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1. BEVEZETÉS  

1.1. Balatonmagyaród község településrendezési eszközeinek részleges módosításával 
kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2015.(IV.23.) számú határozatában döntött 
Balatonmagyaród község hatályban lévő településrendezési eszközei közül a Helyi Építési Szabályzat és a 
Szabályozási terv részleges módosítása tárgyában. (7. számú melléklet)  

Balatonmagyaród község településrendezési eszközei a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
Településrendezési kódex) 16. §. (1) bek. b) pontja és az 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a 
Településrendezési kódex 45. §. (2) bekezdésének értelmében a 2018. január 1-től hatályos eljárási szabályok 
szerint készülnek, és az alátámasztó munkarészek a Településrendezési kódex 3. mellékletben meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően, főépítészi nyilatkozat (ld. 4. számú melléklet) alapján kerültek 
kidolgozásra.  

A Képviselő-testület a 71/2019.(XII.05.) Kt. számú határozatával – beruházás megvalósulása érdekében – 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Balatonmagyaród 065-ös hrsz.-ú ingatlant.  

A Településrendezési kódex 2. §-a alapján: 

„2. § 4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben 
változásra kijelölt terület;”. 

A 32. § pedig kimondja, hogy 

„32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása 
miatt indokolt.” 

ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással történik. 

A Településrendezési kódex 30. pontja ismerteti a tárgyalásos eljárás menetét az alábbiak szerint:  

„30. A tárgyalásos eljárás 

42. § (1)  Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a 
beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, 
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult 
dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a 
döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró főközségi és megyei kormányhivatalhoz 
benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített 
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus 
adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. 

(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró főközségi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől 
számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást. 

(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró főközségi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra a 
hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési 
eszköz megküldésével meghívja: 

a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet, 
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatot, 

(5) Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a 
polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés szerinti 
véleményeztetést megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti 
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előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az adatszolgáltatási kötelezettségét 
elektronikus úton 5 napon belül teljesíti. 

(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró főközségi és megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a 
településrendezési eszköz elfogadásához.” 

A partnerségi egyeztetés szabályait a Településrendezési kódex 29/A. §-a határozza meg:  

„29/A. § (2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és 
településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre 
bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és 
módon (munkaközi tájékoztató), de legalább 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, 
b) ha van ilyen, helyi lapban, 
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és 
d) lakossági fórumon 

ismerteti annak tartalmát.” 

„29/A. § (3) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális 
tájékoztatási forma a következő: 

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket 
bc) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső 

véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljeskörűen 

kell teljesíteni.” 

„29/A. § (4) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az 
elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési 
szabályai szerint teszik meg, de 

b) az észrevételeket, javaslatokat 
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől 

számított 8 napon belül 

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.” 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól meghozta a 2/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletét. Az 
Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végzi.  

A Településrendezési kódex 9. számú mellékeltben felsorolt véleményező szervek előzetes véleményét e 
módosításhoz nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi a tárgyalásos eljárás 
lefolytatását e nélkül. Mivel jelen tervmódosítás csupán egyetlen külterületi földrészlet minimális arányú további 
beépítését szolgálja, tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az előzetes 
véleménykérést indokolta volna.  

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek környezeti vizsgálat 
lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé. 

1.2. Településrendezési feladat, a településrendezési eszközök módosításának fő célja 

A 28/2015. (IV.23.) sz. számú önkormányzati határozat értelmében a tervezési feladat a község helyi építési 
szabályzatának és a szabályozási tervének módosítása a Balatonmagyaród 065-ös hrsz.-ú, különleges besorolású 
ingatlan területére vonatkozóan a tervezett beruházásnak megfelelő építési paraméterek meghatározása 
érdekében, a valós állapothoz igazodó övezeti átsorolással. A MOL Nyrt. kérelme alapján a módosítás a 
tervezett öltöző és irodaépület megvalósítását tűzte ki célul. A község településrendezési eszközeinek részleges 
– kizárólag a szabályozási munkarészekre kiterjedő – módosítása az érintett terület (065-ös hrsz.-ú ingatlan) 
övezeti besorolásának a – jelenlegi Mv jelű övezetből egy új K-O jelű építési övezetre történő – 
megváltoztatásával oldható meg a MOL Nyrt. fejlesztési szándékaival összhangban.  
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1.3. A megbízás  

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019 májusában bízta meg a Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt-t helyi 
építési szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) és a rendelet szabályozási tervi mellékletének (a továbbiakban: SZT) 
a részleges módosításával. Jelen tervanyag Balatonmagyaród község településrendezési eszközei fentiek szerinti 
részleges módosításának egyeztetési anyagát tartalmazza. 

A részterületre készülő szabályozási terv övezeti átsorolása a MOL Nyrt. 065-ös hrsz.-on található telephelyének 
a fejlesztése céljából, a terület övezeti paramétereinek a megváltoztatása érdekében készül.  

1.4. A tervi tartalom meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök jelen módosítása lokális jellegű, jelen tervezés során csupán 
a módosítás jellegéhez, léptékéhez és a terv tartalmához szükséges mértékben kerülnek kidolgozásra a 
megalapozó és az alátámasztó munkarészek.  

A Megbízói elvárás egy rövid, áttekinthető, a lényeges kérdésekre és azok indoklására kiterjedő dokumentum 
elkészítése. 

1.5. Településrendezési tervelőzmények  

A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  

 Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2006.(V.29.) határozatával 
elfogadott Balatonmagyaród község településszerkezeti terve  
A határozat mellékletét képezi  
 a Balatonmagyaród településszerkezeti terv – külterületre M=1:15000; 
 a Balatonmagyaród településszerkezeti terv – belterületre M=1:10000. 

 Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IX.12.) sz. rendelete a 
település szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról (Egységes szerkezetben a 
12/2003.(XII.11.), 6/2004.(V.1.) 7/2006.(VI.01.) Kt. számú, 6/2010.(IX.28.), 5/2016.(IV.04.) 
önkormányzati rendeletekkel) 
A rendelet mellékletét képezi  
 a Balatonmagyaród Szabályozási terv külterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási 

terv 1-9 szelvénye; 
 a Balatonmagyaród Szabályozási terv belterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási 

terv. 

 

A Balatonmagyaród 065-ös hrsz.-ú, különleges besorolású ingatlan légifotója (Google maps)  
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2.  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

2.1. A tervezés célja 

A tervezés célja a Balatonmagyaród külterület, Koloni-berek elnevezésű településrészén fekvő 065-ös hrsz.-ú 
ingatlanon található olajkút, üzemi telephely, gyűjtőállomás területének övezeti módosítása. A meglévő 
telephely tulajdonosa, a MOL Nyrt. a tervezett fejlesztésnek megfelelő építési paramétereket szeretné saját 
telkén biztosítani.  

A cég kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben ismertette a telephelyen tervezett beruházást és a 
hozzá kapcsolódó terveiket, amelynek megvalósítása szükségessé teszi Balatonmagyaród község hatályban lévő 
településrendezési eszközeinek a részleges módosítását. 

A beruházó által összeállított ismertetés tartalmazza a jelen tervezés előzményeit, és a fejleszteni kívánt 
telephely rövid leírását. 

 

 

2.2. A tervezési terület ismertetése 

         

A 065-ös hrsz.-ú ingatlan községen belüli elhelyezkedése – áttekintő térkép 

 

Tervezési terület 
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A tervezési terület lehatárolását, községen belüli elhelyezkedését a fenti áttekintő térkép mutatja be. 

