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Előzmények  
Kéthely Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök készítését 

határozta el a 112/2016. (IX. 22.) sz. Képviselő-testületi határozatában. 

A településfejlesztési koncepció 2017. évben elkészült, melyet a képviselő-testület a 160/2017. (XII. 14.) Kt. hatá-

rozatával fogadott el. A településfejlesztési koncepcióhoz az Örökségvédelmi Hatástanulmány is elkészült. Az 

önkormányzat elkészíttette a Településképi Arculati Kézikönyvét és a településkép védelmi rendeletét. 

 

A hatályban lévő településfejlesztési dokumentum és településrendezési eszközök: 

 településfejlesztési koncepció: 160/2017. (XII. 14.) sz. Kt. határozattal elfogadva; 

 településszerkezeti terv: 40/2005. (VI. 30.) sz. Kt. határozattal elfogadva; 
 

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása megindult a 2016. évben, 

majd a településfejlesztési koncepció egyeztetési eljárása lezárult 2017. évben. Ezt követően a tervezési munka 

az országos és kiemelt térségi területrendezési tervek időközben elkezdődött módosítása miatt szünetelt. Vélel-

meztük, hogy a területrendezési terveket 2018. tavaszán fogadja el az országgyűlés, de nem így történt. Ennek 

ismeretében a tervezési munkát folytatva az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszát a rendezési eszközök 

tekintetében 2018. évben indította meg az önkormányzat. A véleményezési szakaszban az állami főépítész kérte 

az előzetes tájékoztatási szakasz megismétlését, és észrevételezte, hogy a 2/2005. Korm. rend. szerinti környezeti 

vizsgálati eljárás nem zajlott le, ezért ezeket 2018. őszén pótoltuk. További kérés volt a véleményezési szakasz 

megismétlése, amire 2019. február hónapban került sor. A megismételt véleményezési szakaszban az állami 

főépítész kifogásolta, hogy a 2018. decemberében megküldött véleményét nem vette a tervező figyelembe, a 

véleményben leírt javításokra nem is reagált. A véleményét külön megküldte a tervezőnek, mely alapján több 

ponton a javításokat a tervező elvégezte. Néhány ponton azonban nem értett egyet az állami főépítész vélemé-

nyével, ezért ezek tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást kezdeményezett. 

 

A megismételt véleményezési szakaszban beérkezett vélemények alapján a tervező az alábbi javításokat hajtotta 

végre a terven és a dokumentációban: 

 

1. Környezeti vizsgálati eljárást lefolytatta az önkormányzat. 
2. Aláírólappá nevezte át a közreműködő tervezőket felsoroló oldalt. 
3. Becsatolta az összes területrendezési tervi érintettséget és lehatárolást igazoló tervlapokat külön tervlapo-

kon. 
4. Az egyes területfelhasználás módosítással járó változtatási szándékokat áthelyezte az alátámasztó munka-

rész 1.2.1. pontjába az 1.2.2. pontjából. A változásokat tartalmazó átnézeti térképet javította, csatolta az 
1.2.1. ponthoz. Az 1.2.2. pontban még azon – területfelhasználást nem érintő – módosítások is szerepelnek, 
melyek hatással vannak a területrendezési tervi övezetek lehatárolására. 

5. A területfelhasználás változást nem igénylő módosítási szándékok tulajdonképpen olyan módosítások, me-
lyeket a HÉSZ építési előírásaival lehet biztosítani. Ezek a pontok valóban nem minősülnek változtatási szán-
déknak, ezért törölte a listából. 

6. A biológiai aktivitás érték számítást kiegészítette a meglévő állapottal és átszámolta a javításokból eredő 
változások miatt. 

7. A szomszédos települések nevét a szerkezeti és szabályozási tervlapon feltüntette. 
8. A még ki nem alakított Lke övezet meglévő telkeire az irányadó telekhatár és megszüntető jel jelölést feltün-

tette. 
9. A Fancsi vár régészeti lelőhely, és jelenleg temető telkét (928 hrsz.) beépítésre szánt különleges temető 

területfelhasználás helyett beépítésre nem szánt kategóriájú különleges területfelhasználásba sorolta. 
10. A 685/7 és 685/9 hrsz-ú telkeken jelölt gazdasági-, zöld- és erdő területfelhasználás helyett tervezett gazda-

sági terület kijelölése részben nem lehetséges a Btv. 5. § (2) bekezdése alapján. A hatályos településszerke-
zeti terven jelölt erdőterületet általános mezőgazdasági területbe soroltuk gazdasági terület helyett. 

11. Kiegészítette az alátámasztó munkarészt és a szerkezeti terv leírását is az új különleges turisztikai területtel 
12. A HÉSZ tervezet 12. § (2) bekezdését kiegészítette: 
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„(2) Minden építési övezetben elhelyezhető az OTÉK 10. § (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek meg-
felelő rendeltetés, amennyiben az nincs zavaró hatással a környezetére és más jogszabályba nem ütközik.” 

 
13. A 093/5 hrsz-ú telken tervezett gazdasági terület kijelölését visszavonta, helyette általános mezőgazdasági 

területbe sorolta. 
14. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Sza-

bályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv. U-2 övezetébe tartozó ipari gazdasági területeket K-mü terü-
let helyett visszatette Gip területbe. 

15. Kiegészítette a szerkezeti terv kerékpárútra vonatkozó jelmagyarázatát, az összhangot az alátámasztó javas-
latban igazolta. 

16. A tájrendezési munkarészben található Somogy Megyei Területrendezési tervre történő hivatkozást javítot-
ta. 

17. A közigazgatási területen kívülre eső védelmi övezeteket törölte. 
18. A területfelhasználási egységek jelölését a szerkezeti terven pótolta. 
19. A területrendezési tervi övezetek jelmagyarázatát javította. 
20. A szerkezeti leírásban az egyes beépítésre szánt területfelhasználási egységeknél a beépítési sűrűséget pótol-

ta. 
21. A HÉSZ előírásait átnézte, a szükséges helyeken módosította, összhangba hozta a magasabb szintű jogsza-

bályokkal, új övezeteket állapított meg, amit a szabályozási terven is ábrázolt. 
 

 

 

A beérkezett vélemények közül egyeztető tárgyaláson szükséges megvitatni a következő – állami főépítészi ha-

táskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal által küldött véleményben található - észrevételeket: 

 

1. A 68. számú főút elkerülő szakaszának nyomvonalvezetése ellen kifogást emelünk, nincs összhangban 
a hatályos a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Terület-
rendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Btv.) szerkezeti ter-
vével. 

 

Tervezői válasz: 

Az országos jelentőségű műszaki-infrastruktúra hálózat elemeinek ábrázolására az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. (továbbiakban: OTrT) 31/B. §  szerinti átmeneti rendelkezések érvényesek: 

„A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a telepü-
lésrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a)  az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egye-
di építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a 
előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembe-
vételével kell kijelölni; az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. mellékletében nem szereplő, de az 
Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és 
egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kije-
lölni, 

 

https://uj.jogtar.hu/#lbj102id1553183825398197a
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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OTrT szerkezeti terve  OTrT átrajzolt nyomvonala 

 
Tervezett szerkezeti terven 

ábrázolt nyomvonal 

Megfeleltetés: A nyomvonalat az OTrT-nek megfelelően szükséges ábrázolni. A Btv. ezen elemét nem kell 
figyelembe venni. 
Megállapítható, hogy a nyomvonal megfelel. 

 
2. Az országos és térségi övezetek térképi lehatárolását a Btv. 4/B. §, a Btv. 22/A. § (3) bekezdés, az OTrT 

12/A. § rendelkezései alapján kell elkészíteni, és az összhangot számításokkal igazolni, az OTrT 31/B. § 
átmeneti rendelkezéseire figyelemmel. 

 

Tervezői válasz: 

A nevezett jogszabályi helyek alapján végeztem a lehatárolást. Az értelmezésem szerint ezeket az övezeti lehatá-

rolásokat fel is kell tüntetni a szerkezeti és szabályozási terven. A lehatárolással kapcsolatosan alább írtakat is 

figyelembe véve csak azon térségi és országos övezetek maradnak ábrázolva, melyek védelmet vagy korlátozást 

jelentenek, valamint az egyedi eljárásokra vonatkozóan is megállapítanak előírásokat, amiket a HÉSZ – mivel nem 

építési előírások – nem tartalmazhat (pl. művelési ág váltás, bányanyitás, stb.). 

 

3. Új beépítésre szánt terület kijelölése során a Btv. 18. § (1) bekezdés rendelkezését érvényesíteni kell, a 
területnövekmény legkevesebb 10 %-nak megfelelő, 50 %-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lé-
vő zöldterületet, vagy véderdőt kell kijelölni, mely feltétel teljesülését a tervleírás nem tartalmazza.  

 

Tervezői válasz: 

A Btv. 18. § (1) bekezdésének előírása csak a parti és a partközeli településekre vonatkoznak. Mivel Kéthely nem 

szerepel a Btv. 2. mellékeltében, ahol a parti és partközelei településeket állapítja meg a Btv., ezért ez a szabály 

nem releváns Kéthelyre. 

 

4. Kérjük figyelemmel lenni a Btv. C-1 szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetének fedettségére és ezen 
lehatárolt területek egyértelmű megkülönböztetésére. Javasoljuk a településszerkezeti terven ezen terü-
leteket önálló területfelhasználási egységbe sorolni (Pl.: MáC), figyelemmel arra, hogy a rengeteg vona-
las, pöttyös, stb. jelölés a szerkezeti tervlapon nem látható, nehezen azonosítható. 

 

Tervezői válasz: 

A településszerkezeti terven nem teszem külön területfelhasználási egységbe a C-1-el érintett területet, hiszen a 

szőlő művelésű területek is általános mezőgazdasági területfelhasználásba tartoznak. Mivel a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: TFR.) 14. § 
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megengedi, hogy a 6. melléklet jelmagyarázatának elemei bővíthetők, ezért jelöljük a C-1 fedettséget, ami korlá-

tozó elem. 

A szabályozási tervnek a TFR. 5. melléklete alapján tartalmaznia kell a korlátozó és védelmi elemeket, ezért elvi-

leg fel kellene tüntetni a C-1 Btv. övezetet. Az egyes övezetek lehatárolásával, majd a HÉSZ-ben az övezeti előírá-

sokban a C-1 Btv. övezet előírásának érvényesítésével a feltüntetése feleslegessé vált, ezért töröltem a szabályo-

zási tervről. 

 

5. „A 0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz-ú telkeken tervezett komplex turisztikai szolgáltatás” 
Tervezett változtatás ellen kifogást emelünk. 

Az „Ö-2 övezetből kivonva 10,29 ha” nem értelmezhető.  

Az ökológiai folyosó övezetében történő új beépítésre szánt terület kijelölése nem indokolt. 

 

Tervezői válasz: 

A térségi terv ± 5%-os eltérési lehetőségével élve, a Btv. Ö-2 övezet területének csökkentését számszerű adattal 

állapítottuk meg, ami az övezet lehatárolását tartalmazó tervlapról egyébként nem leolvasható. 

Azért itt indokolt a területkijelölés, mert meglévő turisztikai szolgáltatás továbbfejlesztése a cél, ami helyhez 

kötött emiatt. 

 

6. A 097/1 és 097/10 hrsz-ú telkeken a meglévő erdőterület átsorolása zöldterületté, ami a község más te-
rületén indokoltan megszüntetendő zöldterületet pótolja 

Tervezett változtatás ellen kifogást emelünk. 

A hatályos terv alapján védelmi erdőterület kerül átsorolásra zöldterületbe a 68. sz. főút elkerülő szakaszának 

védőterületén. 

Az erdőterület átsorolására a Btv. 5. § rendelkezései vonatkoznak, melyet a terv nem vizsgál. 

A tervleírás szerint a megszüntetett zöldterületek visszapótlása is itt történik. 

Nem fogadható el a zöldterület kiválasztott helyen történő visszapótlása. Nincs tisztázva az új beépítésre szánt 

területek zöldterületeinek megléte, kijelölése, bemutatása. 

Kifogást emelünk továbbá a 2.5.2. fejezetben kifejtett zöldterületek igazolásával kapcsolatosan is, az új zöldte-

rület elhelyezkedése településszerkezeti szempontból kedvezőtlen és nem teljesíti a Btv. 18. § (1) bekezdés 

rendelkezéseit. 

Nem fogadható el az sem, hogy a zöldterület kijelölésével kívánják a 68. számú főút elkerülő szakaszának he-

lyét biztosítani. 

Nem fogadható el: „A meglévő horgásztavak fennmaradása és turisztikai célú fejlesztése zöldterületen is bizto-

sítható.” megállapítás, kérjük a zöldterületre vonatkozó OTÉK 27. § rendelkezését betartani.  

Kérjük továbbá a Btv. 30. § R-2 ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezetére vonatkozó rendelkezéseket 

érvényesíteni – építési tevékenység nem folytatható, valamint kérjük a tájrendezési tervet bemutatni. 

Kérjük az R-2 ökológiai rehabilitációt igénylő terület térségi övezetbe tartozó területet önálló 

területfelhasználási egységbe sorolni. 

