 2,7 136,836

Falusias lakóterület (Lf) 149,62 2,4 359,088

Településközpont terület (Vt) 20,09 0,5 10,045

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 31,5 0,4 12,6

Egyéb ipari terület (Gip) 13,58 0,4 5,432

Különleges területek (K):

Egészségügyi célú 4,06 3 12,18

Sportolási célú 1,14 3 3,42

Szennyvíztisztító 8,76 0,1 0,876

Temetkezési célú 3,48 3 10,44

Mezőgazdasági üzem 23,69 0,7 16,583

Turisztikai célú 22,41 1,5 33,615

Közúti közlekedési terület (Köu) 24,59 0,6 14,754

Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) 16,04 0,6 9,624

Zöldterület (Z) 18,65 6 111,9

Védelmi erdő terület (Ev) 1048,67 9 9438,03

Gazdasági erdő terület (Eg) 494,43 9 4449,87

Közjóléti erdő terület (Ek) 164,67 9 1482,03

Általános mezőgazdasági terület (Má) 2327,39 3,7 8611,343

Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 278,19 5 1390,95

Vízgazdálkodási terület (V) 203,08 6 1218,48

Összesen: 4904,72 27328,096

Meglévő állapot

 

 
2.3. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

2.3.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai; Zöldfelületek ökológiai 
szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

 

A helyi klíma szempontjából elsődleges követelmény az átszellőzés és a levegőtisztaság biztosítása, a por és zaj 

csökkentése, az árnyékolás. Ezt a követelményt csak összefüggő rendszert alkotó zöldfelületek képesek 

hatékonyan biztosítani. A lakott területen foltszerűen elhelyezkedő zöldfelületek között a vizuális és ökológiai 

kapcsolatot a fasorok teremtik meg, melyek településesztétikai szerepe is igen jelentős.  

Ezért a fasorok hiányát a település egész területén érdemes pótolni. Fasorok ültetéséhez a légvezetékek alatt 

koronacsonkítás nélkül is elférő, szűk utcák fásítására alkalmas, légszennyezést is tűrő, a meglévő fenyőfélék 

ellensúlyozása miatt elsősorban tájba illő lombhullató fafajok telepítése javasolható, pl.: 

- gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 
- gömbkőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’) 
- gömbakác (Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’) 
- madárberkenye (Sorbus aucuparia) 
- díszalma (Malus purpurea) 
- teltvirágú piros galagonya (Crataegus oxyacantha ’Paul’s  Scarlet’) 

 

2.3.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
 

A településen két helyen van szükség a kijelölt zöldterület megszüntetésére. Ezek a zöldterületek nem valósultak 

meg, nem közterületek, magán tulajdonban lévő telken lettek kijelölve. Mivel a megvalósításuk továbbra sem 

várható, nincs szándékában az önkormányzatnak a kialakításuk, továbbá a meglévő gazdasági tevékenységet 

korlátozza is a 685/7 és 685/9 hrsz-ú telken, ezért megszüntetésük indokolt. 
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A Btv. előírásainak eleget téve legalább a megszüntetett zöldterülettel azonos nagyságú új zöldterületet jelölünk 

ki olyan telken, melynek közösségi funkciója nagyobb, jobb településszerkezeti helyen helyezkedik el, meglévő 

zöldterülethez kapcsolódik, és segítségével a később megvalósuló 68 sz. főút elkerülő szakaszának helyét is 

biztosítani tudja. 

 

A zöldterület alakulása a következő: 

 

Megszüntetésre tervezett zöldterület Újonnan kijelölt zöldterület 

hrsz területnagyság (ha) hrsz területnagyság (ha) 

1027/1-20 -0,23 097/1 + 097/10 +2,34 

685/7+685/9 -1,29 

összesem:  -1,52 +2,34 

 

A zöldterület pótlása a Btv. előírásainak MEGFELEL. 