A tervezési terület a település külterületéhez tartozik. A 065-ös hrsz.-ú ingatlan az észak-déli irányban futó, 
balatonmagyaródi főút, a 6831. számú összekötő út közelében, a település belterületétől délre található. A 
Zalakomár és Sármellék településeket összekötő útról nyugat felé induló 070-es hrsz.-ú közúton át lehet 
megközelíteni a telephely feltáró útját. A tárgyi ingatlan jelenleg beépített, bekerített üzemi terület, amelyen 
több különböző jellegű építmény, tartályok, épületek, burkolt felületek figyelhetők meg.   

  

A 065-ös hrsz.-ú ingatlan látképe az északról érkező feltáró út irányából (saját fotó) 

Az alábbi térkép tartalmazza a Zalakaros-I és Zalakomár-III bányatelek CH létesítményeit, amelyek egyik központi 
létesítménye a Balatonmagyaród közigazgatási területén található gyűjtőállomás.  

 

Zalakaros-I és Zalakomár-III bányatelek CH létesítményei 
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Mint a fenti átnézeti térképen látható, a gyűjtőállomás területére számos távvezeték érkezik, illetve indul ki, 
amelyek felfűzik a környező olajkutakat, egyéb létesítményeket. 

A tervezési terület közvetlen környezetében különböző funkciójú ingatlanok figyelhetők meg. A tárgyi ingatlant 
keletről a 064/13-as hrsz.-ú, mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi földrészlet határolja. Ennek az 
ingatlannak a tárgyi telephelytől északra fekvő területsávja beerdősült. Szintén fával borított területek 
figyelhetők meg a 065-ös hrsz.-ú ingatlantól északra a 064/22-es hrsz.-ú földrészleten, amelyen északkelet-
délnyugati irányban egy árok húzódik keresztül. A gyűjtőállomás területétől nyugatra és délre természetközeli 
jellegű, a földhivatali nyilvántartás szerinti gyepterületek láthatók. A tágabb térséget szinte minden irányból 
árkok határolják. 

A területet feltáró 070-es hrsz.-ú út a telephelytől északi irányban húzódik, és erre köt rá a 065-ös hrsz.-ú ingatlan 
nyúlványaként nyilvántartott bekötőút délnyugat felől, a gyűjtőállomás telkének északkeleti csücskéből.  

A tárgyi területtől kissé távolabb, a bekötő út közelében még egy további olajkút kisméretű ingatlanja terül el a 
064/6-os hrsz.-ú ingatlanon. A telephely környezetében egyéb beépített földrészlet nem található. 

  

  

A 065-ös hrsz.-ú földrészleten található építmények (saját fotó)  

A 065-ös hrsz.-ú ingatlan a MOL Nyrt. tulajdonában van. A 
tervezési területet képező ingatlan 15.011 m2 kiterjedésű. A 
földrészlet hosszan elnyúló trapéz alakú, átlagos mélysége 160 m, 
átlagos szélessége 85 m körüli. A telek felszíne sík, fa, illetve 
értékes növényállomány nem található rajta. Vízi közművel 
ellátott, a szennyvíz zárt tározóban kerül összegyűjtésre és 
elszállításra a telephelyről. Az épületet működtető energiák a 
telephelyen rendelkezésre állnak, azok gazdaságos felhasználását 
célként tűzte ki a beruházó. 

 

A 065-ös hrsz.-ú ingatlan térképkivonata 
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2.3. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése a tárgyi terület 
vonatkozásában 

2.3.1. Településszerkezeti terv 

A település teljes közigazgatási területére jelenleg a Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 46/2006. (V. 29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terve (a továbbiakban TSZT) van 
érvényben, amely külön külterületi és belterületi lapokból áll. A hatályos terveket az Önkormányzat bocsátotta 
rendelkezésünkre. Tárgyi tervezési terület az alábbi külterületi szelvényen szerepel. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Részlet Balatonmagyaród külterületre vonatkozó 
Településszerkezeti tervéből – M=1:15000 
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A település külterületére vonatkozó TSZT-t a NIKÉ Kft. Építész, Belsőépítész Iroda készítette Agg Ferenc vezető 
településtervező irányításával 2003 márciusában. Az 1:10000-es méretarányú belterületi tervlap szintén a NIKÉ 
Kft. által került kidolgozása 2006-ban. A terven az alábbi feljegyzés szerepel: 

 

A település közigazgatási területének déli részén több olajkút és az olaj kitermelésére szolgáló létesítmény 
található. Ezek az általában kisebb, önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok szétszórtan helyezkednek 
el a külterületen. A meglévő, jelenleg működő, olaj kitermelésével kapcsolatos funkciójú területek a 
településszerkezeti tervben többségében különleges területként kerültek besorolásra. Vannak azonban olyan 
olajkutak is a tervezési terület tágabb környezetében, amiket a TSZT nem sorolt különleges területfelhasználási 
egységbe, hanem a körülöttük elterülő mezőgazdasági területek besorolását kapták.  

Mint az előző ábrán látható, a TSZT külterületi tervlapján a 065-ös hrsz.-ú ingatlan – a rendeltetésének 
megfelelően – beépítésre szánt különleges területfelhasználási egységbe van besorolva, közvetlen környezete 
általános mezőgazdasági terület (szántó, gyep) kategóriába tartozik.  

A terv szerint a belterülettől délre elterülő 065-ös hrsz.-ú ingatlantól több vezeték ágazik ki, amelyek további 
olajkutakat fűznek fel. Ezek a vezetékek elsősorban a földrészlet északkeleti és északnyugati sarkából indulnak ki.  

A telek megközelítésére szolgáló betonozott út is az északkeleti részén éri el az ingatlant. Az út a kelet-nyugati 
irányban húzódó, a 6831. sz. összekötő útról induló útra köt rá, s ezen keresztül éri el a Zalakomár és Sármellék 
között vezető összekötő utat.  

Az összekötő út mentén a TSZT meglévő fasort ábrázol, az arról kiágazó kisebb utak, mint pl. a 065-ös hrsz.-ú 
ingatlanon található telephely kiszolgáló útja mentén telepítendő fasort ábrázol a terv. 

A tervezési területtől keletre a TSZT alapján egy régészeti lelőhely található, amely azonban nem érinti a 065-
ös hrsz.-ú földrészletet. 

2.3.2. Szabályozási terv 

A település teljes közigazgatási területére jelenleg Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a többször módosított 7/2003. (IX.12.) sz. rendelete van érvényben a település Szabályozási 

Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról. A HÉSZ mellékletét képezik a szabályozási tervek, a külterületre 9 db. 

szelvény, a belterületre egyetlen tervlap (a továbbiakban SZT) vonatkozik. 
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Részlet Balatonmagyaród külterületre vonatkozó Szabályozási tervének 5. szelvényéből – M=1:4000 

A Szabályozási tervet a TSZT-hez hasonlóan a NIKÉ Kft. Építész, Belsőépítész Iroda Készítette, Agg Ferenc vezető 
településtervező irányításával 2003. márciusában. 

Mint a jel nélküli külterületi szabályozási terv előző térképkivágatán látható, Balatonmagyaród község 
szabályozási terve alapján a 065-ös hrsz.-ú ingatlan – a TSZT-n szereplő besorolással ellentétben – a környező 
mezőgazdasági művelésű területekhez hasonlóan a mezőgazdasági terület Mv jelű övezetébe sorolt a 
szomszédos 064/12-14-es és 064/21-22-es hrsz.-ú külterületi földrészletekkel együtt. Az Mv övezeti jelölés a SZT 
jelmagyarázata szerint Vizes élőhely – gyepgazdálkodás felhasználásra utal. Sem az olajkút, tankállomás, üzemi 
terület feliratú 065-ös hrsz.-ú ingatlan, sem a 064/6-os hrsz.-ú, szintén olajkutat magába foglaló földrészlet, sem 
a 064/12-es hrsz.-ú erdő nincs a SZT-en megkülönböztetve a környező, gyep művelési ágba tartozó területektől.  
A Koloni-berek elnevezésű területen belül futó árkok sincsenek a környező mezőgazdasági területektől 
övezethatárral elválasztva, és önálló övezetbe sorolva a SZT-en, de az árkok mentén 50-50 méteres védőtávolság 
került feltüntetésre a terven. A védőtávolság a tervezés tárgyát képező 065-ös hrsz.-ú földrészletet nem érinti. 