 

Tervezői válasz: 

A Btv. 5. § előírásainak nem lehet eleget tenni, muszáj itt kijelölni erdő helyett zöldterületet, ugyanis nincs a 

településen máshol olyan önkormányzati tulajdonú telek, melyen ki lehetne jelölni legalább 1,5 ha nagyságú 

zöldterületet. A visszapótlást okozó zöldterületek megszüntetése pedig elengedhetetlen. 

A Btv. 18. § nem releváns Kéthelyre (fent kifejtve). 

A főút elkerülő szakasza nem valószínű, hogy megvalósul, az új területrendezési tervek már nem is tartalmazzák. 

Törlöm inkább ezt a mondatot, bár szerintem igaz, hogy a zöldterületi besorolás biztosítja azt, hogy az út területe 

ne épüljön be. 

Az OTÉK 27. § tartalmazza, hogy a zöldterület a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 

rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A meglévő vízfelület és azt körülvevő növényzet ezt 

mind biztosítja. Elhelyezhető a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmény és vendéglátó épület. A hor-

gásztavak és annak kiszolgáló létesítményei nem ellentétes a zöldterület rendeltetésével. 

Az alátámasztó munkarész bemutatja, hogy ahhoz, hogy épület (legalább higiéniai célú) elhelyezhető legyen, az 

R-2 övezetet az 5%-os határ erejéig csökkentettük a terven. A szabályozási terven építési helyet jelöltem ki, ahol 
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egyáltalán épületet el lehet helyezni. A terület ökológiai rahabilitációja rég megtörtént, tájrendezési terv már 

nem releváns, a telkek parkosítottak, horgásztóként működő vízfelületek találhatók a telken. 

A településszerkezeti terven nem jelölöm önálló területfelhasználási egységbe az R-2 Btv. övezet területét. Nem 

tartom megfelelőnek azt, hogy a telkek feldarabolódjanak több területfelhasználásba, majd ennek következtében 

több övezetbe. 

 

7. „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.”  

A tervezett változtatást nem tudjuk értelmezni. 

 

Tervezői válasz: 

Az idézett szöveg egy, az utak területfelhasználásba és övezetbe sorolására vonatkozó koncepcionális magyará-

zat. A TFR. 9. § (8) bekezdése előírja, hogy a területi mérleg számításánál miként kell figyelembe venni az egyes 

területfelhasználásokat. A TFR 9. § (8) a) pontja értelmében a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utakat nem szüksé-

ges önálló területfelhasználásba sorolni. Ezzel a lehetőséggel élve úgy állapítottam meg a területfelhasználásokat, 

hogy a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem lettek önálló közlekedési területfelhasználásba sorolva. Az öve-

zetek határa pedig a területfelhasználással összhangban lett megállapítva. Ezzel az állami főépítészi eljárás is több 

esetben alkalmazható, ugyanis kevesebb esetben van szükség a településszerkezeti terv módosítására. Az önálló 

övezetbe nem sorolt utak a szabályozási tervben közterületnek minősülnek, ami nem teszi lehetővé a lakóterület 

esetében a beépítését. Újdonság, de megfelel a követelményeknek. 

 

Nem tudjuk értelmezni a szabályozási terven a közlekedési területek határán megjelenő, vagy a közleke-

dési területeket átszelő övezethatárok jelölését, a közlekedési területeken megjelenő építési övezetek je-

lölését, a szabályozási vonal és az övezethatár jelölésének tetszőleges alkalmazását. 

Kérjük a közlekedési és közműterületek övezeteit az építési övezetektől megkülönböztetni. Nem vonható 

össze. 

Kérjük a szabályozási vonal és az építési övezet/övezet határának jelölését a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően alkalmazni. 

 

A jelöléseket az előírásnak megfelelően használtam: szabályozási vonal = piros folytonos vonal, övezeti határ = 

piros pontsor. Az övezetek kiterjedése a szerkezeti tervvel összhangban a különböző területfelhasználások hatá-

rán jelölt. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kerülnek önálló közlekedési övezetbe, hanem pl. a lakóöve-

zet részét képezik közlekedési célú közterületként. NEM KÖU ÖVEZET!! Erre lehetőséget biztosít a TFR. 9. § (8). 

Sokkal kedvezőbb a későbbi módosítások alkalmával (több esetben van lehetőség állami főépítészi eljárás alkal-

mazására). 

 

8. A hatályos terven a fasorok jelöltek, amelyet kérünk megtartani. 
 

Tervezői válasz: 

Továbbra sem tartom szükségesnek a fasorok megjelentetését a szerkezeti terven, mert nincs hatással a tényle-

ges fásításra. 

 

9. Kérjük a településszerkezeti tervet jóváhagyó határozatot javítani a mellékletek vonatkozásában, a tele-
pülésszerkezeti terv 6 fejezetből áll, kérjük a mellékletek számát és megnevezését a TFR 4. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően megállapítani. 

 

Tervezői válasz: 

Két nagy egységből áll a településszerkezeti terv: Szerkezeti terv és Szerkezeti terv leírása – azaz rajzi és szöveges 

egység. A leírás több fejezetet tartalmaz, amik nem jelentik önálló mellékletek képezését. A tartalmi követelmé-

nyeknek megfelel a benyújtott tervlap és leírás. 
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10. Általánosságban jegyezzük meg, hogy a hatályos tervhez képest változó (tervezett) területfelhasználási 
egységek sraffozott jelölése csak az alátámasztó munkarészben szerepelhet, a jóváhagyandó tervlapon a 
tömör színkitöltés alkalmazandó, a tényleges területfelhasználást hagyja jóvá a képviselő-testület. A vál-
tozással érintett területek sraffozása akkor indokolt, ha a területfelhasználás ütemezett fejlesztési terü-
let. 

 

Tervezői válasz: 

A TFR. 4. mellékletének 1. pontja meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia a szerkezeti tervlapnak. Itt, az 1.1.2. 

pontban előírja, hogy a változással érintett területeket is ábrázolni kell. Véleményem szerint a legészrevehetőbb 

és legcélszerűbb ábrázolás, ha sraffozott felületkitöltéssel jelölöm a változó területfelhasználást, melyre vonatko-

zóan a jelmagyarázat is utal. Ütemezést a terv nem tartalmaz, szerintem nem a sraffozás jelöli az ütemezést, ha 

lenne, számozással jelölném. 

 

11. Kérjük a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét pontosítani és a hiányzó védőterületeket 
(68. sz. főút elkerülő szakasza, szennyvíztelep védőtávolsága) jelölni. 

 

Tervezői válasz: 

Megfelelően ábrázoltam. Tervezett elkerülő útnak nincs védőtávolsága. A szennyvíztelep védőtávolságára nem 

kaptunk adatot, nincs mit ábrázolni. 

 

12. Figyelemmel arra, hogy a Btv. térségi övezetei gyakran fedik egymást, mely területeken mindig a szigo-
rúbb előírást kell érvényesíteni, indokolt az eltérő területek önálló területfelhasználási egységbe, majd a 
szabályozási tervnél önálló övezetbe sorolása.  

 

Tervezői válasz: 

A területfelhasználási kategóriákat az OTÉK alapján szükséges megállapítani. Attól, hogy van valamilyen korlátozó 

vagy védelmi övezet egy telken, nem lesz más a területfelhasználása. Az elaprózott területfelhasználás majd 

övezet a telkeken felesleges telekalakítási kényszert eredményezhetnek, nem tartom elfogadhatónak. 

 

13. Kérjük a műemlék jelölését javítani, a piros pöttyök telektömb nagyságúak.  
 

Tervezői válasz: 

Az 1:10.000 méretarányú szerkezeti terven a jól láthatóság kedvéért szükséges legalább épület nagyságúra raj-

zolni. Mivel egymás mellett helyezkednek el a műemlékek, ezért összetorlódnak a jelek. 

 

14. Változások (beavatkozások és ütemezések) 
Kérjük a fejezetet javítani, figyelemmel arra, hogy nem módosítás, hanem új terv jóváhagyása történik. A ha-

tályos terv változásait az alátámasztó javaslatban kell bemutatni. 

Az új terv ezen fejezetében azokat a változásokat kell bemutatni, ahol a meglévő állapot nem azonos a terve-

zett állapottal – ütemezett területfelhasználás, az ütemezés időbeni és területhasználati leírása, egyéb beavat-

kozások (belterületbe kell vonni, zöldterületet, közműveket, parkolót kell kialakítani, termőföldet más célra kell 

hasznosítani, stb.). Azon elhatározások rögzítése, amelyekre az építési szabályok épülnek. 

Megjegyzés: módosításkor elfogadható a módosuló területek „változásként” történő felsorolása. 

 

Tervezői válasz: 

Szerintem pont a hatályos tervhez képest – ami a jelenlegi használatot megállapítja – történő változásokat kell 

bemutatni, ami a szerkezeti tervlapon is látszik. Az új terv a hatályoshoz képest állapítja meg a változtatási szán-

dékokat, sorolja át az eddigi használatot egy másik használatba. A lakóterület bővítés eredményez belterületi 

határ módosítást, ezzel kiegészítettem. 
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15. A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
Kérjük a lehatárolást az észrevételeknek megfelelően javítani és a jóváhagyandó munkarészben a tervlapokat 

is kérjük mellékelni, és azokon a Btv. véglegesen lehatárolt övezeteit ábrázolni a Btv. színkitöltésének alkal-

mazásával.  

Az erdőterületek kijelölésének igazolását az alátámasztó javaslatban kell szerepeltetni. 
 

Tervezői válasz: 

A tervlapokat nem tartom szükségesnek mellékelni az elfogadásra kerülő munkarészhez. A területrendezési ter-

veknek való megfeleltetést az alátámasztó munkarészben kell kidolgozni. A szerkezeti terv elfogadásával a térségi 

és országos övezetek lehatárolása is elfogadásra kerül. Számszerű eredménye igazolja a %-os megfelelőséget. 

Kérem tisztázni, hogy vagy mindet, vagy egyiket sem kell szerepeltetni az elfogadásra kerülőben. Fenntartom 

előző véleményemet. 

 

16. Általánosságban állapítjuk meg, hogy a szabályozási terv nem értelmezhető, az egymást fedő harsogó 
jelölések a lényeget elfedik, az alaptérkép és az övezeti jelölés nem látható, a terv nem véleményezhető, 
a rá vonatkozó rendelkezések nem érvényesíthetők. 

 

Tervezői válasz: 

Szerintem lehet értelmezni. Nem harsogó, csak egymástól megkülönböztethető. Amennyiben a védelmi és korlá-

tozó elemeket, melyek nagy felületet fednek le csak határvonallal jelölném, úgy az egyes szelvényeken nem le-

hetne látni, így azt lehet hinni, hogy nem is vonatkozik az adott telekre. A felülettel való ábrázolás segítségével 

minden érintett telken látszik. Nem takar el semmit, megfelelően nagyítható, a jelmagyarázatot minden szabá-

lyozási tervet használónak tudni kell értelmezni. 

 

17. Fentiek alapján kérjük a véleményezési dokumentációt javítani, és szakmai véleményezésre ismételten 
megküldeni a TFR 38. § előírásai alapján. 

 

Tervezői válasz: 

A dokumentációt kettő alkalommal megküldtük az előzetes tájékoztatási és a véleményezési szakaszra egyaránt. 

A TFR. nem teszi lehetővé az államigazgatási szervek számára a többszöri véleményezést, ezért nem küldjük meg 

a dokumentációt ismételten (harmadszor is) a véleményezési szakaszra. Az egyeztető tárgyaláson, majd a végső 

szakmai véleményezési szakaszban van lehetőség még a fennmaradt kérdések tisztázására. 

 

18. Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a településfejlesztési és településrendezési eljárás nem hatósági eljá-
rás, ezért az eljárás teljes folyamatában (az elfogadáskor is) a hatályos magasabb szintű jogszabályi elő-
írásoknak kell megfelelni. 

 

Tervezői válasz: 

Arra gondolnak, hogy az új Magyarország területrendezési tervének (új OTrT) is meg kell felelnie a tervnek? Az új 

OTrT-t csak a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni, a jelen eljárás azonban már folya-

matban van. Tisztában vagyunk vele, hogy 2 éven belül felül kell vizsgálni a tervet az új OTrT szerint. 

 
 
 
A véleményezési szakaszban 2019. május 20-án zajlott egyeztető tárgyalás, melyről az alábbi jegyzőkönyvben 
foglaltak szerint történtek egyezségek: 
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A 097/1 hrsz-ú telken a korábbi bányaterület rekultivációja az 1990-es években megtörtént, a mai állapotát az 
alábbi fényképekkel mutatjuk be: 
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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 és Hegyalja utcák lakótelkei, melyek ki-
sebb területűek, inkább díszudvarral rendelkeznek, lakóik inkább pihenés céljából hasznosítják. A hatá-
lyos településszerkezeti terven már kijelölt, de még ki nem alakított kertvárosias lakóterületet ábrázol a 
szerkezeti terv a Hegyalja utcától délre. Az Ady E. utca nyugati végén egy korábban kijelölt kertvárosias 
lakóterület bővítése tervezett. 
 