 
3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

Kéthely községben jelentősebb úthálózati elem, illetve közúti csomópont építése jelenleg nincs tervezve attól 

függetlenül, hogy a 68 sz. főút elkerülő szakasza már 10 éve tervezett a magasabb szintű területrendezési 

tervben. A meglévő szerkezeti elemek módosítására nincs szükség. 

 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok; Belső úthálózat 

A Bv. a 68 sz. másodrendű főközlekedési út belterületet elkerülő szakaszát irányozza elő. Ennek megvalósítása 

indokolt, mivel az út környezetterhelése már most is jelentősen meghaladja a határértékeket. Az elkerülő út 

nyomvonalát a rendezési terveken irányadó tájékoztató elemként ábrázoljuk. A nyomvonal végleges helyét az út 

tervezésekor lehet megállapítani. Amennyiben a 68 sz. főút megvalósítása megkezdődik, annak tervei szerint az 

út meglévő 68 sz. főút és a 67108 j. ök. út csomópontjait külön tervezni szükséges. Jelen munka erre nem terjed 

ki.  

A település belső úthálózata nem változik, fejlesztésre, bővítésre nincs szükség. A tervezett fejlesztések az 

úthálózat módosítását nem igénylik. 

 

3.3. Közösségi közlekedés 
 

Kéthelyen a helyközi közösségi közlekedés infrastruktúrája kiépített, annak bővítése, átalakítása nem tervezett e 

terv távlatában. 

 

3.4. Kerékpáros közlekedés 

A Marcali – Balatonkeresztúr közötti kerékpárút folytatásaként Kéthely belterületén is kiépíteni tervezett a 

kerékpáros közlekedési infrastruktúrája. A község közlekedési gerincét is jelenő 68 sz. főúttal párhuzamosan, a 

gépkocsi forgalomtól elválasztott önálló - vagy a gyalogjárdával közös - kerékpárút kiépítését kívánja 

megvalósítani az önkormányzat. A kerékpárút egy lehetséges mintakeresztszelvénye: 
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3.5. Főbb gyalogos közlekedés 
 

Új gyalogos közlekedési infrastruktúra nem tervezett, javaslat tétele nem szükséges. 

 

3.6. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
 

Új parkoló felület kialakítására nincs szükség, javaslat tételére nincs szükség. 

 
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

 
4.1. Víziközművek 

 
1. Tervezett lakóterület megszüntetése, helyette a művelésnek megfelelő mezőgazdasági 

területfelhasználásba sorolás. 

A tervezett lakóterületen vízellátó, szennyvízelvezető, gáz és csapadékvíz hálózat nem épült ki, a mezőgazdasági 

terület számára nem szükséges ezen hálózatok kiépítése, a közművesítés változtatást nem igényel. 

 

2. A telek felszabdalása helyett egységesen kezelése. A zöldterület és a gazdasági erdő helyett gazdasági 

területbe sorolás a 685/7 hrsz-ú telken. 

 A tervezett gazdasági telephelyen teljes közműellátás építendő ki. 

 Vízellátás: a Balaton úton lévő NÁ 100 méretű vízvezeték meghosszabbításával a gazdasági telephely ivó- és 

tűzivíz ellátása megoldható 

 Szennyvízelvezetés: a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz a Balaton úton haladó gravitációs 

szennyvíz gyűjtőcsatornába vezetendő. A 685/7 hrsz.-ú telken szennyvíz nyomóvezeték halad át! 
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 Csapadékvíz elvezetés: a telephely burkolt felületén megnövekvő csapadékvízzel az országos közút árka nem 

terhelhető. A csapadékvíz az ingatlanon belül gyűjtendő és szikkasztandó el. 

 Gázellátás: a terület gázellátása a Balaton úton lévő gázvezeték északi irányú meghosszabbításával 

megoldható. 