A TSZT-hez hasonlóan a SZT is feltünteti az ingatlan északkeleti sarkából kiágazó távvezetékeket, és a tárgyi 
földrészlet nyúlványaként szolgáló bekötőút, valamint a környező további utak mentén javasolt fásítást.  

A tárgyi ingatlant nem érintő, attól keletre elhelyezkedő régészeti lelőhely is lehatárolásra került a TSZT-hez 
hasonlóan a SZT-en is. 

A környező utakat szabályozás nem érinti, és a tárgyi ingatlanra az Mv jelölésen kívül egyéb szabályozási elem 
nem vonatkozik.  

2.3.3. Helyi építési szabályzat 

A HÉSZ 2. §-a tartalmazza a település közigazgatási területének beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területfelhasználási egységeit. 

„2. § 

A rendelet hatálya alá tartozó terület (továbbiakban: tervezési terület) beépítésre nem szánt és beépítésre szánt 
területből áll. A tervezési terület beépítésre szánt területeit az építési használatuk általános jellege, valamint 
sajátos építési használatuk szerint: 

1. lakó-, 

1. kertvárosias lakó (Lke) 

1. falusias lakó (Lf) 
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2. üdülőterület (Ü) 

3. vegyes- 

3.1.      településközpont vegyes (Vt) 

4. gazdasági- 

4.1.      ipari (Gip) 

4.2.      mezőgazdasági üzemi terület (Mg) 

5. különleges- 

5.1.      sportterület (K-SP) 

5.2.      temető (K-TEM) 

5.3.      turisztikai terület (K-tur) 

területként különbözteti meg a terv. 

A tervezési terület beépítésre nem szánt területeit használatuk általános jellege szerint: 

1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési- 

1. közúti (KÖV) 

1. közlekedési zöldfelületek (KZ) 

1. közműterületek, gázfogadó nyomásszabályozó, nyomvonalas vezetéksávjai (KÜ) 

1. vízmű (V) 

2. zöldterületek- (Z) 

3. erdő 

3.1.      védelmi erdő (Ev) 

3.2.      gazdasági erdő (Eg) 

3.3.      oktatási- kutatási erdő (Eo) 

4. mezőgazdasági- 

4.1.      általános mezőgazdasági (Má) 

4. különleges mezőgazdasági területek (ML) 

4. védett gyepgazdálkodási területek (MV) 

5. egyéb 

5.1.      vízgazdálkodási – folyóvizek, patakok, árok, csatornák, állóvizek medre és partja (VT) 

5.2.      kommunális hulladéklerakó 

területként különbözteti meg a szabályozási terv. 

A belterületi határvonalat, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt övezeteket, azok határvonalait, a tömbön 
belüli övezethatárokat és közterületi szabályozási vonalakat a rendelet mellékletét képező szabályozási terv 
ábrázolja.” 

A HÉSZ a tervezési területet magába foglaló mezőgazdasági területet a védett gyepgazdálkodási területek (MV) 
jelű övezetébe sorolja.  

A hatályban lévő rendelet azonban nem tartalmaz olyan építési övezetet, amely a TSZT különleges 
területfelhasználási egységén belül alkalmas lenne a 065-ös hrsz.-ú ingatlan tényleges területhasználatának 
megfelelő szabályozásra. A beépítésre szánt különleges területek közül csupán különleges K-SP jelű 
sportterületet, K-TEM jelű temetőterületet és K-tur jelű turisztikai területet különböztet meg. 
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A tervezési területet a SZT szerint magába foglaló Mv jelű – a 17. §-ban már a 2. §-ban szereplő elnevezéshez 
képest eltérő Védendő természeti és vízvédelmi terület elnevezésű – mezőgazdasági területre az alábbi előírások 
vonatkoznak: 

„Mezőgazdasági terület 

17. § 

(3)   Védendő természeti és vízvédelmi terület MV jelű övezet 

a)    Az övezetbe tartoznak a nem erdőjellegű, de természetes vagy természetközeli növénytárulással 
borított, a természeti környezet eredeti állapotának megőrzésére szolgáló területek (pl. természetes 
gyepek). 

b)    Az övezetben a meglévő növényállományt, a természeti képződményeket és a felszíni formációkat a 
kialakult állapot szerint meg kell őrizni. Az övezetben található gyepeket meg kell tartani, azok nem 
törhetők fel. A vizes élőhelyek területei nem tölthetők fel és egyéb beavatkozással sem háboríthatók. 

c)    Az övezetben telek nem osztható meg. 

d)    Az övezetbe tartozó telkeken épületet elhelyezni nem lehet. 

e)    Az övezetben legfeljebb 1%-os beépítettséggel az épületeknek nem minősülő pihenés és 
ismeretterjesztés építményei helyezhetők el. 

f)     Az övezethez tartoznak az egyéb művelési ágon belül vízparthoz telepített vízvédelmi gyepsávok. 

g)    A helyi szintű természetvédelmi területen védendő természeti és vízvédelmi övezetekhez tartoznak.” 

Mint a fent idézett előírásokból is látszik, a SZT-en a 065-ös hrsz.-ú külterületi földrészlet besorolása hibás, 
hiszen az évtizedek óta olajkútként, üzemi területként, gyűjtőállomásként nyilvántartott, és a valóságban is 
akként működő terület nem természetes vagy természetközeli növénytárulással borított, és kialakult 
állapotával, burkolt területeivel, építményeivel nem a természeti környezet eredeti állapotának megőrzésére 
szolgáló terület. Emiatt természetesen a HÉSZ további, az adott övezetre vonatkozó előírásai akadályt jelentenek 
az ingatlan tulajdonosának beruházási szándéka vonatkozásában, hiszen a 17. § (3) bekezdés d) pontja kimondja, 
hogy az övezetbe tartozó telkeken épületet elhelyezni nem lehet. 

2.4. A tervezés során figyelembe vehető adottságok 

- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási 
- területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszi szükségessé.  
- Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.  
- A tervezett beépítéshez igazodóan a szabályozási tervlap és helyi építési szabályzat módosítása megtörténik.  
- A tervezési terület jól megközelíthető a 6831. sz. összekötő útról leágazó 070-es hrsz.-ú kiszolgáló útról.  
- A tervezési terület megközelítése és egyéb infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatra épülve a funkcióból és 
építési intenzitásból adódó terhelésre méretezve került kialakításra, fejlesztése nem szükséges.  
- Az ingatlant kiszolgáló út a telep funkciójának megfelelő szabályozási szélességgel rendelkezik, amely a várható 
forgalom lebonyolítására is alkalmas.  
- A terület alapközmű ellátása – a vízellátás, a villamosenergia-ellátás, szennyvízelhelyezés – biztosított, a víz és 
az elektromos ellátást biztosító vezeték már a telken belül rendelkezésre áll, a gyűjtőállomás további zavartalan 
működéséhez szükséges kapacitás biztosítható.  
- A tervezési területhez közvetlenül mezőgazdasági övezetbe sorolt területek csatlakoznak, amelyeket a tervezett 
minimális fejlesztés nem befolyásol károsan.  
- Funkcióváltás nem történik, csupán a terület a rendeltetésének és a TSZT-nek megfelelő övezeti besorolást kap, 
építési paraméterei módosulnak. 
- A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, sem 
ökológiai, sem földvédelmi értékeket.  
- A terület jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett fejlesztéséből következően nem jelentős zavaró hatású 
beépítési intenzitás-növekedés jön létre.   
- A tervezési terület esetében az épület elhelyezésénél és az építési hely meghatározásánál figyelembe veendő a 
szomszédos mezőgazdasági területek védelme. 
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- A településképvédelem jelen módosítás, és a tervezett minimális beépítés esetén nem releváns, hiszen a 065-
ös hrsz.-ú ingatlan a terület közelében vezető 6831. sz. összekötő út felől szinte egyáltalán nem látszik. 