Falusias lakóterületek 

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

nek 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 az Április 4. közben helyezkednek el. 

Falusias lakóterületen a gazdálkodás, és az ehhez tartozó épületek építése megengedett. 

 

Településközponti terület 

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

cák csomópontja köré szerveződött vallási, kereskedelmi, intézményi épülteket tartalmazó telkek. To-

vábbra 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 köz-

ség 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 kisebb mértékben végeznek.  

 

Különleges terület 

Különleges területbe sorolandók mindazon telkek, melyek funkciójukat tekintve valamely egyedi jelleg-

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

fejlesztések telkei stb. 

Új beépítésre szánt területként új különleges területet jelölünk a Sári utca végében, a településen és a 

környéken egyedülálló komplex turisztikai szolgáltatás nyújtása érdekében.   

 
 
 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

Közúti közlekedési és közműterület 

Közúti közlekedési és közműterületbe sorolandók a közutak területei, továbbá a nagyobb parkoló felüle-

tek, valamint az önálló közmű létesítmények telkei. 
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Kötöttpályás közlekedési terület 

 Ebbe a területfelhasználásba sorolandó a meglévő vasút területe. 

 

Zöldterület 

 Zöldterületbe sorolandók a település meglévő és tervezett közparkjai vagy közkertjei. 

 

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 te-

vékenységhez 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 mezőgazda-

sági területbe. 

 

Vízgazdálkodási terület 

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

területbe.  

 

Különleges beépítésre nem szánt terület 

A Fancsi-vár nevű földvár telke kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely, mely egyedi a településen és a 

környéken. Beépítése nem célszerű, ezért beépítésre nem szánt különleges területbe soroltuk. 

 

1.1.1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

Új szerkezetet meghatározó elemet a hatályos településszerkezeti tervhez képest nem tartalmaz a tervezett 

településszerkezeti terv. A 68 sz. országos főút települést elkerülő szakaszának nyomvonalát a területrendezési 

tervek és a hatályos településszerkezeti terv is tartalmazza. Az út nyomvonala mégis újként jelölt, hiszen még ma 

is csak tervezett nyomvonal, nem valósult meg, és a megvalósítása nem is várható a terv távlatában, ezért a tele-

pülésszerkezeti tervben is csak a nyomvonallal 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 gazdasá-

gi 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 rendel-

kezik - 250-250 m széles területen, 
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b) főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől számított 50-50 m széles te-

rületen, 

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. 

(10) Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatás-

vizsgálathoz 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 ki-

jelölni, illetve épületet elhelyezni csak a település katasztrófavédelmi besorolásának és a veszélyeztető ha-

tásnak 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 technológi-

ához 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 rendelteté-

se alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni 

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

ján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyez-

hetők. 

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

kenység - külön védelmi intézkedés nélkül - nem folytatható. 

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

ni. 

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, illet-

ve 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 in-

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

lis 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. 

 

A szennyvíztisztító telep 500 méteres védőtávolsága jelölt. A védőtávolságon belül huzamos emberi tartózko-

dásra szolgáló építményt elhelyezni nem szabad. 

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


[ALTÁMASZTÓ JAVASLAT] 2020. 

 

 19 

 

 

Természetvédelmi: 

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

lamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes és természetközeli állapo-

tú 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 meghatá-

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

 

Közmű: 

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

helyezett 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, nyuga-

lomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lé-

vő 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 átala-

kító 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 vonat-

kozó előírásoknak megtartásával létesült, 

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

szültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiter-

jed. 

(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 síko-

kig terjed. 

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

csőben, 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 ter-

jed. 

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

ték 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 
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távolságban lévő függőleges síkokig terjed. 

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

gi 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 meg-

felelő távolságban lévő függőleges síkokig terjed, 

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 ter-

jed. 

 

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

zéppontjától 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 henger-

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

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

Biztonsági tényező 

 
 

Környezet 

ha a szállított 
közeg atmosz-

férikus  
állapotban 

stabil folyadék 

ha a szállított 
közeg at-

moszférikus 
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 men-

tén a partvonaltól számított 6 méterig, 

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

terjed. 

 

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 

IV. FEJEZET 

VÉDŐTÁVOLSÁG, VÉDŐZÓNA ÉS A BIZTONSÁGI ÖVEZET 

    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, beleértve a karbantartást és az üzemzavar-elhárítást is. 

1.1.1.    Térszint alatt elhelyezett gázelosztó vezeték esetében épület, vasúti űrszelvény és vil-
lamosvágány szélétől az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani. 

  A B C D 
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1. Nyomásfokozat Védőtávolság (m) 

2.   épülettől vasúti űrszelvénytől villamosvágánytól 

3. Kisnyomás 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

4. Középnyomás 4 (2) 4 (2) 3 (1) 

5. Nagy-középnyomás 5 (2,5) 5 (2) 3 (1) 

1.1.2.    Az 1.1.1. pont szerinti táblázat zárójelben lévő védőtávolságai alkalmazhatók, ha: 

a)    az épületet megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül az e fejezet 4.1–
4.3. pontja szerinti védelme biztosított, 

b)    a vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon 
belül az e fejezet 4.5. pontja szerinti mechanikai védelme biztosított, továbbá 

c)    a villamos vontatású vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek aktív korrózió-
védelmi berendezései vannak, amennyiben azok acél anyagúak. 

1.1.3.    Ha a gázelosztó vezetékkel érintett területen nincs épület, akkor a védőtávolságot nyomásfoko-
zattól függően legalább az 1.1.1. pont szerinti táblázat épülettől előírt (B oszlop) zárójelben 
lévő védőtávolságaiként kell meghatározni. 

1.1.4.    A védőtávolságot a gázelosztó vezeték mindkét oldalán, annak szélső alkotóinak felszíni vetüle-
tétől merőleges irányban, a talajszinten kell mérni. Az e Szabályzat előírásai szerint elhelye-
zett párhuzamos elosztóvezetékek védőtávolságai átfedhetik egymást. 

1.1.5.    A gázelosztó vezeték lefúvatására szolgáló fáklya védőtávolságának mérete megegyezik hőha-
tásövezetének méretével. A hőhatásövezet méretét a földgázelosztó határozza meg. 

1.1.6.    A gázelosztó vezeték és védőcsöve belső terében nyomvonalas létesítmény úgy helyezhető el, ha 

a)    a gázelosztó vezeték kapacitása ezáltal nem csökken, 

b)    a gázelosztó vezeték tisztítását, karbantartását, üzemzavar elhárítását nem akadályozza, 

c)    a gázelosztó vezeték szerelvényeinek üzemeltetését, működtetését nem korlátozza, 

d)    a nyomvonalas létesítmény építése, üzemeltetése, üzemzavar elhárítása nem zavarja a 
gázelosztást, 

e)    a nyomvonalas létesítmény nem jár potenciális szivárgási kockázattal, és 

f)    a nyomvonalas létesítmény üzemeltetése, meghibásodása nem jelent gyújtóforrást, rob-
banásveszélyt. 

1.2.    A térszint alatti gázelosztó vezeték védőtávolsága más csővezetékektől és kábelektől – az alkotójától függő-
leges vetületben számítva – legalább a következő: 

1.2.1.    lakott területen belüli 

a)    keresztezések esetén: 0,2 m, 

b)    párhuzamos vezetés esetén: 

ba)    vízvezetéktől: 0,7 m, 

bb)    üreges állandó túlnyomás nélküli közműtől: 1,0 m, 

bc)    csapadék csatornától: 0,5 m, 

bd)    erősáramú kábeltől: 0,5 m, 

be)    távhőellátó vezetéktől: 1,0 m, 

bf)    távközlő kábeltől: 0,5 m, 

c)    villany vagy távközlési oszloptól: 2 m, mechanikai védelemmel: 1 m. 

1.2.2.    lakott területen kívül 

a)    keresztezések esetén: 0,2 m, 

b)    párhuzamos vezetés esetén: 

ba)    ha DN (névleges csőátmérő) ? 150 1,0 m, 

bb)    ha 150 < DN ? 400 1,5 m, 

bc)    ha 400 < DN ? 600 2,0 m, 

bd)    ha 600 < DN ? 900 3,0 m, 

be)    ha 900 < DN 3,5 m, 

c)    villany- vagy távközlési oszlop esetén: 2 m, mechanikai védelemmel: 1 m. 

1.2.3.    párhuzamos vezetés esetén gázvezetékek egymástól való távolsága 

a)    DN ? 400 0,3 m, 
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b)    DN > 400 0,6 m. 

1.3.    A térszint felett szerelt gázelosztó vezeték védőtávolságát a várható káros hatások, a javítás és a 
karbantartás helyigényére figyelemmel egyedileg kell meghatározni. 

1.4.    A gázelosztó vezetéket más nyomvonalas létesítményekkel párhuzamosan, keresztezés nélkül kell 
elhelyezni. 

1.5.    Amennyiben az 1.4. pontban előírtak nem teljesíthetőek, a gázelosztó vezeték és más nyomvona-
las létesítmény keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet. 

    2.    Védőzóna 

2.1.    Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni (pl. oldható 
kötések, túlnyomás-határoló szerelvények), védőzónát kell kialakítani. 

2.2.    A robbanásveszélyes zóna határa nem lehet a védőzónán kívül. 

2.3.    A védőzónát a tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell. 

    3.    Biztonsági övezet 

3.1.    A biztonsági övezet mértéke a gázelosztó vezetéknél az e fejezet 1.2. pontja szerinti épülettől elő-
írt védőtávolság, felszíni berendezéseknél az e fejezet 2.1. pontja szerinti védőzónával megegye-
ző. 

3.2.    Nyomásszabályozó állomások biztonsági övezetét a IX. fejezet 3.4. pontjában épülettől előírt érté-
kek figyelembevételével kell meghatározni. 

    4.    Védelmek 

Amennyiben az e fejezet 1.2. és 1.3. pontjaiban előírt védőtávolságok nem tarthatók, vagy a gázelosz-
tó vezeték állagának megóvása indokolja, védelmet kell kialakítani az alábbiak szerint: 

4.1.    Ha a keresztezett vagy megközelített létesítmény jellege indokolja, annak védelmét a gázelosztó 
vezetékből esetlegesen kiáramló földgáztól úgy kell kialakítani, hogy az meggátolja a kiáramló 
földgáznak a védendő létesítménybe jutását. Ilyen védelem lehet a gázelosztó vezetéken elhe-
lyezett védőcső, amelynek tervezett élettartama megegyezik a gázelosztó vezeték tervezett 
élettartamával, és amely megakadályozza, hogy a gázelosztó vezetékből esetlegesen kikerülő 
gáz a védendő létesítménybe kerüljön, ennek érdekében végeit időtálló módon le kell zárni, lég-
terét a szabadba ki kell szellőztetni. A védőcső vége a keresztezett, megközelített létesítmény 
szélső vonalán 1,0 m-re nyúljon túl, légtere ellenőrizhető legyen. 

4.2.    Amennyiben a gázelosztó vezeték és a védőcső gyártásuk során a tervezett élettartam végéig szét-
választhatatlan módon összeépítésre kerülnek, akkor nem szükséges az e fejezet 4.1. pontja sze-
rinti kiszellőztetés. 

4.3.    A védőcső olyan műszaki megoldással helyettesíthető, amely az esetlegesen kiáramló földgázt a 
szabadba juttatja. 

4.4.    Amennyiben üreges állandó túlnyomás nélküli közmű utólag felülről keresztezi a gázelosztó veze-
téket, az e fejezet 4.1–4.3. pontja szerinti védelmet az utólagosan épített közművön kell kialakí-
tani. Nem tekintendő üreges állandó túlnyomás nélküli közműnek az a védőműtárgyban elhe-
lyezett közmű, amelynek a védőműtárgya meggátolja, hogy az abba esetlegesen kerülő gáz a 
közműre vagy a környezetre veszélyt jelentsen. 

4.5.    Ha a gázelosztó vezetéket kell védeni a külső környezeti behatásoktól, mechanikai védelmet kell 
kialakítani, amely a gázelosztó vezetéket a károsító hatásoktól megvédi. Mechanikai védelem 
céljára védőcső is alkalmazható, ilyenkor a kiszellőztetésről nem kell gondoskodni. 

4.6.    Ha a gázelosztó vezetéket védőcső védi, az anyagában, jelölésében legyen megkülönböztethető a 
gázelosztó vezetéktől, és a csőközpontosítás biztosított legyen. 

 

 

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 tulajdono-

sa (tulajdonosi jogok gyakorlója), vagyonkezelője, használója, vagy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontár-

gyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben meghatározott ingyenes használó-

https://uj.jogtar.hu/
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ja (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az Étv.-ben meghatározottak, valamint e törvény szerint köteles gondos-

kodni. 

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

tott műemléki érték, műemlék esetében a fenntartási, jókarbantartási kötelezettség a rendeltetésszerű és biz-

tonságos használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képe-

ző építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyai-

ra. 