 

3. Borászattal, borturizmussal, vendéglátással kapcsolatos létesítmények, falusi turizmus számára 

vendégházak és állattartó épületek építési lehetőségének megteremtése. 

A tervezett gazdasági telephelyen teljes közműellátás építendő ki. 

 Vízellátás: a terület ivóvíz ellátása az Ady utcai NÁ 80 méretű vízvezeték meghosszabbításával megoldható. A 

vezeték mérete nem alkalmas a tűzivíz biztosításához. A tűzivíz-ellátás helyi tároló építésével, vagy az Ady 

utcai vezeték NÁ 100 méretű felbővítésével (Petőfi utcától), és egyúttal a Petőfi utcai vezeték összekötésével 

valósítható meg. 

 Szennyvízelvezetés: a keletkező kommunális szennyvíz az Ady úton haladó gravitációs szennyvíz 

gyűjtőcsatornába vezetendő. 

 Csapadékvíz elvezetés: a csapadékvíz befogadója az Ady utcai útárkok. Jelentősebb területű burkolt felületek 

kialakítása esetén igazolni kell a befogadó terhelhetőségét. 

 Gázellátás: a gázellátás a terület előtt húzódó földgázvezetékről megoldható. 

 

4. A 0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz-ú telkek felhasználásával komplex turisztikai szolgáltatás nyújtásának 

lehetővé tétele (állattartás, állatmosogató, kápolna, színpad, vendéglátóhely, klóépület, magtár, 

lovarda, géptároló stb.). 

Az emberi tartózkodásra szolgáló építményekhez teljes közmű kiépítése szükséges. 

 Vízellátás: a terület ivóvíz ellátása a Sári utcai NÁ 80 méretű vízvezetékek valamelyikéről megoldható. A 

vezetékek mérete nem alkalmas a tűzivíz biztosításához. A tűzivíz-ellátást a két vezeték összekötésével, és 

NÁ 100 mérettel történő továbbvezetéssel lehet megoldani. A területen 400 mm átmérőjű vízvezeték halad 

át! 

 Szennyvízelvezetés: a keletkező kommunális szennyvíz a területen lévő szennyvízátemelő telepre vezethető. 

 Csapadékvíz elvezetés: a területre jutó csapadékvíz a Kéthelyi patak irányába vezethető. 

 Gázellátás: a gázellátás a Sári utca irányából megoldható 

 

5.  Vadászház építési lehetőség biztosítása kb. 460 m
2
 mértékben a meglévő irtáson a 0209 hrsz-ú telken. 

A vadászház vízközmű- és gázellátását egyedi módon kell megoldani. 

 Vízellátás: helyben ásott, vagy fúrt kút, szükség esetén víztisztító berendezéssel 

 Szennyvízelvezetés: a keletkező kommunális szennyvíz egyedi tisztítóberendezésbe, vagy zárt gyűjtőbe 

vezetendő 

 Csapadékvíz elvezetés: a környezetben szikkasztandó el. 

 Gázellátás: célszerű megoldás a tartályos gázellátás. 

 

6. A 0192/3, 0237/5 és 0237/8 hrsz-ú telkeken horgász turisztikai létesítmények építése a meglévő 

halastavakhoz kapcsolódóan 

A létesítmények vízközmű és gázellátását egyedi módon kell megoldani. 

 Vízellátás: helyben ásott, vagy fúrt kút, szükség esetén víztisztító berendezéssel 

 Szennyvízelvezetés: a keletkező kommunális szennyvíz egyedi tisztítóberendezésbe, vagy zárt gyűjtőbe 
vezetendő 

 Csapadékvíz elvezetés: építményekről a tetővíz a tavak irányába vezethető. Parkoló csak szilárd burkolattal 
olaj- és iszapfogó berendezés telepítésével építhető. 