 

A 065-ös hrsz.-ú ingatlan környezetének látképe a 6831. sz. összekötő út felől (Google maps)  

2.5. A javasolt tervmódosítás 

A tervmódosítással érintett 065-ös hrsz.-ú ingatlanon meglévő telephely a településszerkezeti tervben beépítésre 
szánt K jelű különleges területbe tartozik. A szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban a tárgyi terület az 
Mv jelű védett mezőgazdasági övezetbe, illetve védendő természeti és vízvédelmi terület elnevezésű övezetbe 
sorolt. 

A MOL Nyrt. Zalakomár, Sávoly kútkörzet (Balatonmagyaród Külterület, Hrsz: 065) telephelyén a dolgozók 
öltözése, az étkezés, az irodai funkciók, a tárgyalások jelenleg több konténerben zajlanak. A beruházó ezen a 
helyzeten szeretne változtatni, ezért arról döntött, hogy ezen funkciókat 1 épületben tervezi elhelyezni. A 
tervezett épület elhelyezése az ipari zónától elkülönülten, a telephelyre bevezető út folytatásában, a fő telephelyi 
út mellett, a jelenlegi, bontandó konténerek helyén történik majd. Az épület betonozott útról közelíthető meg.  

Fentieknek megfelelően az ingatlan tulajdonosa a 065-ös hrsz.-ú földrészleten jelenleg csupán egy fekete – 
fehér öltözőt, irodát és kezelő – műszer helyiséget tartalmazó földszintes, kb. 185 m2-es épületet szeretne 
elhelyezni. 

2.5.1. A településszerkezeti terv módosítására jelenleg nem kerül sor 

A 065-ös hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó tervmódosítás során a TSZT jelenleg nem kerül módosításra, 
ezért a javasolt változtatás a település területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a 
területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszi szükségessé. Mivel új beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása sem szükséges. 

2.5.2. A helyi építési szabályzat módosító javaslata 

A terület tulajdonosa, a MOL Nyrt. által igényelt módosítás a jelenleg tévesen Mv jelű övezetbe sorolt ingatlan 
övezeti átsorolását teszi szükségessé, amelynek következtében a terület beépítési paraméterei is megváltoznak. 
Ez a változás lehetővé teszi a 065-ös hrsz.-ú külterületi földrészlet beépítését, a javaslat alapján meghatározásra 
kerül az építési telek megengedett legnagyobb beépíthetősége, valamint az építménymagasság megengedett 
legnagyobb értéke. Jelen módosítás kizárólag a beruházó (költségviselő) által kezdeményezett és az 
Önkormányzat által támogatott, valamint az érvényben lévő jogszabályok által lehetővé váló egyetlen 
tématerületre terjed ki. 

Mivel Balatonmagyaród közigazgatási területén belül jelenleg nincs olyan övezeti besorolású ingatlan, 
amelynek előírásai a tárgyi földrészletre is alkalmasak lennének, így jelen tervmódosítás keretében egy új – a 
szabályozási tervben realizált –, a különleges területfelhasználási kategóriába tartozó K-O jelű, 
Olajkitermeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó üzemi terület elnevezésű építési övezet meghatározására, 
szabályozására van szükség.  
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Az új építési övezet jelen módosítás során csupán egyedül a 065-ös hrsz.-ú ingatlanra kerül alkalmazásra, mivel 
más ingatlanok nem tartoznak az Önkormányzat által jelenleg kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 
ingatlanok közé. Mivel azonban a település közigazgatási területén számos olajkút, egyéb, az olajkitermeléshez 
és feldolgozáshoz kapcsolódó ingatlan található, a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
javasolt az összes ilyen jellegű terület megfelelő területfelhasználási egységbe, illetve építési övezetbe való 
besorolása. 

A különleges területeket az OTÉK, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. §-a határozza meg az alábbiak szerint: 

24. § (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső 
hatásaitól is védelmet igényelnek. A különleges területek célját és fajtáját a településszerkezeti tervben, a 
beépítési előírásokat a helyi építési szabályzatban minden esetben meg kell határozni. 

(2) Különleges terület 

a) a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, 

b) a nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület, 

c) a vásár, kiállítás és kongresszus területe, 

d) az oktatási központok területe, 

e) az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület, 

f) a nagykiterjedésű sportolási célú terület, 

g) a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület, 

h) az állat- és növénykert területe, 

i) a nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület, 

j) a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület, 

k) a hulladékkezelő, -lerakó területe, 

l) a közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül 
kerül elhelyezésre, valamint a repülőtér területe, 

m) a temető területe, 

n) a mezőgazdasági üzemi terület, 

o) az egyéb, a 10-23. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület.” 

A 24. § (2) bekezdés i) pontja a nyersanyag kitermelés, nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló területet 

nevesíti, amibe a tárgyi olajkút, üzemi terület, gyűjtőállomás is beletartozik, így a TSZT a vonatkozó jogszabályi 

előírásnak megfelelően sorolta a tervezési területet a különleges területfelhasználási egységbe. 

Az OTÉK 25. § (1) bekezdése alapján „A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső 

határértékeit a 2. számú melléklet tartalmazza”. 

„2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez  

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei 

1. A területfelhasználási egységekre meghatározandó Az építési telekre meghatározandó 

2. 
Általános használat 

szerinti terület 

Sajátos használat 

szerinti terület 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

sűrűség 

(m
2

/m
2

) 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítettség (%) 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési 

magasság 

(m) 

Legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

 A B C D E F 

15. különleges  2,0 40  40 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj407id202b
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A 065-ös hrsz.-ú ingatlan az OTÉK szerint a beépítésre szánt különleges területek közé tartozik, ahol a 
megengedett legnagyobb beépítettség 40 % lehet.  

A tárgyi ingatlanra vonatkozó tényleges beépítési igények alapján azonban az új K-O jelű építési övezetben 
megengedett legnagyobb beépíthetőség mértékét a különleges területeken megengedett legnagyobb 
beépítettség mértékénél jóval alacsonyabb értékben javasoljuk meghatározni. A tervezett öltözőépület 
megépítésével a földrészlet beépítettsége összesen kb. 5 % lesz, így a K-O építési övezetben a 10 %-os 
megengedett legnagyobb beépíthetőség előírására teszünk javaslatot.  

Az új építési övezet vonatkozásában meg kell határozni az építési telekre vonatkozó legkisebb zöldfelületi 
arányt is. Jelen ingatlan vonatkozásában az OTÉK által előírt minimális érték, a 40 % alkalmazását javasoljuk 
annak érdekében, hogy a megengedett maximális beépíthetőség kihasználása esetén is legyen lehetőség az 
üzemen belül további burkolt felületek, rakodóhelyek kialakítására a megfelelő nagyságban.  

Szintén szükséges a megengedett legnagyobb építménymagasság meghatározása is. A különleges területeken az 
építménymagasság nincs az OTÉK-ban szabályozva.  

A K-O jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság értékét 7,5 méterben javasoljuk 
meghatározni a HÉSZ-ben. 

Meg kell említeni, hogy a hatályos, magasabb rendű jogszabályok építésügyi előírásai az elmúlt időszakban 
többször megváltoztak. Többek között 2013. január 1-től az épületmagasság fogalma került bevezetésre az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításával, 
ami egyértelművé tette a korábban alkalmazott különböző fogalmak használatát.  