 

 

 

1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
 

A település szerkezete lényegében nem változik, a meglévő szerkezetalkotó elemek megmaradnak. Új elemként 

ábrázoljuk a 68 sz. főút települést elkerülő szakaszát, ami már nem új elem, hiszen már a korábbi településszer-

kezeti terv is tartalmazta, de mivel még nem valósult meg, ezért újként szükséges jelölni. 

 

Területfelhasználás változások: 

 

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 
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2. A telek felszabdalása helyett egységesen kezelése. A zöldterület és a gazdasági erdő helyett a 
685/7 és 685/9 hrsz-ú telkek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása tervezett a 
működő üzem fenntartása és fejlesztési lehetőségének biztosítása érdekében. 

 

A meglévő üzem további fejlődését akadályozza a telkén kijelölt zöldterület és erdőterület, ezért megszüntetése 
tervezett.  
 
Módosítással érintett terület nagysága: 6,54 ha 
 

A teljes telek gazdasági területbe sorolása a Btv. előírásai miatt nem lehetséges. A Btv. 5. § (2) bekezdése előírá-

sának értelmében az erdőterületet csak mezőgazdasági, természetközeli vagy vízgazdálkodási területbe lehet 

sorsolni. Mivel a telek belterületi ingatlan, legcélszerűbb az általános mezőgazdasági területfelhasználásba soro-

lás, mely gazdálkodást és építést is lehetővé tesz. A mezőgazdasági terület pedig már átminősíthető más 

területfelhasználásba, ezért a zöldterület visszapótlása is ezen a telken megvalósítható. 

 
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

3. A 0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz-ú telkek felhasználásával komplex turisztikai szolgáltatás nyújtá-
sának lehetővé tétele. 

 

A meglévő turisztikai szolgáltatást végző Góbé-tanya tulajdonosa olyan komplex turisztikai kínálatot szeretne 

létrehozni a telkén, mely a településen még nem lelhető fel. A környezettel és természettel harmonizáló épüle-

tekben 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 rendelte-

tésű építmények. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 10,29 ha 

   
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 
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4. Belső tömbfeltáró út visszavonása a Hegyalja és az Ady E. utcák között. 
 

A tömbbelső kertvárosias lakóterületi minősége, s ezzel a telkek felosztása nem valósult meg a hatályos telepü-

lésszerkezeti terv időtávlatában és nem várható jelen településszerkezeti terv ideje alatt sem, így a meglévő tel-

keket – kiterjedésüket figyelembe véve, ahhoz alkalmazkodva - teljes terjedelmükben kertvárosias lakó vagy 

településközponti területbe soroltuk. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 2,82 ha 

 

  
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

 

5. Ady E. u. 25.  (60 hrsz) sz. alatti telken tervezett út visszaminősítése lakóterületté 
 

A tervezett tömbfeltárás nem valósult meg, ezért a tervezett tömbfeltáró utat megszüntetjük és a telek lakó 

funkcióját figyelembe véve visszaminősítjük kertvárosias lakóterületbe. 

 

Közúti közlekedési terület változása Kertvárosias lakóterületre: 0,13 ha 

 

    
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 
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6. Ipari terület különleges mezőgazdasági üzem területre módosítása (mezőgazdasági telephely) 
 

A hatályos terven ipari gazdasági területbe sorolt mezőgazdasági hasznosítású telephely telkét a rendeltetésének 

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

hetőség, az átsorolással ez növelhető lesz.  

 

Módosítással érintett terület nagysága: 2,34 ha 

   
 Alaptérkép Hatályos településszerkezeti terv Tervezett módosítás 

 

7. 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 cél-

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

let 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 

 

8. 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 a 

területfelhasználás változását bemutató ábrán jelöljük 9-es számmal, a településszerkezeti terv sraffozott felület-

kitöltéssel jelöli a tervezett erdő és mezőgazdasági területeket. 

 

9. 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. 
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Módosítással érintett terület nagysága: 1,26 ha 

 

   
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 

 

10. A Fancsi-vár telke beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt különleges területbe sorolása. 
 

A véleményezési eljárásban a megyei főépítész felvetését megfontolva, a meglévő temetőtől megkülönböztetve 

soroljuk beépítésre nem szánt területfelhasználásba a 928 hrsz-ú telket. 

 

Módosítással érintett terület nagysága: 0,73 ha 

 

   
 Alaptérkép  Hatályos településszerkezeti terv  Tervezett módosítás 
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Az egyes, területfelhasználás változással érintett területek átnézeti térképe a hatályos településszerkezeti terven 

ábrázolva. 
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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. 
 

Tervezett módosítás Területi tervi érintettség Megfeleltetés 

 

OTrT:  

jó termőhelyi adottságú 

szántóterület 

 

Btv.:  

Sz-1 

6/B. § szerinti Zöldterület 

megszüntetése: 0,23 ha 

OTrT: 

a mezőgazdasági terület kijelölése 

során figyelembe vettük. 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk 

ki területet 

a megszűnő zöldterület visszapótlása 

megtörtént (lásd: 2.5.2. pont alatt) 

 

 

 

2. A telek felszabdalása helyett egységesen kezelése. A zöldterület és a gazdasági erdő helyett a 
685/7 és 685/9 hrsz-ú telkek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása tervezett a 
működő üzem fenntartása és fejlesztési lehetőségének biztosítása érdekében. 

 

 

Tervezett módosítás Területi tervi érintettség Megfeleltetés 

 

OTrT: - 

 

Btv.: 

Sz-1 

6/B. § szerinti Zöldterület 

megszüntetése: 1,29 ha  

Erdőterület megszüntetése 

5. § (2) szerinti erdő 

 

OTrT: nem releváns 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki 

területet. 

A megszűnő zöldterület visszapótlása 

megtörtént (lásd: 2.5.2. pont alatt) 

Az erdőt általános mezőgazdasági terü-

letbe soroltuk át. 

   

 

 

 

 

 

 



[ALTÁMASZTÓ JAVASLAT] 2020. 

 

 30 

 

 

 

 

  

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

 

Tervezett módosítás Területi tervi 

érintettség 

Megfeleltetés 

 

OTrT: - 

 

Btv.: 

Sz-1 

Ö-2 

OTrT: nem releváns 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet 

A beépítésre szánt terület kijelölését úgy tervezzük, hogy a 

Btv. Ö-2 övezetét csökkentjük az érintett területnagysággal, 

azaz 10,29 ha-ral, így a Btv. Ö-2 övezete nem érvényes a 

kijelölt területen. Az övezet csökkentésének megfelelőségét 

az összefoglaló táblázat igazolja. 

   

 

 

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

Tervezett módosítás Területi tervi érintettség Megfeleltetés 

 

OTrT: - 

 

Btv.: 

Sz-1 

OTrT: nem releváns 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet 
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5. Ady E. u. 25.  (60 hrsz) sz. alatti telken tervezett út visszaminősítése lakóterületté 
 

Tervezett módosítás Területi tervi érintettség Megfeleltetés 

 

OTrT: - 

 

Btv.: 

Sz-1 

OTrT: nem releváns 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet. 

 

6. Ipari terület különleges mezőgazdasági üzem területre módosítása (mezőgazdasági telephely) 
 

Tervezett módosítás Területi tervi érin-

tettség 

Megfeleltetés 

 

OTrT:  

kiváló termőhelyi 

adottságú szántó-

terület 

 

Btv.: 

Sz-1 

OTrT: 

Új beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki, 

a telek eddig is beépítésre szánt 

területfelhasználásba volt sorolva (ipari gaz-

dasági terület). 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki terüle-

tet. 

 

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

Tervezett módosítás Területi tervi 

érintettség 

Megfeleltetés 

 

OTrT: 

tájképvédelmi 

szempontból 

kiemelten 

kezelendő 

terület 

 

Btv.: 

Sz-1 

T-1 

 

OTrT: 

A településszerkezeti terv az adatszolgáltatásnak megfelelően 

pontosította a tájképvédelmi terület kiterjedését. A tájba 

illesztés szabályai nem a helyi építési szabályzat feladata már 

a településkép védelméről szóló törvény hatályba lépése óta. 

Az épületekre vonatkozó építési előírások a hagyományos 

falusias beépítést teszik lehetővé. 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet. 

Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, meglévő 

beépítésre szánt terület (Gip) módosítása tervezett a meglévő 

és folytatni kívánt telekhasználatnak megfelelően. 

Az építési előírások a hagyományos falusias beépítést teszik 

lehetővé. 

A telkek U-2 övezetben ábrázoltak, de ezen övezetet a ±5%-os 

lehetőséggel élve csökkentettük. Az övezet kiterjedésének 

megfelelőségét az alábbi táblázat tartalmazza. 
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8. 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 mutat-

juk be egyesével, a településszerkezeti terv sraffozott felületkitöltéssel jelöli a tervezett erdő és mezőgazdasági 

területeket. 

 

A területek erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térség előírásainak, valamint az M-1, M-2, E-1, E-2 övezetek, 

valamint további OTrT és Btv. előírásoknak való megfelelőségét alább részletezzük. 

 

 

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

Tervezett módosítás Területi tervi érin-

tettség 

Megfeleltetés 

 

OTrT: 

tájképvédelmi 

szempontból ki-

emelten kezelen-

dő terület 

jó termőhelyi 

adottságú szántó-

terület 

 

Btv.: 

Sz-1 

 

OTrT: 

A településszerkezeti terv az adatszolgáltatásnak meg-

felelően pontosította a tájképvédelmi terület kiterje-

dését. A tájba illesztés szabályai nem a helyi építési 

szabályzat feladata már a településkép védelméről 

szóló törvény hatályba lépése óta. Az épületekre vo-

natkozó építési előírások a hagyományos falusias be-

építést teszik lehetővé. 

A beépítésre szánt terület kijelölése egy korábbi kijelö-

lés bővítését jelenti. A mezőgazdasági terület kijelölé-

sekor ezt a területet nem tudtuk figyelembe venni. 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet. 

 

 

10. A Fancsi-vár telke beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt különleges területbe sorolása. 
 

Tervezett módosítás Területi tervi érintett-

ség 

Megfeleltetés 

 

OTrT: - 

 

Btv.: 

Sz-1 

OTrT: nem releváns 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki terüle-

tet. 
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Településszerkezeti változást nem eredményező beavatkozások, melyek hatással vannak a területrendezési 

övezetek lehatárolására 

 

11. 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 telek-

nek 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 terület-

ről, hogy kisebb telkek is beépíthetővé váljanak. A Btv. M-1 és M-2 övezetének teljes felülvizsgálatára van szük-

ség Kéthely ezen területrészén, mert bár nincs zártkertként nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartás szerint ez a 

külterületi rész, de a beépítési és használati jellemzői zártkerti minőségű, s betarthatatlanok az M-1 övezet elő-

írásai. 

 

Tervezett módosítás Területi tervi 

érintettség 

Megfeleltetés 

 

OTrT: 

jó termőhelyi 

adottságú szántó-

terület 

tájképvédelmi 

szempontból 

kiemelten keze-

lendő terület 

 

 

Btv.: 

Sz-1 

C-1 

M-1 

OTrT: 

A telkeket mezőgazdasági területbe soroltuk. 

A településszerkezeti terv az adatszolgáltatásnak 

megfelelően pontosította a tájképvédelmi terület 

kiterjedését. A tájba illesztés szabályai nem a helyi 

építési szabályzat feladata már a településkép vé-

delméről szóló törvény hatályba lépése óta. Az 

épületekre vonatkozó építési előírások a hagyomá-

nyos mezőgazdasági beépítést teszik lehetővé. 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet. 

Új beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki. 

Az építés feltételét az építési előírások tartalmaz-

zák. 

Az M-1 Btv. övezet területét csökkentettük 5,47 ha-

ral. 
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12. Falusi turizmus számára szolgáló 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 nyilván-

tartva az ingatlan-nyilvántartás szerint ez a külterületi rész, de a beépítési és használati jellemzői zártkerti minő-

ségű, s betarthatatlanok az M-1 övezet előírásai. 

 

Tervezett módosítás Területi tervi érin-

tettség 

Megfeleltetés 

 

OTrT: 

tájképvédelmi 

szempontból ki-

emelten kezelendő 

terület 

 

 

Btv.: 

Sz-1 

C-1 

M-1 

OTrT: 

A településszerkezeti terv az adatszolgáltatásnak megfelelő-

en pontosította a tájképvédelmi terület kiterjedését. A tájba 

illesztés szabályai nem a helyi építési szabályzat feladata már 

a településkép védelméről szóló törvény hatályba lépése 

óta. Az épületekre vonatkozó építési előírások a hagyomá-

nyos mezőgazdasági beépítést teszik lehetővé. 

 

Btv.: 

Hulladéklerakó céljára nem jelöltünk ki területet. 

Új beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki. 

Az építés feltételét az építési előírások tartalmazzák. 

Az M-1 Btv. övezet területét csökkentettük 0,66 ha-ral. 
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13. Térségi jelentőségű kerékpárút helyének biztosítása 
 

A külterületen részben elkészült a Mesztegnyőtől a Balatonig elnevezésű térségi kerékpárút. A 68 és 6707 sz. 

utak kereszteződésétől a Rákóczi utcáig, Sári – Jókai utcától a közigazgatási 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. 