 Gázellátás: célszerű megoldás a tartályos gázellátás. 
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7. Belső tömbfeltáró út visszavonása 

A tervezett lakóterületen vízellátó, szennyvízelvezető, gáz és csapadékvíz hálózat nem épült ki, a mezőgazdasági 

terület számára nem szükséges ezen hálózatok kiépítése, a közművesítés változtatást nem igényel. 

 

8. Ipari terület kijelölése 

A tervezett iparterületen teljes közműellátás építendő ki. 

 Vízellátás: a kijelölt terület keleti oldalán haladó NÁ 400 méretű regionális vezetékről a vízellátás 

megoldható. 

 Szennyvízelvezetés: az iparterületen keletkező kommunális szennyvíz átemelő közbeiktatásával a 6707 

számú közút túloldalán haladó szennyvíz nyomóvezetékbe csatlakoztatható. 

 Csapadékvíz elvezetés: a telephely burkot felületén megnövekvő csapadékvízzel az országos közút árka nem 

terhelhető. A csapadékvíz a 6707 számú közút túloldalán lévő 095/20 hrsz.-ú árokba vezetendő. 

 Gázellátás: a gázellátás a területen áthaladó nagynyomású gázvezetékről nyomásszabályozó állomás 

közbeiktatásával megoldható. 

 

9. Turisztikai fejlesztés (vendégházak, büfé) lehetőségének biztosítása a 097/1 hrsz-ú telken. 

A tervezett iparterületen teljes közműellátás építendő ki. 

 Vízellátás: a területtől nyugatra haladó NÁ 400 méretű regionális vezetékről a vízellátás megoldható. 

 Szennyvízelvezetés: a területen keletkező kommunális szennyvíz átemelő közbeiktatásával a nyugatra haladó 

szennyvíz nyomóvezetékbe csatlakoztatható. 

 Csapadékvíz elvezetés: építményekről a tetővíz a 096 hrsz.-ú árok, illetve a horgásztavak irányába vezethető. 

Parkoló csak szilárd burkolattal olaj- és iszapfogó berendezés telepítésével építhető. 

 Gázellátás: a gázellátás a területtől északkeletre húzódó nagynyomású gázvezetékről nyomásszabályozó 

állomás közbeiktatásával megoldható. 

 

10. Horgászok számára szállás, kemping, egészségügyi és vendéglátó létesítmények létrehozása a 0115/2 

hrsz-ú telken. 

11. Ady E. u. 25., 60 hrsz tervezett út visszaminősítése lakótelekké 

12. Ipari területek különleges területre módosítása (szennyvíztelep, mezőgazdasági üzemek, kastély) 

13. Építési határvonalak, tetőhajlásszög előírás felülvizsgálata 

14. Kempingező hely kijelölése 

15. Művészeti tábor létesítése az iskolában 

16. Kerékpárút Mesztegnyőtől Balatonig (a külterületen részben elkészült: 68 és 6707 sz. utak 

kereszteződésétől a Rákóczi u.-ig, Sári – Jókai u-tól a közig. határig) 

17. Kézműves ill. őstermelői piac/bolt az Arany J.- u. 2. és a Hunyadi u. 21. telken 

18. Útmenti kötelező fásítást felülvizsgálni 

19. Zártkert építési tilalmának feloldása 

 

19.1. Energiaellátás 
 

Tervezett fejlesztések: 
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A község rendezési tervének felülvizsgálata kapcsán érintett 9 fejlesztési terület közül csak a 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 

9 számú érintett villamosenergia ellátás szempontjából. 

A 2. sz. terület (685/7 hrsz. ingatlan) jelenleg zöldterület. Gip, vagy Gksz besorolású, gazdasági telephely 

kialakítása esetén annak villamosenergia ellátása a közelében lévő, 15579 sz. Műanyag Üzem megnevezésű 

transzformátor állomásról megoldható (amennyiben az állomás tulajdonosa beleegyezik). Elzárkózás esetén egy 

új, 22 kV-os leágazás, és a várható fogyasztásra méretezett transzformátor állomás telepítése szükséges. 