A korábbi előírások alapján készült helyi építési szabályzatok – mint a Balatonmagyaród HÉSZ is – általában 
még az építménymagasság fogalmát alkalmazzák, ezért jelen módosítás során szintén a megengedett 
legnagyobb építménymagasság meghatározására teszünk javaslatot a rendeletben alkalmazott többi építési 
övezet előírásaihoz hasonlóan, de a község településrendezési eszközeinek a felülvizsgálata során majd 
egységesen bevezetésre kerülhet az épületmagasság fogalma.   

Mivel az építménymagasság nem csak az épületekre terjed ki, mint az épületmagasság fogalma, hanem az egyéb, 
pl. technológiai építményekre is, ezért jelenleg célszerű még a HÉSZ-ben kikötni, hogy az előírt 
építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 15 méterig) abban az esetben, ha azt a technológiai 
követelmények megkívánják. 

A fent leírt módosításokat szem előtt tartva az új K-O jelű építési övezet paraméterei az alábbiak szerint 
határozhatók meg:  

a.) Beépítési mód szabadonálló  
b.) A kialakítható építési telek legkisebb területe (m2) 800 
c.) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m) 20 
d.) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m) 40 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10  
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5  
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40  
h.) A beépítésnél alkalmazható előkert (m): 5 
i.) A beépítésnél alkalmazható oldalkert (m): 4  
j.) A beépítésnél alkalmazható hátsókert (m): 6 
k.) A közműellátás mértéke: teljes. 

A javasolt módosítások a HÉSZ 10. §-ában az alábbi bekezdések beillesztésével oldhatók meg: 

Különleges terület (K) 

10. § 

„Olajkitermeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó üzemi terület (K-O) 

(16) Az övezetben az olajkitermelés és feldolgozás céljait szolgáló és azokat kiszolgáló, kiegészítő építmények 
helyezhetők el. 
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(17) 

K-O 
SZ 10 

Z = 40 
7,5 800 

 

jelű építési övezetben a beépítési mód szabadonálló, a legnagyobb építménymagasság 7,5 m, a legkisebb 
zöldfelületi arány a telek 40 %-a. Az övezetben szolgálati lakás nem helyezhető el. 

(18) Az előírt építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 15 méterig) abban az esetben, ha azt a technológiai 
követelmények megkívánják. 

(19) A beépítésnél alkalmazható előkert 5 méter, az oldalkert 4 méter, a hátsókert 6 méter.” 

A fenti új előírásokon túlmenően a HÉSZ mellékleteit ki kell egészíteni a 065-ös hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 
jelen tervmódosítást tartalmazó SZT-M/2019 jelű fedvénytervvel. Mivel azonban a hatályos HÉSZ nem 
tartalmaz a jelenlegi mellékleteit felsoroló előírást, ezért javasolt a rendelet 1. §-ának kiegészítése az alábbiak 
szerint: 

„(3) A HÉSZ rajzi mellékletét képezi: 

 a Balatonmagyaród Szabályozási terv külterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv 
1-9 szelvénye 

 a Balatonmagyaród Szabályozási terv belterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv 

 az SZT-M/2019 jelű Módosított szabályozási terv a 065-ös hrsz.-ú ingatlanra” 

Rendelkezni kell arról is, hogy a módosító rendelet rajzi melléklete az eredeti Szabályozási terv helyébe lépjen 
a tervezési terület vonatkozásában, az alábbiak szerint: 

„A Rendelet Balatonmagyaród Szabályozási terv belterületre elnevezésű rajzi mellékletének helyébe a 065-ös 
hrsz.-ú ingatlan területére a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-M/2019 jelű tervlap lép.” 

A jelen tervmódosítás a településrendezési eszközök felülvizsgálata során kerülhet egységes szerkezetbe a község 
egyéb területeire vonatkozó SZT-el. 

2.5.3. A szabályozási terv módosító javaslata  

A hatályban lévő szabályozási terven csupán a tárgyi ingatlanra meghatározott új építési övezeti jelölését kell 
ábrázolni, illetve a tervezési terület besorolását megváltoztatni a jelenlegi Mv besorolásról K-O jelűre, és az 
ingatlan telekhatárain az új építési övezet határát jelölni.  

Az olajkút, üzemi terület, gyűjtőállomás funkciójú területen a közlekedési és közmű feltételek biztosítottak. A 
terület övezeti átsorolásával az ingatlan az elhelyezésre tervezett öltöző- és iroda, műszerépület befogadására 
alkalmassá válik.  

A terület 070-es hrsz.-ú közútról történő megközelítésére a hatályos szabályozási terv megfelelő, kialakult 
szabályozási szélességet biztosít a közút és közműhálózat esetleges fejlesztésére.  

A tervezett épület megvalósításánál fontos szempont a terület környezetében elhelyezkedő védett 
mezőgazdasági területek zavartalan fennmaradása, figyelembe véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és 
egyéb védelmi követelményeit. A településkép védelme érdekében javasolt a telekhatárok és a feltáró út, 
valamint a telek nyúlványát képező bekötő út mentén növénytelepítés végrehajtása. 

A képviselő-testület a MOL Nyrt. fejlesztési elképzelését, a tervezett szociális és iroda létesítmények 
megvalósításához szükséges új övezet kialakítását a meglévő üzemi terület megfelelő használhatósága, a 
racionális munkaszervezés és az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében támogatja.  

A terv-módosítás indoklását a „2.1. A tervezés célja” című fejezet tartalmazza. 

A módosítás a település egyéb területeit nem érinti, a fent leírt HÉSZ és SZT módosítással érintett területen 
kívüli településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési eszközök maradnak hatályban.  



BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  
A BALATONMAGYARÓD, KÜLTERÜLET 065-ÖS HRSZ.-Ú INGATLANRA VONATKOZÓAN 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

20 
 

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
A jelenleg hatályos településszerkezeti tervhez, helyi építési szabályzathoz és szabályozási tervhez 2003-ban és 
2006-ban elkészült az összes, jogszabályban előírt kötelező alátámasztó munkarész. A jelenlegi dokumentáció 
részeként új, részletes alátámasztó munkarészek azért nem kerülnek kidolgozásra, mert a településszerkezeti 
terv jelenleg nem változik, valamint a helyi építési szabályzat és az érintett szabályozási terv szelvény módosítása 
során nem történnek olyan változások, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek átfogó módosítása szükséges 
lenne. A tervek helyzetfeltáró és alátámasztó szöveges munkarészei a tárgyi területekre vonatkozóan alapvetően 
továbbra is változatlanul érvényesek, ezért a javasolt változtatások alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró 
leírás is csak a módosítással érintett kis kiterjedésű területre (és tématerületekre) készül a szükséges szakági 
alátámasztó munkarészekkel együtt. 

3.1. Tájrendezés, természetvédelem 

A szóban forgó terület nem tartozik Natura 2000 területhez, valamint természetközeli, illetve egyéb országos és 
helyi védett érték sem található az érintett ingatlanon. 

A Településképi Arculati Kézikönyv Településkép védelme szempontjából 
kiemelt területek című fejezetének ábrája (Király Noémi és Adorján Anna)  

 

 

 

 

 

 

 

A fenti ábra szerint azonban a tervezési terület az országos ökológiai 
hálózat részét képezi, és a tájképvédelmi területbe tartozik. 

Mivel azonban új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre – 
hiszen a 065-ös hrsz.-ú ingatlan a hatályos településszerkezeti terv 
szerint a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási 
egységbe sorolt –, és a gyűjtőállomás technológiai egységei, 
valamint annak olajtermelő kútkörzete már az 1960-as években is 
üzemelt a területen, így a tervezett módosítás nem ütközik a 
természetvédelmi előírásokkal. 

Természetvédelmi szempontból azonban szükséges hangsúlyozni, hogy a telephely zöldfelületi kialakítása során 
a Kis-Balaton környezete ökológiai folyosójának növényzetéhez igazodó, őshonos fa- és cserjefajok alkalmazása 
kívánatos, az özönfajok alkalmazása tilos, a területet magába foglaló ökológiailag értékes térség társulásainak 
genetikai védelme érdekében. A növénytelepítéshez alkalmazható fajok listáját a Településképi rendelet 
határozza meg. 