 

Tervezett módosítás Területi tervi érintettség Megfeleltetés 

 

OTrT: 

- 

 

Btv.: 

 

OTrT: nem releváns 

 

 

Btv.: 

A 68 sz. főút mentén, a közleke-

dési területen belül jelöltük ki a 

kerékpárút nyomvonalát. 
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A településszerkezeti terv területrendezési tervekkel való megfeleltetésének igazolása: 
A rajzi munkarészek külön dokumentumban találhatók. 

 

Térségi 

területfelhasználás 

vagy övezet 

TeIR adat szerinti 

területnagyság 

(ha) 

Adatszolgáltatásként 

kapott területnagy-

ság 

(ha) 

Településszerkezeti 

tervhez lehatárolt 

területnagyság 

(ha) 

A településszerke-

zeti tervhez lehatá-

rolt területnagyság 

a TeIR adathoz 

viszonyítva 

OTrT. 

Kiváló termőhelyi 

adottságú szántóte-

rület övezete 

54,91 217,21 217,21 TeIR-hez: 
395,57 % 

adatszolgáltatáshoz: 
100 % 

Jó termőhelyi adott-

ságú szántóterület 

övezete 

404,90 178,91 178,91 TeIR-hez: 
44,19 % 

adatszolgáltatáshoz: 
100% 

Kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterü-

let övezete 

440,88 nem kaptunk adatot 440,88 100% 

Tájképvédelmi 

szempontból ki-

emelten kezelendő 

terület övezete 

2958,42 3000,5 3085,15 TeIR-hez: 

104,28 

adatszolgáltatáshoz: 

102,82% 

Btv. 

Erdőgazdálkodási 

térség 
1740,12 - 1716,69 98,65 % 

Mezőgazdasági 

térség 
2729,95 - 2616,53 95,84 % 

Vízgazdálkodási 

térség 
82,73 - 198,17 239,53 % 

Települési térség 340,66 - 328,28 96,37 % 

Egyedileg meghatá-

rozott térség 
12,25 - 10,72 nem releváns 

Ö-1 Magterület 937,22 940,83 938,66 100,15 % 

Ö-2 Ökológiai folyo-

só 
1345,30 1356,93 1342,70 100,19 % 

Ö-3 Pufferterület 10,80 11,17 10,68 98,89 % 

T-1 Térségi jelentő-

ségű tájképvédelmi 

terület 

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

T-2 Történeti tele-

pülési terület 

közigazgatási terü-

let 
nincs adat leírás tartalmazza - 

L-1 Szélerőmű elhe-

lyezéséhez vizsgálat 

alá vonható terület 

119,88 - 119,88 100,00 % 

A-1 Ásványi nyers-

anyag-gazdálkodási 

terület 

közigazgatási terü-

let 

tőzeg: 380,78 

láp: 99,12 

tőzeg: 380,78 

láp: 99,12 
100 % 
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Térségi 

területfelhasználás 

vagy övezet 

TeIR adat szerinti 

területnagyság 

(ha) 

Adatszolgáltatásként 

kapott területnagy-

ság 

(ha) 

Településszerkezeti 

tervhez lehatárolt 

területnagyság 

(ha) 

A településszerke-

zeti tervhez lehatá-

rolt területnagyság 

a TeIR adathoz 

viszonyítva 

R-2 Ökológiai reha-

bilitációt igénylő 

terület 

12,25 - 

10 évnél régebbi 

rekultiváció miatt 

nem releváns 

- 

Sz-1 Felszíni szeny-

nyezésre fokozottan 

érzékeny terület 

3808,35 - 3772,90 99,07 % 

P-2 Vízeróziónak 

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

F-1 Felszíni vízminő-

ség-védelmi terület 
828,83 - 831,49 100,32 % 

U-1 Települési terü-

let 
286,48 - 300,79 104,99 % 

U-2 Gazdasági terü-

let 
53,96 - 51,43 95,31 % 

M-1 Általános me-

zőgazdasági terület 
2445,04 - 2338,34 95,64 % 

M-2 Kertgazdasági 

terület 
285,39 - 278,19 97,48 % 

M-3 Kiváló termő-

helyi adottságú 

szántóterület 
321,06 217,21 217,21 

TeIR-hez: 

67,65 % 

adatszolgáltatáshoz: 

100 % 

E-1 Erdőterület 1722,13 - 1719,69 99,85 % 

E-2 Erdőtelepítésre 

alkalmas terület 
17,98 250,87 248,63 1382,81 % 

E-3 Kiváló termőhe-
lyi adottságú erdő-
terület 

953,24 440,88 440,88 46,25 % 

 
 

OTrT 7. § (1):  

Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő: 761,28 ha 225,50 % 

MEGFELEL Tervezett szerkezeti terven jelölt erdő: 1716,69 ha 

 

OTrT 8. § (1): Kéthely a Balatonboglári borvidék része. 
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A C-1 szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területen beépítésre szánt területfelhasználást nem jelöltünk ki. 

 

OTrT 8. § (2): Kéthely a Gyümölcs Termőhelyi Kataszterben nem szerepel. 

 

Btv 5. § (1):   

A hatályos szerkezeti terven jelölt erdő: 1631,89 ha 

MEGFELEL Btv. Erdőgazdálkodási térség: 1740,12 ha 

Tervezett szerkezeti terven jelölt erdő: 1716,69 ha 

    

Btv 5. § (2):  

 

Hatályos szerkezeti terv Tervezett szerkezeti terv Változás 

  

Turisztikai erdőterület módosul 

általános mezőgazdasági területre 
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Védelmi erdőterület módosul 

általános mezőgazdasági terület-

re, majd részben zöldterületre 

  

Turisztikai erdőterület módosul 

általános mezőgazdasági területre 

  

Turisztikai erdőterület módosul 

általános mezőgazdasági területre 

  

Gazdasági erdőterület módosul 

általános mezőgazdasági területre 
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Védelmi erdőterület módosul 

kertes mezőgazdasági területre 

 

Btv 5. § (3): Az adattárban szereplő erdőket erdő területfelhasználásba soroltuk. Ábrázolása külön tervlapon 

található. 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemuta-

tása 

 
Az előzőekben ismertetett változtatási szándékok településfejlesztési koncepcióval való összhangját a koncepció-

ban 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 fejleszté-

sét, továbbá az életminőség javító, arculatfejlesztő fejlesztéseket, melyek szintén egy-egy átfogó cél-

ként 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. 
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„ 

 

 

2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

A tájrendezés során korszerű ökológiai, műszaki, gazdasági és esztétikai ismeretek, illetve elvek jutnak érvényre, s 

ezek eredményeképpen az ember környezete kedvező irányban alakulhat. A tájrendezés felöleli a társadalmi 

vonatkozásokat, és az emberi igények mentén jelöli ki a teendőket: mit, hol és miért. A tájrendezés a rendezett, 

emberhez és az élővilághoz egyaránt méltó színtér kialakításán tevékenykedik. Teret ad településfejlesztési meg-

fontolásoknak és a környezetrendezés vonatkozásában is számos elvnek, amelyek gyakran különféle szakterüle-

tek tudományos kutatási eredményein vagy vizsgálatok konklúzióján nyugszanak. A tájrendezés révén: 

 a tájban rejlő lehetőségek és értékek (használati, kondicionáló, vizuális megközelítésben) kiterjedhet-

nek és fokozódhatnak 

 ekképpen az ember teljesítménye növekedhet, a kiteljesedés felé mozdulhat az élete a különféle terü-

leteken 

A tájrendezés célja a táj összetett fejlesztése, s érthetően csakis alapos tájvizsgálatra, továbbá tájértékelésre 

épülhet. A tájrendezés során előirányzott javaslatok, intézkedések, teendők és ezek ütemezése jelölik ki aztán a 

fejlesztés megvalósulási lépéseit. A tájrendezés további céljai a következők: 

 a táji elemek, alkotók (természetes és épített elemek) összehangolása 

 így a tájban levő különféle értékek és potenciál (kedvező élettani hatás, termelőképesség, használati 

és vizuális érték), minél nagyobb mérvű hasznosítása 

amely hosszú távon fenntartható használatot és értékmegóvást tesz lehetővé. 

 
2.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 

Minden táj egyedi, unikális, jellegzetességei máshol nem megismételhetők. Nincs két egyforma táj, tájegység. A 

táj egyedi, nem univerzálható. A táj a társadalom anyagi létfeltétele, ugyanakkor magasrendű ökológiai és vizuá-

lis kvalitások hordozója (Csemez, 1996.). A tájban tükröződnek a mindenkori társadalomi és gazdasági funkciók. 

A tájhasználat a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú igénybevétele. A tájpotenciál a táj teljesítőképessége, 

amelynek alkotói az adott tájegység egymással kölcsönhatásban álló ökológiai, ökonómiai és tájképi potenciáljai. 

A tájpotenciál kifejezi a tájhasználat lehetséges mértékét, azt, hogy egy táj milyen mértékben alkalmas a társada-

lom sokrétű igényeinek kielégítésére. Más megfogalmazás szerint a tájhasználat a természetes rendszerekbe való 

olyan mesterséges, antropogén beavatkozás, amely a természet adta lehetőségeket tudatos, célirányos, egyéni 

vagy közösségi célok szolgálatába állítja. 
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Kéthely Község közigazgatási területén többféle tájhasználat található, mely tükröződik a tájszerkezetben. Egy 

település tájszerkezetét főként a domborzati, vízrajzi és egyéb természeti adottságokhoz alkalmazkodó terület-

használati foltok, beépített területek, valamint az azokat összekötő, elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek ala-

kítják. 

A tájhasználat, tájszerkezet tervezésekor kiemelt szempont volt:  

 a természetvédelmi-, táji-, tájképi elemek védelme (Lásd 2.1.2 és 2.1.3),  

 az egyes tájtípusok jellegzetességeit megtartó, a tájhasználati rendszer kialakulását segítő szabályozás 

kialakítása, 

 a településre vonatkozó térségi tervek, az Országos Területrendezési Terv (OTrT), és Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Terv tájhasználati elvárásaival való összhang biztosítása. 

A Településszerkezeti terv és a HÉSZ rajzi melléklete, a Szabályozási terv, figyelembe véve Kéthely Község véden-

dő táji-, természeti adottságait, tájkaraktereinek kulcstényezőit, az alábbi külterületi területfelhasználási rend-

szerre tesz javaslatot. 

 

Beépítésre szánt területek 

Vegyes- és lakóterületek 

Fontos szempont az „élhető lakókörnyezet” biztosítása, valamint a klímavédelem szempontjainak érvényesítése. 

Továbbá településképi szempontból is rendkívül fontos, hogy területhasználatonként a HÉSZ-ben előírt zöldfelü-

letek megvalósuljanak, többszintű növényállomány – fák és cserjék együttesen – kerüljenek telepítésre. 

Gazdasági területek esetében az iparterületeken fontos, hogy az akár az egészségre is káros, felhagyott ipari 

létesítmények megújuljanak, helyükre új munkahelyet adó létesítmények kerüljenek. A cél az értéket termelő 

vállalkozások számának növekedése, új vállalkozások generálása és a meglévő vállalkozások technológiai fejlesz-

tése. Gazdasági területeken a tájrészletek átszellőzése, az „élhető lakókörnyezet” biztosítása, valamint a klíma-

védelem szempontjainak érvényesítése, továbbá településképi szempontból is rendkívül fontos, hogy a HÉSZ-ben 

előírt zöldfelületek megvalósuljanak a gazdasági területek esetében is, többszintű növényállomány —fák és cser-

jék együttesen— kerüljenek telepítésre. 

Gazdasági területek esetén javasolt, hogy a telekhatárok mentén legalább 3–5 m széles fákból és cserjékből, 

gyepfelületből álló, háromszintes zöldsáv kerüljön telepítésre. Ajánlott a gazdasági területek közbenső részeire is 

néhány közepes vagy nagy termetű őshonos lombhullató fát telepíteni, hogy a gazdasági épületek és létesítmé-

nyek tájba illesztése minél hatékonyabban megvalósulhasson.  

 

Beépítésre szánt különleges területek  

Különleges területbe sorolandók mindazon telkek, melyek funkciójukat tekintve valamely egyedi jelleggel rendel-

keznek. Ilyenek pl.: a temető, a szennyvíztelep, a mezőgazdasági telephelyek, turisztikai célú fejlesztések telkei 

stb. 

 

Beépítésre nem szánt területek 

Beépítésre nem szánt területbe tartoznak a település közigazgatási területének zöldterületi, közlekedési, mező-

gazdasági, és erdő, illetőleg az egyéb célra szolgáló részei. 

Az erdőterületek esetében a településrendezési eszközök felülvizsgálata funkciójuk és építmények elhelyezése 

szempontjából az alábbi területfelhasználási kategóriákat különböztetik meg:  

 védelmi erdő (Ev) 

 gazdasági erdő (Eg) 

 közjóléti erdő (Ek). 