A 3. sz. terület melletti ingatlanokon jelenleg is szőlő-feldolgozó üzem működik, melynek energiaellátását a 

15586 sz. Szőlészet megnevezésű transzformátor állomás biztosítja. Az újabb – hasonló profilú – létesítmények 

energiaellátása a meglévő állomás teljesítményének növelésével, vagy egy új állomás telepítésével megoldható. 

A 4. sz. területen (0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz. ingatlanok) jelenleg nincs villamosenergia ellátás. A 

tervezett, komplex, túrisztikai létesítmények villamosenergia ellátásához egy új, 22 kV-os leágazás és – a várható 

fogyasztásra méretezett – 22/0,4 kV-os transzformátor állomás létesítésére van szükség. 

Az 5. sz. területen (0209 hrsz.) létesítendő vadászház villamosenergia ellátásához egy új, 22/0,4 kV-os 

transzformátor állomásra van szükség, mely a területig kiépített (meglévő) 22 kV-os szabadvezetékről táplálható. 

A 6. sz. területen (0192/3, 0237/5 és 0237/8 hrsz. ingatlanok) létesítendő horgász, túrisztikai létesítmények 

a meglévő, 15790 sz. Szarvasmarha telep megnevezésű transzformátor állomásról elláthatók. 

A 8. sz. területre tervezett ipari övezet a 15570 sz. Sédi major megnevezésű 22/0,4 kV-os transzformátor 

állomásról, vagy egy – a 22 kV-os szabadvezetékre csatlakozó – új állomásról látható el. A terület szélén áthúzódó 

132 kV-os szabadvezeték biztonsági övezete a szélső vezetékektől mért 13-13 m távolságig terjed. A biztonsági 

övezetben végezhető építési és egyéb tevékenységeket a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szabályozza. 

A 9. sz. területre (097/1 hrsz.) tervezett túrisztikai létesítmények villamosenergia ellátásához egy – a 22 kV-

os szabadvezetékre csatlakozó – új transzformátor állomást kell létesíteni. (Ez az E.ON ZRT fejlesztési tervében 

már szerepel.) 

 

A villamos energiaigények kielégítését szolgáló hálózat-fejlesztéseket az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. Pécsi Igazgatóságánál kell kezdeményezni. 

 

19.2. Hírközlés 
 

Tervezett fejlesztések: 

 

A község rendezési tervének felülvizsgálata kapcsán érintett 9 fejlesztési terület közül csak a 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 

9 számú érintett hírközlés szempontjából. 

A 2. sz. terület (685/7 hrsz. ingatlan) jelenleg zöldterület. Gip, vagy Gksz besorolású, gazdasági telephely 

kialakítása esetén annak vezetékes hírközlése a Telekom Hunyadi utcai hálózatához való csatlakozással 

megoldható. 

A 3. sz. terület jelenleg ellátatlan. Ellátása a Telekom Ady Endre utcai hálózatának bővítésével és 

meghosszabbításával oldható meg. 

A 4. sz. terület vezetékes hírközlését egy – a Telekom Hunyadi utcai hálózatához csatlakozó – új, leágazó 

hálózat építésével lehet megoldani.  

Az 5. és 6. sz. területek túl távol esnek a jelenlegi, vezetékes hírközlő hálózat nyomvonalától, ezért 

ellátásukat mobil eszközök (mobiltelefon, SAT TV) alkalmazásával javaslom.  

A 8. és 9. sz. területek vezetékes hírközlését – a Telekom Hunyadi utcai hálózatához csatlakozó – új, leágazó 

hálózatok építésével lehet megoldani.  