Tájképvédelmi szempontból meg kell említeni, hogy még a 
község Településképi Arculati Kézikönyve is tartalmaz a jó 
példák között egy olajkutat, mint Balatonmagyaród egyik 
jellegzetes, sajátos építményfajtáját, tehát ezek az évtizedek óta 
meglévő telephelyek hozzá tartoznak a megszokott látványhoz. 

 

 

Tervezési terület 
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3.2. Biológiai aktivitásérték  

A tervmódosítás során területfelhasználás változás nem történik és új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre, ezért a település biológiai aktivitásértéke nem változik, kompenzációt a fejlesztés nem igényel.  

3.3. Zöldfelületi rendszer, a zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 
javaslatok  

A tervezett módosítás a tájat, illetve a települési zöldfelületi rendszert nem érinti hátrányosan. A hatályos 
településrendezési terv zöldterületi munkarésze nem változik, továbbra is változatlanul érvényes marad. 

A módosítás által érintett telek környezete ugyan országos szintű táj‐, illetve természetvédelmi oltalom alatt áll, 
a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti és része az országos ökológiai 
hálózatnak, de a kialakult beépítés és a minimális mértékű új beépítés miatt a szabályozásban foglaltak és az 
előírt javaslatok betartásával káros környezeti hatás és természetkárosítás nem valósul meg a tervezett 
módosítás következtében. 

Az általános természetvédelmi szempontoknak megfelelően a telephely zöldfelületi kialakítása során figyelembe 
kell venni a Kis-Balaton környezetében kijelölt ökológiai hálózat elemeinek közelségét. Az őshonos fa- és 
cserjefajok alkalmazásán és az özönfajok alkalmazásának tilalmán túl célszerű a kertépítészeti terv szerkezetét 
oly módon alakítani, hogy elsősorban a telephely határai mentén kerüljön kialakításra a min. 40 %-os zöldfelületi 
fedettség többsége és itt kerüljön felhasználásra a jobb környezeti hatásfokú növénytelepítés (pl. többszintes fa-
és cserjesávok, nagyobb lombtömegű, zártabb faállományok stb.).  

Jelen tervmódosítással párhuzamosan javasoljuk az országos ökológiai hálózat övezeti lehatárolásának 
kiigazítását az immár évtizedek óta telephelyként üzemelő 065-ös hrsz.-ú ingatlan kihagyásával.   

3.4. Közlekedés 

A kialakuló telephely a Zalakomárt Balatonmagyaróddal összekötő 6831-es számú útról közelíthető az arról 
nyugat felé leágazó 070-es hrsz.-ú úton keresztül. A meglévő telephely a 6831-es sz. összekötő úton keresztül 
összeköttetésben van az M7 autópályával, amelyen át az ország bármely területe és a határon túli területek is 
egyszerűen elérhetők. 

A tárgyi ingatlant kiszolgáló út a gyűjtőállomás funkciójához és jelenlegi, illetve várható forgalmához megfelelő, 
kialakult szabályozási szélességgel rendelkezik. A kialakult szabályozási szélesség elegendő helyet biztosít a 
területen az út, árok, fasor és a teljes közműellátás befogadásához. 

Gépjármű elhelyezés, parkolás, rakodóhelyek kialakítása a telephelyen belül biztosított. Az elkészült építési 
engedélyezési és kiviteli tervek alapján a jelenlegi létszám nem bővül, a tervezett egyetlen új öltöző és iroda 
épületben a telephelyen jelenleg dolgozó létszámot tervezik elhelyezni, többletigény nem keletkezik, ezért az 
előzetes számítások szerint további parkoló kialakítása nem szükséges. 

A szabályozási terv módosítása során a hatályos településrendezési eszközökben szereplő fő közlekedési 
nyomvonalak nem változnak, a közlekedési hálózatra és azok elemeire a módosításnak nincs kedvezőtlen hatása. 
A meglévő úthálózati szabályozás – amely a tárgyi terület környezetét nem érinti – az eredetileg jogszerűen 
elfogadott szabályozáshoz képest nem módosul. 

3.5. Közműellátás 

A meglévő közművek ismertetésének alapját a MOL Nyrt. megbízása és tervezési programja alapján a 
ChemPower Tervező és Fővállalkozó Kft. által készített „Fekete-fehér öltözők tervezése – Zalakomár, Sávoly 
kútkörzet” című építési engedélyezési és kiviteli tervek szakági műleírásai és a beruházó adatszolgáltatása 
képezte. 

A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területen a tervezett komfortos, kényelmes 
munkakörülményeket, hatékony munkaszervezést nyújtó igényes telephely megvalósításához a 
környezetvédelmi igényeket is kielégítő közműellátás szükséges. A telken bent lévő közművek: a villany, a gáz és 
a víz. 
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Részlet a Zalakaros-I és Zalakomár-III bányatelek CH létesítményei című tervről a 065-ös hrsz.-ú ingatlan környezetét érintő 
vezetékek feltüntetésével 

A jelen tervezés tárgyát képező 065-ös hrsz.-ú ingatlanról számos távvezeték indul el, illetve érkezik. 

A földrészlet északnyugati sarkából több olajvezeték ágazik ki, amelyeket általában vízbesajtoló vezetékek 
kísérnek. E vezetékek nagyobbrészt elkanyarodnak nyugati irányba, részben észak felé tartanak, de különböző 
nyomvonalakon. A vízvezetékek általában DN 50-es és DN 100-as átmérőjű vezetékek, az olajvezetékek DN 80-
as és DN 150-es átmérőjűek. A vezetékek mentén 15 méteres védőtávolságot jelöl a fenti tervlap. 

A telephely keleti határának közepe táján egy önálló vízbesajtoló vezeték figyelhető meg, szintén 15 méteres 
védőtávolsággal. Ettől északra egy gázvezeték érkezik a területre kelet felől DN 50 inert gáz meghatározással. 

A két vezeték között egy szintén DN 80-as átmérőjű olajvezetéket ábrázol a tervlap az előírt védőtávolsággal. 

A földrészlet északkeleti csücskén egy 20 kV-os elektromos légvezeték érkezik a telephelyre, amely az üzem 
ellátását biztosítja. A vezeték védőtávolsága 5,5 méter. 

A teljes telephelyet, gyűjtőállomást egy 15 méter széles védősáv keretezi. 
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A településrendezési javaslat szerint az építésügyi előírásoknak megfelelően a tervezési területen a tervezett 
szociális és iroda funkciójú épület megépíthető. A 065-ös hrsz.-ú földrészleten jelenleg összességében kb. 185 m2 
bruttó szintterület építése várható. 

Az épületben elhelyezendő funkciók, illetve létszámok:  

- Kezelő-műszer helyiség (2 fő és 2 számítógép részére)  
- Fekete-fehér öltözők (szekrény 15 fő részére, öltöző/zuhanyzó/WC helyiségek, berendezések száma 8 fő 
egyidejű használatára)  
- Zuhanyzó helyiség (2 zuhanytálcával)  
- WC, mosdó helyiség (-ek)  
- Konyha, étkező (4 fő egyidejű használata részére, kb. 4x3m)  
- Iroda (2 fő részére, kb. 4x4m)  
- Irattár (polcozva, kb. 3x4m)  
- Tárgyaló (kb. 6x5m)  
- Közlekedő szükség szerint.  

Az épületet rendszeresen 8 dolgozó használja majd öltözési és étkezési célra. Alkalmanként, oktatás céljából a 
tárgyaló helyiséget használják. A tervek szerint a jelenlegi létszám nem bővül, a tervezett épületben a telephelyen 
jelenleg dolgozó létszámot tervezik elhelyezni, többletigény nem keletkezik. 