Az erdők településszerkezeti, ökológiai, környezetvédelmi szempontból meghatározó elemként szerepelnek a 

külterület településképében. Kéthely közigazgatási területén az erdőket az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári 
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Igazgatósága tartja nyilván. Az erdőterületek döntő része, közel 80%-a gazdasági rendeltetésű erdő. Az erdőgaz-

dasági területeket vegyeskorú, zömmel keménylombos, néhol lágylombos erdők fedik. A közutak, dűlőutak, vízfo-

lyások menti fasorok olyan hagyományos tájszerkezeti elemek, melyek a többszáz éves térképeken is feltüntetés-

re kerültek, így tájképvédelmi szempontból történelmileg is meghatározóak. 

 

Erdőterületeket érintő változások 

A közigazgatási területen nagyobb mértékű változások nem történnek az erdő területfelhasználást érintően, és a 

területfelhasználási módosítások a meglévő tájszerkezetet nem alakítják át, a jelenlegi tájhasználat változatlan 

marad. 

A tervezett változtatások során Kéthely Község erdőterületeinek mennyisége, minősége és rendeltetése nem 

változik, az erdők tájképvédelmi, tájökológiai szerepe változatlanul megmarad. 

 

Mezőgazdasági területet érintő változások 

A mezőgazdasági területek esetében a településrendezési eszközök felülvizsgálata az alábbi terület-felhasználási 

kategóriákat különbözteti meg: általános mezőgazdasági terület és kertes mezőgazdasági terület.  

A mezőgazdasági területek közül döntő részarányú a szántóföldi művelésű, ezt követik a gyepgazdálkodással (rét, 

legelő) érintett területek. A térségben a mezőgazdálkodás évszázados hagyományokkal bír, a vidék jellemző szán-

tóföldi növénye többek között a kukorica és a cukorrépa.  

A szőlő termesztés is kiterjedt területen folyik, elsősorban a belterületet nyugatról határoló dombokon. A telepü-

lésen jelentős szőlőterületek találhatók a Baglyason és a Sári-hegyen. Jelenleg a Kéthelyi-hegyen csak szórványo-

san találhatunk szőlőterületet. A Kéthelyi-hegy I. osztályú, a Baglyas felerészben I. osztályú, negyedrészben II. 

osztályú szőlőkataszteri terület. A Sári-hegyi kerteket nem sorolták a szőlőkataszteri területek közé. Az I. és II. 

osztályú szőlőkataszteri területek a Balatonboglári borvidékhez tartoznak. A legnagyobb területet az Öregbaglas 

Szőlőbirtok Rt. műveli, nagyüzemi módszerrel. A borászathoz tartozik az 1776-ban épített Hunyadi-pince. 

Az általános mezőgazdasági területeken a cél a gazdaságos mezőgazdasági termelés feltételeit biztosító infra-

struktúra kialakítása vagy megtartása. Kéthely Község általános mezőgazdasági területeit néhány nagyobb gaz-

dálkodó műveli, így nem áll fenn a veszély, hogy jellemzővé válna tanyák, lakóházak, vagy más épületek elhelye-

zése.  

Kéthely Község településrendezési tervének módosításai során a tájszerkezet gyakorlatilag változatlan marad, a 

biológiai aktivitás és az ökológiai viszonyok is megmaradnak. A településen tovább folytatódik az évszázados 

tájhasználat, a mezőgazdasági termelés. 

 

Vízgazdálkodási terület 

A tájkarakter a vizek által befolyásolt. A tájban a vízfelületek, vízfolyások megjelenése mindig számottevő pozití-

vumot biztosít. Ez Kéthely esetében is így van. A vízgazdálkodási területekhez folyó- és állóvizek medre és parti 

sávja tartozik. 

A tervezett változások vízgazdálkodási területfelhasználású tájrészletet nem érintenek. Kéthely Község vízgazdál-

kodási területeinek ökológiai állapota és átjárhatósága, zöldfolyosó jellege a változások során továbbra is meg-

marad illetve biztosítható! 

 

2.2. Természetvédelmi javaslatok, 2.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 

Kéthely változatos táji-természeti és tájtörténeti adottságokkal rendelkező település. Jelentős értéket képvisel-

nek egyes tájképileg és ökológiailag is értékes, természetközeli állapotú területrészei, védett növény- és állatfajok 

élőhelyei valamint egyedi tájértékei. Ezek az értékek a tájvédelemben is megmutatkoznak. Kéthely település 

közigazgatási területe országos jelentőségű természetvédelmi területtel nem érintett, azonban Natura 2000 
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területtel, ex-lege védett természeti értékekkel (három földvár), a Nemzeti Ökológiai Hálózattal illetve számos 

egyedi tájértékkel rendelkezik, melyeket a következőkben részletezünk. 

 
Országos jelentőségű természetvédelmi terület 
A községet nemzeti parki terület, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület nem érinti. (A Nagybereki Fehér-víz 

Természetvédelmi Terület és a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet már nem érinti a települést.) 
 

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat 

által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek termé-

szetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is. 

Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került sor, amikor a megyei tanácsok és azok végrehajtó bizottsá-

gai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Számos tanácsrendelettel 

és VB határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi) védett természeti terület jött létre 1990-ig, amikor aztán az 

önkormányzatok megalakulásával a helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) hatáskörébe került.   A helyi 

jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési 

önkormányzatok hatáskörébe tartozik. 

Kéthely község közigazgatási területén egy helyi jelentőségű védett terület található: a Sári-pusztán álló volt 

Hunyadi kastély kertje. A településrendezési terv módosítása során a terület védelmi státusza változatlan marad. 
 

Natura 2000 terület 
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi 

jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai 

sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításá-

hoz. A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket – az 

1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvé-

delmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges 

természetmegőrzési területeket – foglalja magába. A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyaror-

szág természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak, ami nagymérték-

ben támogatja a hazai természetvédelmi törekvéseket és munkákat, elősegítve páratlanul gazdag természeti 

értékeink hatékonyabb védelmét. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Natura 2000 hálózat egy kiegészítő eszköz a 

hazai természetvédelem számára. A hálózat területei nem helyettesítik a hazai védett természeti területek rend-

szerét, hanem azt kiegészítik. 

A NATURA 2000 területek közül Kéthely települést öt terület érinti: 

1. Balatoni berkek (HUDD10012 – Különleges madárvédelmi terület és egyben különleges 
természetmegőrzési terület) 

2. Balatonkeresztúri rétek (HUDD20059 – Különleges természetmegőrzési terület) 
3. Belső-Somogy (HUDD10008 – Különleges madárvédelmi terület és egyben különleges 

természetmegőrzési terület) 
4. Boronka-melléke (HUDD20044 – Különleges természetmegőrzési terület) 
5. Holládi-erdő (HUDD20061 – Különleges természetmegőrzési terület) 

A Natura 2000 területek kijelölésének célja az azokon található, kijelölésük alapjául szolgáló fajok, és kijelölésük 

alapjául szolgáló élőhelyek természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 

kijelölésük alapjául szolgáló természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek 

biztosítása. 

Az érintett Natura 2000 területek védelmi feladatait a Balaton-felvidéki Nemzeti Park illetve a megyei zöldható-

ság látja el. A védelem további biztosítása településrendezési eszközöket nem igényel. A meglévő gazdálkodás 

további folytatása javasolt. 
 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 
Az 1996. évi LIII. – a természet védelméről szóló – törvény kimondja az ökológiai hálózat létrehozásának szüksé-

gességét. Az ökológiai hálózat a természeti, természetközeli területek, valamint a védett természeti területek és 
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védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak térbeli rendszere. A hálózat három elem-

re osztható: magterület, pufferterület és ökológiai folyosó. 

Összefüggő ökológiai hálózattal érintett területek Kéthelyen a Marcali-víztározó, a Boronkai-patak és a Nyugati-

övcsatorna környéke a Nagy-berekkel, valamint a belterületet keletről határoló gyepterületek és a tőlük dél-

nyugati irányba vezető ökológiai folyosó a Tehéngödör nevű völgyön keresztül a Belső-somogyi erdőterületekig. 

Az ökológiai hálózatra vonatkozó előírások összesen nyolc területen érintik a település külterületét. A település-

rendezés változásai során a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei nem módosulnak, változatlanul megmaradnak. 
 

Ex-lege védett természeti érték 
A 1996. évi LIII. törvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti területnek minősül és ennél fogva véde-

lem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ez alapján védett 

természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek. 

Kéthely település közigazgatási területén ex-lege védett természeti értékek közül három földvár található, me-

lyek a következők: Fancsi vár, Paraplé-domb és Baglyas-hegyi földvár. 

Az érintett ex-lege védett természeti területek és értékek védelmi feladatait az illetékes Nemzeti Park illetve a 

megyei zöldhatóság látja el. A védelem további biztosítása településrendezési eszközöket nem igényel. A meglé-

vő gazdálkodás további folytatása javasolt. 

 
Egyedi tájértékek 
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

(Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti 

érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 

kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van, de nem állnak 

műemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tájérték környezetével együtt védendő. 

Kéthelyen számos kül- és belterületen található kereszt, feszület, Mária-szobor, szoborfülke található, melyek 

helyi védelem alá esnek. Ezeket a 2004-ben a Virányi Építész Stúdió Kft. által készített Helyi örökségvédelmi ha-

tástanulmány részletesen bemutatja, jelen Tájvizsgálati munkarész nem tér ki ezek tételes felsorolására.  Kiemel-

jük azonban, hogy míg a temető keresztjei, sírkövei helyi jelentőségű védendő művi értékként vannak feltüntet-

ve, a védelem nem terjed ki a növényállományra. A temető zöldfelülete és faállománya nagy jelentőségű a tele-

pülésen, ezek közül is kiemelkedő a kerítés mentén álló 3 db idős kislevelű hárs (Tilia cordata) és a bejárattól 

vezető idős, kettős vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor, melyeket javaslunk helyi védelem alá helyezni. 

Kéthely Község közigazgatási területén még nem készült egyedi tájérték kataszter. Javasoljuk a település teljes 

közigazgatási területén az egyedi tájértékek kataszterezését, számba venni, dokumentálni, megőrzésüket és/vagy 

felújításukat biztosítani, esetleg egy helyi kiadványban a település lakosságával illetve az idegenforgalom résztve-

vőivel megismertetni! Egy szakmailag megfelelően összeállított egyedi tájérték kataszter segítségével a tájérté-

kek állapota megőrizhető vagy javítható, a településen élők identitását növeli és idegenforgalmi vonzerővel is 

bírhat. 

A védett területeken Kéthely Község területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által felügyelt táj-

használat folyik, külön kiemelve a Natura 2000 területeket, ahol kezelési tervek alapján gazdálkodnak. A Nemzeti 

Ökológiai Hálózat területeit és az ex-lege védett területeket és értékeket szintén a Nemzeti Park Igazgatóság 

szakemberei felügyelik.  

 

Tájképvédelem 
A területrendezési tervek külön övezeti tervlapon határolják le a tájképvédelmi szempontból értékes területeket, 

mely lehet országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet. A 2003. évi XXVI. törvény az Országos Terü-

letrendezési Tervről (OTrT) 2015. január 1-től hatályos módosítása alapján a Kéthely Község területét érinti a 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete (3/5. sz. melléklet). A község külterületének 

kis része az övezet részét képezi. Ezek főként a település külterületének K-i részén a vasútvonaltól Ny-ra eső terü-

leteket illetve a Nagyberek nádasait, üde rétjeit foglalja magába. 
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Ezen a területen csak olyan területfelhasználási kategória jelölhető ki a településrendezés során, amely a kijelölés 

alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

A tervezett módosítások a tájképet lényegesen nem változtatják meg, a táj évszázadok során kialakult jellege a 

jövőben megmarad, a meglévő táj jellegzetességeinek jelentős változása nem várható illetve a község értékes 

élőhelyeinek ökológiai viszonyai és kedvező tájképi adottságai továbbra is érvényesíthetők. A településszerkezeti 

előírások módosítása során a jövőben a tájképvédelmi érdekek nem sérülnek. 

 

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

gatási területére, ezért azt most készítjük el. 