 

19.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 
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A napenergia hasznosítása történhet passzív és aktív módon. A passzív hasznosítás az épületek tájolásával 

oldható meg, nincs szükség napenergiát hasznosító berendezések telepítésére. A megfelelő tervezés alatt 

üvegezett veranda, tornác, téli kert kialakítására kell gondolni, mely terek esetében a nap felmelegíti az 

üvegezett előteret, ami tovább csökkenti az üveg mögötti homlokzat hőveszteségét. Tipikus jó példa a passzív 

hasznosításra a magyar falvakra korábban jellemző tornác. Sajnos az új családi házaknál nem figyelhető meg a 

passzív napenergia ily módon történő kiaknázása, pedig jelentős mennyiségű energiát spórolhatnánk meg a 

passzív napenergia hasznosításával. 

Aktív felhasználás esetében napenergiát hasznosító berendezéseket alkalmazunk épületünk háztartási meleg 

vízének vagy elektromos energiájának előállítása céljából. 

 

A geotermikus energia nagy előnye a nap- és szélenergiához képest, hogy folyamatosan rendelkezésre áll. 

Épületek esetében a leghatékonyabban hőszivattyúk alkalmazásával lehet kihasználni. 

 

Épületeink fűtésére használhatunk biomasszát is, nagyon sokféle szerves anyagot tudunk eltüzelni a 

kandallónkban vagy a kazánunkban. Ilyen anyagok lehetnek a faipari hulladékként keletkező faforgács, fűrészpor, 

fakéreg, de lehet növénytermesztési hulladék is, szalma, kukoricaszár, napraforgószár is, illetve energiafű. Ezeket 

általában tömörítik, ilyen alapon megkülönböztetjük a pellettet és brikettet. 

 

A szélenergia hasznosítása Kéthelyen nem előnyös, a Btv. térképi adatai szerint csak nagyon kevés helyen van 

alkalmas terület a községben a szélenergia hasznosításra. Ezeket a területeket a településszerkezeti és 

szabályozási tervek tartalmazzák. 
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20. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Lásd Környezeti értékelésben! 

 
21. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Nem releváns! 

 
22. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 
Kéthely község képviselő-testülete 3/2018. (I. 26.) rendeletével hatályon kívül helyezte helyi építési szabályzatát. 

 

Az új helyi építési szabályzat készítésének koncepciója alapvetően az, hogy a település fejlődését, gazdasági 

potenciálját minél jobban kiszolgálja a helyi szabályozás. A szerkezeti tervvel összhangban az övezeteket és 

építési övezeteket úgy jelöltük ki, hogy a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utakat az övezethez vagy építési 

övezethez soroljuk, nem képeznek önálló közlekedési övezetet. 

 

A lakótelkeken történő építést a Településkép védelmi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv előírásait is 

szem előtt tartva az értékek őrzése mellett a nyitottságra törekszik. Nem kívánjuk túlszabályozni a lakókat. A 

lakásépítési kedvet inkább a meglévő lakótelkekre kívánjuk terelni, új lakótelkeket mértékkel, a várható 

igényeket kielégítő mértékben tervezünk kialakítani. Új lakóterület kijelölését nem tervezzük. A hatályos 

településszerkezeti tervben tervezett, még meg nem valósult új kertvárosias lakóterületet a temetőtől délre 

megtartottuk. A lakóépületek formai kialakításánál megengedjük a modern és a hagyományos formákat is, a 

színezésnél a visszafogottságra törekszünk. 

 

A gazdasági élet számára úgy kívánjuk a szabályokat megalkotni, hogy a telephelyek megfelelő méretűek és minél 

jobban hasznosíthatóak legyenek. Arra törekszünk, hogy minél jobban különüljenek el a lakóterületektől a 

gazdasági területek, ezzel akadályozva a lakók zavarását. 

 

Meg kívánjuk őrizni mezőgazdasági múltunkat és hagyományainkat, miközben lehetőséget kívánunk adni a 

borászat, szőlészet és a borturizmus számára egyaránt. 

 

Az erdőterületek és vízfelületek, továbbá a gyepek megőrzését szem előtt tartjuk. 

 
23. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

Készítés alatt. 

 