A tervezési terület teljes közműellátásához szükséges a vízellátás, a korszerű vezetékes energiaellátás és a 
hírközlés megfelelő szintű biztosítása, valamint a szennyvíz zárt tározóban történő szakszerű gyűjtése, amely 
tárgyi telephely vonatkozásában biztosított. A felszíni vízrendezés kérdése a kialakult telephelyen és 
környezetében megoldott.  

A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja, nem érinti a hatályos tervhez korábban 
kidolgozott közmű (víz‐, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és hírközlési javaslatok megoldásait. Így jelen lokális 
módosításhoz ezen alátámasztó munkarészek részletes kidolgozása nem szükséges. A korábbi megoldások 
változatlanul érvényesek. 

3.5.1. Vízi közművek 

3.5.1.1. Vízellátás 

A település közüzemi vízhálózattal ellátott, a fővezeték rendszer a jelenlegi és várható lakossági fajlagos 
vízigények fogyasztása mellett többlet kapacitásokkal rendelkezik. A községben a komfortos közműellátás 
legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek 
tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült.  

A hálózat, a kutak és minden műtárgy (tározók, gépházak, stb.) a település Önkormányzatának tulajdonában 
vannak, a rendszer üzemeltetését, Balatonmagyaród vízellátásának biztosítását a Délzalai Víz- és Csatornamű 
ZRt. végzi. A település vízellátása biztosított. 

Megrendelői adatszolgáltatás szerint a telek rendelkezik víz közmű bekötéssel. A vízóra akna telekhatáron belül 
található. A kommunális vízigény biztosítható.  

A jelenleg tervezett épület napi vízfogyasztásának adatait a vonatkozó jogszabályok alapján határozták meg a 
tervezők. 

Egyidejű terhelés MSZ-
04-132-1991 szerint  

Napi átlagos fogyasztás  

l/s  m3/d  
0,7  3,15  

A használati melegvíz készítés lokálisan történik. Az épület HMV ellátását 1db V=750 liter űrtartalmú, elektromos 
fűtésű álló HMV tárolóval biztosítják az elkészült tervek szerint. 

A jelenleg tervezett öltözőépület tűzszakaszának alapterülete után, (mely 150,95 m2), a szükséges oltóvíz 
mennyiség a vonatkozó jogszabályok alapján 900 l/min. A szükséges oltóvíz mennyiség az épület mögött lévő 
tűzivíz tároló medencéből biztosított. A tűzivíz tározó utántöltése a telken belüli tüzivíz hálózatról történik. 
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A meglévő tüzivíztározó 

3.5.1.2. Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

Balatonmagyaród község területén a szennyvízelvezetést és tisztítást szintén a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. 
végzi. A községben szennyvíztisztító telep nem működik, a térség szennyvizeit elsősorban a nagykanizsai 
tisztítótelepre szállítják. 2006-ben a község belterületén megépült a vezetékes szennyvízhálózat. 

A tervezési területen jelenleg csatorna bekötés nincs, a szennyvíz elhelyezése zárt tározóban történik. A tervezett 
épületben keletkező szennyvíz minősége normál házi szennyvíz, ezért előtisztítást nem igényel. A telken belül 
vezetett csatorna alapvezeték iránytöréseinél és csatlakozási pontjainál tisztítóakna beépítése szükséges. 

Egyidejű 
szennyvízterhelés  
MSZ EN 12056-2:2001 
szerint  

Napi átlagos szennyvíz 
kibocsátás  

l/s  m3/nap  
1,3  3,15  

Az épületen belül keletkező szennyvíz kontingenst a meglévő akna fogadni képes. A szennyvíz fogadóakna 
szivattyúzását a tervezés előtti állapot szerinti időközönként szükséges elvégezni. 

Az új beépítéseknél biztosítani kell a csapadékvizek elvezetését, azaz burkolt út létesítése csak vízelvezetéssel 
együtt valósítható meg.  

A tervezési területen a tetőfelületek burkolatairól megnövekedő mennyiségű csapadékvíz vízhozamát kell 
levezetni.  

A csapadékvíz szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén 
szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz nehogy a talajba 
mossa a szennyeződést. A burkolatról összegyűlő csapadékvizet hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül lehet 
befogadóba bevezetni. A tárgyi fejlesztés, a tervezett öltözőépület megvalósítása során azonban nem keletkezik 
szénhidrogénnel, vagy egyéb szennyezőanyaggal szennyezett csapadékvíz, ezért az épület tetőzetén összegyűlt 
esővíz elszikkasztható. 

Az épület tetőzetének csapadékvíz elvezetése külső ereszcsatorna esővízrendszerrel történik a terepszintre 
történő levezetéssel. A burkolt felületekre eső csapadékvíz elvezetése a zöld területek felé lejtetéssel 
megoldható. A telekre hullott esővíz elszikkad. 

3.5.2. Energiaellátás 

3.5.2.1. Gázellátás, hőellátás 

Balatonmagyaród közigazgatási területe középnyomású gázhálózattal ellátott, 1993-ben megvalósult a 
településen a gázhálózat létrehozása. Balatonmagyaródon a gázenergiát szolgáltató vállalat az E.ON - Dél-
dunántúli gázszolgáltató. A szállítóvezetékek kiépítése az 1990-es évek elején megtörtént. A lakások és az ipari 
fogyasztók nagy része a gázellátó rendszerre csatlakozik. 
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A 065-ös hrsz.-ú ingatlanon működő létesítmények hőellátása a meglévő-megmaradó távhő vezetékről 
biztosított. A tervezett épület számított maximális hőszükséglete 9,7 kW. A fűtendő terek az előzetes tervek 
szerint a meglévő kazánról lesznek ellátva. A hőellátás a kazánházi épület felől biztosított. Az épület 
hőszükségletét a meglévő hőellátó rendszer biztosítani tudja. Az épület tervezett hőleadói acéllemez 
lapradiátorok. 

3.5.2.2. Elektromos energia ellátás 

Balatonmagyaródon a villamosenergiát szolgáltató vállalat az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

A villamosenergia-ellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a községben ellátatlan terület nincs, a 
kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetők. A jelenlegi ellátási rendszer működése a község 
területén környezetterhelést nem okoz.  

Balatonmagyaród község villamosenergia-ellátását 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok biztosítják. A tervezési 
terület jelenlegi villamosenergia-igényét a meglévő kis-, és középfeszültségű hálózatok biztosítani tudják.  

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények 
kielégítése. A kisfeszültségű hálózat zömmel oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy 
szabadvezetékes formában. A település egységes hálózati rendszerének megőrzése érdekében az üzemeltető 
törekszik a szabadvezetékes elosztási rendszer további fenntartására. 

A terület kiépített elektromos energia-hálózattal rendelkezik, a közműszolgáltatónál történt egyeztetés alapján 
a szükséges elektromos ellátás biztosítható. A létesítmény energiaellátása az áramszolgáltató előírása szerint 
kerül kialakításra.  

Az épület energia ellátása a telep meglevő főelosztó berendezéséről történik. A főelosztó berendezés a tervezett 
épülettől 40 m távolságra, a közlekedő út mentén található. A főelosztó berendezést 1 db 35A 3f leágazással 
bővíteni kell. A főelosztó és a tervezett épület elosztó berendezése között földkábeles csatlakozás épül ki. A 
fogyasztásmérés meglevő fogyasztásmérővel van megoldva. A fogyasztásmérés az öltöző épület építésével nem 
változik, többlet energia igény nem merül fel. 

Az épület beépített energiaigénye: 24 kW (3x36A). 

Az épület üzemi várható egyidejű energiaigénye: 15 kW (3x23A) 

A közvilágítás szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 
meglévő telephelyen a tervezett öltözőépület környezetében a közvilágítás ki van építve az üzem és az ott 
dolgozók biztonsága érdekében.  