 

Területfelhasználás Terület (ha) Értékmutató Viszonyszám

Kertvárosias lakóterület (Lke) 57,19 2,7 154,413

Falusias lakóterület (Lf) 134,45 2,4 322,68

Településközpont terület (Vt) 17,27 0,5 8,635

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 24,96 0,4 9,984

Egyéb ipari terület (Gip) 33,38 0,4 13,352

Különleges területek (K):

Szociális célú 4,09 3 12,27

Sportolási célú 1,14 3 3,42

Szennyvíztisztító 8,76 0,1 0,876

Temetkezési célú 2,75 3 8,25

Idegenforgalmi célú 12,83 1,5 19,245

Közúti közlekedési terület (Köu) 81,57 0,6 48,942

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

Zöldterület (Z) 16,31 6 97,86

Védelmi erdő terület (Ev) 1039,53 9 9355,77

Gazdasági erdő terület (Eg) 502,02 9 4518,18

Közjóléti erdő terület (Ek) 162,02 9 1458,18

Általános mezőgazdasági terület (Má) 2311,4 3,7 8552,18

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

Vízgazdálkodási terület (V) 200,82 6 1204,92

Összesen: 4904,72 27189,731

Meglévő állapot
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Területfelhasználás Terület (ha) Értékmutató Viszonyszám

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

Falusias lakóterület (Lf) 149,4 2,4 358,56

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

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 26,16 0,4 10,464

Egyéb ipari terület (Gip) 29,69 0,4 11,876

Különleges területek (K):

Egészségügyi célú 4,09 3 12,27

Sportolási célú 1,14 3 3,42

Szennyvíztisztító 8,76 0,1 0,876

Temetkezési célú 2,75 3 8,25

Mezőgazdasági üzem 2,34 0,7 1,638

Turisztikai célú 22,41 1,5 33,615

Közúti közlekedési terület (Köu) 22,09 0,6 13,254

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

Zöldterület (Z) 17,61 6 105,66

Védelmi erdő terület (Ev) 1053,31 9 9479,79

Gazdasági erdő terület (Eg) 495,03 9 4455,27

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

Általános mezőgazdasági terület (Má) 2336,46 3,7 8644,902

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

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

Különleges beépítésre nem szánt terület (Kb) 0,73 6 4,38

Összesen: 4904,72 27392,19

Tervezett állapot

 

 
A Biológiai Aktivitás Érték 27193,227-ről 27392,19-ra növekedett. A növekmény: 202,459, melyet a későbbi mó-

dosítások alkalmával fel lehet használni. 

 
2.5. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

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

 
Fogalommeghatározás (Magyar Tájépítészek Szövetsége ajánlása alapján) 
Zöldfelület: minden olyan terület, amelyet növényzet borít. Gyep és cserjeszinten a borítottság akkor teljes, ha az 

egyedek kitöltik a közöttük lévő, rendelkezésre álló életteret. Fák törzsének közvetlen közelében –ahol a gyep és 

cserjeszint életfeltételei nem adottak- a zöldfelület méretét az el nem burkolt gyökérzóna adja. Lombos fák ese-

tében a zöldfelület méretét a szabadon hagyott, burkolattal nem fedett gyökérzóna területe adja. 

Zöldfelületi rendszer: A település klimatikus viszonyainak fenntartása, javítása érdekében döntően zöldfelületek-

ből és vízfelületekből álló, hatásmechanizmusuk és térbeli elhelyezkedésük alapján egy nagy egységet képező 

települési szövet (alrendszer), amely az adott település ökológiai paramétereit, lakóinak pszichés és szomatikus 

érzetét javítja, egyes állatok számára élőhelyet biztosít, a város káros környezeti hatásait tompítja. 

Zöldterület: A település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, 

más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterületei, kivételesen közhasználat céljára átadott területei. 

(közparkok, közkertek). 

A település zöldfelületeinek értékelésekor azt vizsgáltuk, hogy a zöldfelületekkel szemben támasztott szerepük-

nek milyen mértékben tudnak megfelelni: 
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 Ökológiai szerep: javítja a település ökológiai adottságait. A község területén és közvetlen környékén 
élő növénytömeg jellegétől függően befolyásolja, módosítja a helyi klíma (mikroklíma) alakulását, a 
levegő minőségét.  

 Használati szerep: számos olyan létesítmény feladatát csak úgy töltheti be, ha növényekkel betelepí-
tett külső terekkel, kertekkel épülnek meg (pl.: iskolák, óvodák, kórházak stb.). A közparkok, játszóte-
rek használati értékét döntően meghatározza a telepített növényzet. Egyes funkciók ellátására csak 
növényzettel betelepített területek alkalmasak (pl.: temetők, védőterületek stb.). 

 Vizuális-esztétikai szerep: a település képi megjelenésében, az utcakép formálásában fontos szerepet 
játszik a növény. A növények változatossá teszik, gazdagítják a településképet, valamint elfedik, elta-
karják az előnytelen részeket. 

A településkép meghatározó alkotóeleme a táji és épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége. 

Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, rendezettsége is hozzátartozik. Ennél fogva 

a település rendezése során az épített elemek mellett a zöldfelületek szerepe ugyanolyan fontos.  

Az alábbiakban összefoglalva ismertetjük Kéthely Község zöldfelületi rendszerének elemeit és sajátosságait, ame-

lyek befolyásolják a településszerkezet alakítását, továbbá ismertetjük a zöldfelületi rendszer védelmére és fej-

lesztésére irányuló javaslatokat. 

 

Közhasználatú zöldfelületek 

Közparkok, közkertek 

Fogalommeghatározás (Magyar Tájépítészek Szövetsége ajánlása alapján) 
 
Közkert: Zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt közterületen vagy közhasználatra átadott területen 

létesült, legalább 60%-ban növényzettel fedett, közhasználatra szánt terület, melynek mérete 200–10.000 m2 

között van és legkisebb oldalmérete legalább 15 m. 

 

Közpark: Zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt közterületen vagy közhasználatra átadott területen 

létesült, legalább 75%-ban növényzettel fedett, közhasználatra szánt, általában többfunkciós (pihenés, játék, 

sport stb. célját szolgáló) terület, amelynek mérete legalább 10 000 m2, legkisebb oldalmérete legalább 80 m. 

 

A közpark, közkert ellátottságát vizsgáltuk a település egészén. Kéthely területén korszerű, több funkciós telepü-

lési szintű közpark nem található. Kisebb „maradék” területeken jelöltek ki zöldfelületeket, melyek területi kiter-

jedésük miatt közpark funkció betöltésére kevéssé alkalmasak. Jelenlegi felhasználásukban fásított gyepes terüle-

tek, amelyeknek ökológiai értékük természetesen van, de semmilyen közparki funkció sem kapott helyett rajtuk 

(játszókert, pihenőkert stb.), inkább csak emlékművek elhelyezésére valamint gyalogos átközlekedésre (többnyire 

a gyepben kijárt ösvényeken vagy rossz minőségű betonjárdákon) használhatók. 

Vizuális-esztétikai szerepük miatt kiemelendők a belterületi szobrok, emlékművek, feszületek, kopjafák stb. kör-

nyezete, mely általában gondosan kialakított és szépen gondozott. Ezek a tájelemek egyedi tájértékek, melyek 

felmérése (kataszterbe foglalása) és a felújításra, fejlesztésre, megtartásra vonatkozó intézkedések számbavétele 

kívánatos. 

Fontos zöldfelületi elemek Kéthely közigazgatási területén az erdőterületek. A meglévő erdőterületeket a telepü-

lésrendezési terv javaslata szerint alig érinti változás. A 2. pont szerint korábban gazdasági rendeltetésű erdő 

helyett gazdasági területbe sorolás történik a 685/7 és 685/9 hrsz-ú ingatlanokon. Meglévő erdőterület a válto-

zások során nem szűnik meg. 

 
 
 
 
 
 
 



[ALTÁMASZTÓ JAVASLAT] 2020. 

 

 49 

 

Korlátozottan közhasználatú zöldfelületek 

Zöldfelületi jellegű intézmények 

Zöldfelületi intézmények közé tartoznak azok a létesítmények, melyek zöldfelület nélkül nem tudják betölteni 

funkciójukat. Kéthely Község közigazgatási területén ezek a következők: 

 
Sportpálya 
A településközpontban, ahol egykor kastélykert díszlett, annak töredéknyi területén található a település legna-

gyobb méretű összefüggő zöldfelülete, a gyepes labdarúgó pálya. 

 
Iskola, óvoda 
Mindkét intézmény az ellátandó korosztálynak megfelelő pihenő és játszófunkcióval ellátott parkosított udvarral 

rendelkezik, mely a tanév során korlátozott közhasználat számára fenntartott. 

 
Temető 
A temető a település középső részén fekszik, a lakóterület „körbenőtte” a régi térképek tanúsága szerint évszá-

zadok óta használt temetkezési hely. A temető keresztjei, sírkövei helyi jelentőségű védendő művi értékként 

vannak feltüntetve, a védelem azonban –méltánytalanul - nem terjed ki a növényállományra. 

 
Templomkert 
A falu plébánia temploma és műemléki védettséget élvező környezetének megjelenése nem csak a lakóterületet 

uralja, hanem az azt körülvevő külterületről is minden irányból rálátás nyílik. A település központjában lévő kato-

likus templom kertje kerítés nélküli, néhány fa található rajta  illetve a felszínt gyepterületként kezelik. Közterüle-

ti zöldfelületként funkcionáló, gondosan kezelt településközponti terület, aminek jelenlegi formában történő 

megtartása és további, hasonló színvonalon történő fenntartása javasolt. 

 
A tervezett változások a zöldfelületi jellegű intézmények területét nem érintik. 

 

Közhasználat elől elzárt, jelentős zöldfelülettel rendelkező egyéb terület 

Kéthely Község településkarakterét alapvetően meghatározza a falusias, családi házas beépítés. A családi házas 

területekhez kis-közepes méretű kertek tartoznak, a kertek zöldfelületei részben díszkertes, kiskertes jellegűek, a 

„hátsókerti” növénytermesztés egyre kevésbé jellemző. A családi házas területek zöldfelülete településökológiai 

és esztétikai szempontból is jelentős tényező, hiszen ez a növénytömeg kondicionáló zöldfelületként (párologta-

tás, szélfogó, porfogó hatás) hat a település egészére. Az önkormányzatnak ösztönözni kell a lakótelkek kertkul-

túrájának növekvő színvonalát. 

A község legnagyobb része falusias lakóterület, ahol a telkek utcafronti része általában díszkertként funkcionál, 

jellemzően oszlopos fenyőfélékkel eltakarva a belátást. Az épületek mögötti területet gyümölcsösként, konyha-

kertként hasznosítják, a baromfi- és kisállattartás egyre csökken. A kertvárosias lakóterületen a telkek zöldfelüle-

tein általában igényesen kialakított pihenő- és játszókerteket találunk. 

A tervezett változások a Közhasználat elől elzárt, jelentős zöldfelülettel rendelkező egyéb területeket abból a 

szempontból érintik, hogy a kijelölt lakóterületek bővülnek (8., 12., 23. pont) vagy éppen visszaminősülnek az 

eredeti területhasználatra (1. pont). 

 

Zöldhálózati összekötő elemek 

A település belterületén egységes zöldhálózati rendszer nem alakult ki. A felszín alatti (víz, gáz, szennyvíz) és a 

felszín feletti közművek (elektromos légvezetékek, telefon és kábel tv) a fák alkalmazását erősen korlátozzák. A 

növényalkalmazásban a koncepciótlan elhelyezés dominál, többnyire a lakók telepítettek az utcai zöldfelületekre, 

a házuk elé fákat, melyek között sok a gyümölcsfa, az örökzöld fenyő illetve a közepes vagy nagy lombkoronájú 
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példány, amit a légvezetékek és az út űrszelvényébe nyúló ágak miatt többször és csúnyán visszacsonkoltak. Az 

utak mellett helyenként a zöldfelület túl keskeny, fásszárú növényzet telepítésére nincs mód, többnyire gyepte-

rületként kezelik őket. A széles, növénytelepítésre alkalmas zöldfelületeken sincs egységes fasor, zöldsáv, kevés a 

jó példa, a valóban odaillő növényzet. 

A vízfolyások ökológiai állapota és átjárhatósága, zöldfolyosó jellege a változások során továbbra is megmarad 

illetve biztosítható! A településrendezési változások során a zöldhálózati elemeket nem érinti változás. 

 

Célok megfogalmazása a zöldfelületek megőrzése és fejlesztése kapcsán 

Alapvető cél Kéthely Község meglévő zöldfelületi szerkezetének illetve a karaktert adó zöldfelületek és fajok 

megőrzése. A fejlesztéseket is ennek az elvnek mentén határoztuk meg, a karaktert meghatározó elemek kiegé-

szítésével, vagy éppen megtartásával.  

Általánosan kívánatos, hogy a meglévő zöldfelületek ne csökkenjenek, a védőfásítások megmaradjanak, a meglé-

vő fasorok megőrzésre kerüljenek. Fontos feladat továbbá a funkciógazdagítás, ill. új közparkok, közkertek kiala-

kítása.  

A meglévő zöldfelületek megőrzése alapvető feladat. Abban az esetben, ha más fejlesztések nem is valósulnak 

meg egy ideig, az alapvető cél kell legyen, hogy a meglévő területek ne csorbuljanak, más célra ne lehessen 

igénybe venni azokat. Összesítve az alábbi megőrzési feladatok javasolhatók: 

 a település külterületi értékes részei (főleg az öt érintett Natura 2000 terület) ökológiai állapotának 
megőrzése 

 a 68. számú főutat kísérő fasorok megtartása, gondozása, a kipusztult egyedek pótlása (kül- és belte-
rületen egyaránt) 

 a templom- és temetőkertek jó állapotban történő megőrzése, faállományának védelme 

 a sportpályák és iskolakertekben az árnyékot biztosító nagy lombtömegű fák hosszú távú megőrzése 
illetve – elöregedés és/vagy balesetveszély esetén – folyamatos pótlása 

 az ökológiai és esztétikai szempontból értékes fasorokat javasolt megőrizni, a szakaszos, hiányos faso-
rokat pedig javasolt kiegészíteni 

 törekedni kell a meglévő növényállományból kiszűrni az allergén fajokat, új növény telepítésénél ho-
nos, nem allergizáló növényfajokat kell választani. 
 

Fejlesztési javaslatok, új elemek létesítése, ill. funkcióbővítés: 

 mezőgazdasági üzemek fásítása javasolt 

 vonalas létesítmények (utak, csatornák, mezsgyék) fásítása javasolt 

 településképi és tájökológiai szempontból (madárpusztulás) a frekventált területeken (településköz-
pont, vízfolyások, erdőterületek, Nagyberek közelsége stb.) a légvezetékek földkábelre történő cseré-
je javasolt 

 javaslatunk szerint érdemes egy „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalmat indítani (helyi egyesület vagy 
önkormányzat szervezésével illetve gondnokságával), jutalmazni a rendezett ingatlanokat (intézmé-
nyek és magáningatlanok szintjén egyaránt) 

 ezzel összefüggően a település virágosítási, parkosítási mozgalmának elindítása, mely a településkép-
re szintén jótékony hatást gyakorol 

 díszes, attraktív településkapuk kialakítása a községen átvezető 68. sz. főút É-i és ND-i oldalán egy-
aránt 

 kerülendő a tűlevelű örökzöldek domináns ültetése, mert vizuálisan és funkcionálisan is áthatolhatat-
lan falat képeznek idősebb korukra, inkább zavaró hatást keltenek, mint díszítik, kiemelik az adott ut-
carészt 

 települési- és tájfásításhoz közepes vagy nagy lombkoronájú, őshonos, lombhullató fajok alkalmazása 
javasolt, az allergén vagy invazív fajok illetve az örökzöldek alkalmazását kerüljük 

 a külterület egyes pontjain, főleg a településszéli területeken az illegális hulladéklerakások felszámo-
lása 

 az elhanyagolt, rendezetlen, nem kellően fenntartott, gyomos ingatlanok rendezése hatósági eszkö-
zökkel (felszólítás, bírságolás stb.), melyek településképi, közbiztonsági és ökológiai szempontból 
(gyomfertőzési gócok) egyaránt rendkívül károsak, lehangoló látványt nyújtanak 
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 fontos hiányosság a meglévő zöldfelületeken a használati funkciók hiánya: több korosztály számára 
lenne szükség játék, sportolási és egyéb szabadidős tevékenységekre alkalmas területrészek kialakítá-
sára, s ehhez megfelelő eszközök kihelyezésére. Ez utóbbiak a gyermekjátszótéren túlmenően, a fel-
nőttek számára használható szabadtéri fitneszeszközök, pihenőpadok, hulladéktárolók, illetve az arra 
alkalmas helyen szabadtéri tűzrakóhelyek elhelyezését jelentik 

 az egyes zöldfelületi elemek nem képeznek összefüggő rendszert, hiányoznak a zöldfelületi szem-
pontból szerkezeti jelentőségű utcákból az egyöntetű megjelenésű fasorok. Új fasorok telepítése ja-
vasolt 

 Fasorok ültetéséhez a légvezetékek alatt koronacsonkítás nélkül is elférő, szűk utcák fásítására alkal-
mas, légszennyezést is tűrő, a meglévő fenyőfélék ellensúlyozása miatt elsősorban tájba illő lombhul-
lató fafajok telepítése javasolt, pl.: 

 gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 

 gömbkőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’) 

 gömbakác (Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’) 

 madárberkenye (Sorbus aucuparia) 

 díszalma (Malus purpurea) 
 teltvirágú piros galagonya (Crataegus laevigata ’Paul’s  Scarlet’) 

 

2.5.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
 

2014-ben Kéthely belterületén összesen 12,5 nm zöldfelület jutott egy lakosra, ami az országos átlagot (18) te-

kintve alacsony érték, és a marcali járás átlaga (21,2) alatt van. 

A kéthelyi lakosság zöldfelületi ellátottsága tehát sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem biztosított 

megfelelően. Fontos feladat ezek javítása, hiszen a település zöldfelületi ellátottsága fontos megtartó erő lehet a 

falu fennmaradásában, a minőségi zöldfelületek pedig nem csak a rekreáció, de a közösségi működés fontos 

kültéri helyszínei is lehetnek. 

Mennyiségi tekintetben tehát a kéthelyi lakosság zöldfelületi ellátottsága nem megfelelően biztosított. A mennyi-

ségi növelésen kívül a településen belüli eloszláson, településközponttól távolabb eső területek ellátottságán 

lehet még javítani. Minőségi tekintetben a további funkcióbővítések, ill. a zöld szigeteket rendszerré összefogó 

fasorok telepítése a legfontosabb feladatok. 

 

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. 

 

A Btv. 6/B. § 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. A településen ez az egy terület alkalmas arra, hogy zöldterületet lehessen 

kijelölni. Az önkormányzatnak nincs máshol erre megfelelő telke. 

 

A zöldterület alakulása a következő: 

 

Megszüntetésre tervezett zöldterület Újonnan kijelölt zöldterület 

hrsz területnagyság (ha) hrsz területnagyság (ha) 

1027/1-20 -0,23 685/9 1,88 

685/7+685/9 -1,29 

összesem:  -1,52 +1,88 

 

A zöldterület növekedése 0,36 ha. A zöldterület pótlása a Btv. előírásainak MEGFELEL. 
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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 terv-

ben. A meglévő szerkezeti elemek módosítására nincs szükség. 

 

3.2. Főbb közlekedési csomópontok; 3.3. Belső úthálózat 

 A Bv. a 68 sz. (E661) másodrendű főközlekedé-

si 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 megál-

lapítani. Amennyiben a 68 sz. főút megvalósítá-

sa megkezdődik, annak tervei szerint az út 

meglévő 68 sz. főút és a 67108 j. ök. út csomó-

pontjait külön tervezni szükséges. Jelen munka 

erre nem terjed ki.  

A település átmenő forgalmát, mely egyben 

gyűjtőút is a 68. sz. másodrendű főút adja, míg a település többi utcája kiszolgáló útként funkcionál. 

A település belső úthálózata nem változik, fejlesztésre, bővítésre nincs szükség, az önkormányzat nem is tervezi. 

A kiszolgáló utak mindegyike min. 3 m szilárd burkolattal és jellemzően kétoldali nyílt árokkal rendelkezik, melyek 

jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A közlekedési felületek nagy szabályozási (és ingatlan-

nyilvántartási) szélessége messzemenőkig meghaladják az adott utcák forgalmát. A tervezett fejlesztések az úthá-

lózat módosítását nem igénylik. 

Néhány jellemző utcáról készült minta keresztszelvény: 
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3.4. Közösségi közlekedés 
 

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

terv távlatában. A buszmegállók a 68. sz. másodrendű főút mentén helyezkednek el. 

 

3.5. Kerékpáros közlekedés 

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

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

gépkocsi forgalomtól elválasztott helyi jelentőségű önálló - vagy a gyalogjárdával közös - kerékpárút kiépítését 
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kívánja megvalósítani az önkormányzat a lakott területen – csatlakozva a külterületi kerékpárút hálózathoz, 

ugyanakkor a Koppenhágai típusú kerékpársáv kialakítása a főút mentén szakmailag indokoltabb, illetve gazdasá-

gosabb, valamint a helyi adottságok ismeretében kevesebb fa kivágására és kisebb burkolt felületre lenne szük-

ség a következő táblázat figyelembe vételével: 

 
Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz, 83. old. (Budapest, 2001.) 

 

A kerékpárút egy lehetséges mintakeresztszelvénye: 

Koppenhágai típusú kialakítás esetén lakott területen 
 

 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés 
 

A gyűjtőút mindkét oldalán, míg a kiszolgáló utak 90 %-ának mindkét oldalán található szilárd burkolattal kiépí-

tett járda. A kiszolgáló utak mentén kb. 1,0 m szélességben. Új gyalogos közlekedési infrastruktúra nem terve-

zett, így javaslat tétele nem szükséges. 

 

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

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. 

 

útpálya 
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2. A telek felszabdalása helyett egységesen kezelése. A zöldterület és a gazdasági erdő helyett a 685/7 és 

685/9 hrsz-ú telkek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása tervezett a működő üzem 

fenntartása és fejlesztési lehetőségének biztosítása érdekében. 

 A tervezett gazdasági telephelyen teljes közműellátás építendő ki. 

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

és tűzivíz ellátása megoldható 

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

szennyvíz gyűjtőcsatornába vezetendő. A 685/7 hrsz.-ú telken szennyvíz nyomóvezeték halad át! 

 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 utcán lévő gázvezeték északi irányú meghosszabbításával megold-

ható. 

 

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

lehetővé tétele. 

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 

 

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

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. 

 

5. Borászattal, borturizmussal, vendéglátással kapcsolatos létesítmények, falusi turizmus számára ven-

dégházak 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 utcában haladó gravitációs szennyvíz gyűjtő-

csatornába 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. 

 

4.2. Energiaellátás 
 

Tervezett fejlesztések: 

 

A község rendezési tervének felülvizsgálata kapcsán érintett fejlesztési területek közül csak a 2, 3, 5, és 12 

számú érintett villamosenergia ellátás szempontjából. 



[ALTÁMASZTÓ JAVASLAT] 2020. 

 

 57 

 

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

alakítása esetén annak villamosenergia ellátása a közelében lévő, 15579 sz. Műanyag Üzem megnevezésű transz-

formátor 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. területen (0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz. ingatlanok) jelenleg nincs villamosenergia ellátás. A terve-

zett, komplex, turisztikai létesítmények villamosenergia ellátásához egy új, 22 kV-os leágazás és – a várható fo-

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

A 12. 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 villamos energiaigények kielégítését szolgáló hálózat-fejlesztéseket az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. Pécsi Igazgatóságánál kell kezdeményezni. 

 

4.3. Hírközlés 
 

Tervezett fejlesztések: 

 

A község rendezési tervének felülvizsgálata kapcsán érintett fejlesztési terület közül csak a 2, 3, 12 és 13 

számú érintett hírközlés szempontjából. 

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

alakítása esetén annak vezetékes hírközlése a Telekom Hunyadi utcai hálózatához való csatlakozással megoldha-

tó. 

Az 3. sz. terület túl távol esik a jelenlegi, vezetékes hírközlő hálózat nyomvonalától, ezért ellátásukat mobil 

eszközök (mobiltelefon, SAT TV) alkalmazásával javaslom.  

A 12. sz. terület jelenleg ellátatlan. Ellátása a Telekom Ady Endre utcai hálózatának bővítésével és meghosz-

szabbításával oldható meg. 

A 13. sz. terület vezetékes hírközlését egy – a Telekom Hunyadi utcai hálózatához csatlakozó – új, leágazó 

hálózat építésével lehet megoldani.  

 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, 
egyedi közműpótlók 

 

A napenergia hasznosítása történhet passzív és aktív módon. A passzív hasznosítás az épületek tájolásával oldha-

tó 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 ma-

gyar 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 haszno-

sításával. 

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. Épüle-

tek esetében a leghatékonyabban hőszivattyúk alkalmazásával lehet kihasználni. 

 

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

ban vagy a kazánunkban. Ilyen anyagok lehetnek a faipari hulladékként keletkező faforgács, fűrészpor, fakéreg, 
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de lehet növénytermesztési hulladék is, szalma, kukoricaszár, napraforgószár is, illetve energiafű. Ezeket általá-

ban tömörítik, ilyen alapon megkülönböztetjük a pellettet és a 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 szabályo-

zási tervek tartalmazzák. 

 

 

 
 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Lásd Környezeti értékelésben! 

 
 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A hatályban lévő településszerkezeti tervvel való összhangot nem kell biztosítani. Annyiban biztosítható az össz-

hang, hogy a változó területeken kívül a hatályos területfelhasználások továbbra is fennmaradnak. Összhangot a 

tervezett településszerkezeti és szabályozási terv között kell biztosítani. 

 

 
7. 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 po-

tenciálját 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 



[ALTÁMASZTÓ JAVASLAT] 2020. 

 

 59 

 

soroljuk, nem képeznek önálló közlekedési övezetet. Erre lehetőséget biztosít a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 9. § (8) 

bekezdés. 

 

A lakótelkeken történő építés szabályai a Településkép védelmi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv 

előírásait is szem előtt tartva az értékek őrzése mellett a nyitottságra törekszenek. Nem kívánjuk túlszabályozni a 

lakókat. A lakásépítési kedvet inkább a meglévő lakótelkekre kívánjuk terelni, új lakótelkeket mértékkel, a várha-

tó igényeket kielégítő mértékben tervezünk kialakítani. Teljesen új lakóterület kijelölését nem tervezünk, azon-

ban a korábban tervezett lakóterület bővítését tartalmazza a terv az Ady E. utcában. A hatályos településszerke-

zeti 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 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 gazda-

sági területek, ezzel akadályozva a lakók zavarását. 

 

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

szat, szőlészet és a borturizmus számára egyaránt. 

 

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

 
 

8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
 

Külön dokumentációban található. 

 