A tervezett épület világítása korszerű, energiatakarékos fényforrásokkal történik. A fényforrásokat 
(kompaktfénycső, fénycső) a helyiségek rendeltetésének megfelelő lámpatestekben helyezik el. 

Az irodákban, öltözőkben, közlekedőn fénycsöves lámpákat, a szociális helyiségekben kompaktfénycsöves 
lámpákat alkalmaznak az elkészült tervek szerint.  

  

A tervezési terület közelében található olajkút és a tágabb környezetben húzódó távvezetékek 
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3.5.3. Hírközlés  

3.5.3.1. Vezetékes hírközlési létesítmények  

Balatonmagyaród, és így a tervezési terület vezetékes távközlési ellátását jelenleg több szolgáltató, köztük pl. a 
T-Systems biztosítja. A távbeszélő társaság a legkorszerűbb adatátviteli rendszert építette ki, amely alkalmas lesz 
mind a lakossági, mind a gazdasági szféra magas színvonalú ellátására.  

A település 93-as körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A meglevő hálózat 
továbbépítése műszaki hátteret biztosít a tervezési terület vezetékes távközlési ellátására.  

A vezetékes távközlés – bár műszaki megjelenésében közmű jellegű – szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért 
az új igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges 
hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.  

A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb biztonsággal.  

Az irodában, tárgyalóban az elkészült tervek alapján csatlakozás lesz biztosítva a telefon és az internet részére. A 
telephely műszerezettsége, a jelzéseket biztosító műszerszekrény jelenleg egy másik, elbontásra kerülő 
konténerben található. Az új épület megépítése után ez a konténer elbontásra kerül, a műszerszekrénnyel együtt. 
A műszerszekrénybe bekötő jelkábeleket (kb. 15 db kábel, kábelenként 20 ér) vissza kell bontani és egy kifejtő 
szekrényben kell végződtetni. A kifejtő szekrény és az új épületben levő tervezett műszerszekrény közötti 
kábelezést az építés során ki kell építeni. 

3.5.3.2. Vezeték nélküli hírközlési létesítmények  

A távközlési ellátottságot a tervezési terület térségében is, így a tervezési területen is lényegesen növelheti a 
mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi korlátja nincs, így igényhez 
igazodóan korlátlanul használható.  

Balatonmagyaród községben több vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, ZNET) megfelelő vételi 
lehetőséget tud nyújtani. A községben a mobilszolgáltatók teljes lefedettséget biztosítanak.  
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A telephely kialakítása során a környezetvédelmi előírások általános betartása mellett a módosítással érintett 
területre vonatkozóan a környezeti feltételek, a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság‐védelem, 
a zaj‐ és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában nem változnak számottevő mértékben.  

A környezetvédelem vonatkozásában az elkészült „MOL Nyrt. fekete-fehér öltözők tervezése – Balatonmagyaród, 
külterület hrsz: 065 – építési engedélyezési terv” az alábbiakat tartalmazza. 

Légszennyezés:  

A tervezett épületben határértékekkel részletesen szabályozott szennyezőanyagokat kibocsátó, szabványokban 
rögzített teljesítményhatár feletti berendezések beépítésre nem kerülnek.  

Vízszennyezés:  

A tervezett ingatlanról csak fekáliás szennyvíz elszállítása történik. Szennyezettségének mértéke a 28/2004 
(XII.25.) KvVM rendelet szerinti határértékek alatt marad. 

Zajvédelem:  

Az épület rendeltetése szerint Iroda/Öltöző épület, ahol az épületeken belül, ill. kívül zajkibocsátás 
szempontjából mértékadó berendezések telepítésre nem kerülnek.  

Az épületbe beépítésre kerülő gépészeti berendezések hangnyomás-szintje az épület többi részében zajhatást 
nem okoz.  

Az épületek komplett akusztikai méretezésének kiinduló adatai közül a következőket kell betartani:  

- Az épületeken belül megengedett zajszinteket az MSZ 18151-1/82 és 2/83,  

- A belső épületszerkezetek léghang gátlási követelményeit az MSZ 04.601-3/88,  

- A homlokzati szerkezetek léghangszigetelési előírásait pedig az MSZ 04.601-5/89  

- A műszaki átadásra a 27/2008. (XII.3.) KvVM számú rendelet szerinti zajmérést el kell végezni  

Hulladék elhelyezés:  

A keletkezett hulladékot külön kell gyűjteni és a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelni és elszállítatni. 

A fentiek betartásával a meglévő telephelyen tervezett fejlesztés várhatóan nem jelent majd érdemben változást 
a környezetterhelés szempontjából, ezért jelen fejlesztés miatt nincs szükség különleges környezetvédelmi 
létesítmények, illetve intézkedések bevezetésére. 

Kiemelt figyelmet kell azonban fordítani a 065-ös hrsz.-ú telephelyet magába foglaló, az országos ökológiai 
hálózathoz tartozó Kis-Balaton közelében elterülő terület védelmére. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a 
telephelyről sem szilárd, sem folyékony, sem légnemű szennyezőanyag ne juthasson az ökológiailag értékes, 
védendő területre. Különösen a káros mértékű légszennyezési kibocsátás megelőzésére kell figyelmet fordítani, 
mivel a védendő terület közvetlenül a telephely közelében van.  

A telephely zöldfelületi kialakítását minél erősebb környezetvédelmi védőhatással szükséges megoldani, a 
természetvédelmi javaslatokban leírt növénytelepítési szempontok figyelembevételével. 

5. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2006.(V.29.) határozatával elfogadott 
településszerkezeti terv készítése során a magasabb szintű terveknek, az Országos Területrendezési Tervnek 
(továbbiakban: OTrT) és Zala Megye Területrendezési Tervének (a továbbiakban: FmTrT) való megfelelés 
igazolása teljes körűen megtörtént. 

Mivel a jelen övezeti átsorolás nem igényli a hatályban lévő településszerkezeti terv módosítását, a jelenleg 
érvényben lévő területrendezési terveknek (a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvénynek) való megfelelés igazolása szükségtelen. 
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6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA  

A jelen övezetátsorolás lokális jellege és csekély jelentősége miatt, valamint azért, mert a településszerkezeti 
terv a javasolt módosítás során nem változik, a hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhang 
bemutatása nem releváns.  

7. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Balatonmagyaród község jelenleg hatályos településszerkezeti terve a Képviselő-testület 46/2006.(V.29.) sz. 
határozatával került elfogadásra. 

A tervezett módosítás a település beépítésre szánt területén történik, új beépítésre szánt terület kijelölésére 
nem kerül sor. A tervezett változás az érvényben lévő településszerkezeti terv területfelhasználásában, a község 
kialakult infrastruktúra hálózatában módosítást nem eredményez, mivel a tervezési terület különleges területi 
besorolása megmarad, így a településszerkezeti tervvel való összhang biztosított. 

8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A szabályozási terv tárgyi területre vonatkozó módosításának célja a 065-ös hrsz.-ú ingatlanon tervezett öltöző- 
és irodaépület megvalósításához szükséges építési jogi környezet megteremtése a 2018. január 1-től hatályba 
lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás eszköze a fentieknek megfelelően 
módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek szabályozási tervi melléklete.  

Jelen módosítás különleges koncepcionális megalapozást nem igényel, mivel jelenleg csupán a község 
településszerkezeti terében meghatározott beépítésre szánt különleges területi kategóriába sorolt egyetlen 
részterület szabályozási előírásainak a valós területhasználathoz igazodó módosítása, a 065-ös hrsz.-ú külterületi 
földrészlet övezeti átsorolása merült fel igényként.  

A tervmódosítási szándék igényelte a helyi építési szabályzat és szabályozási tervi mellékletének módosítását, 
ezek az alábbiak: 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN 
MEGHATÁROZOTT, SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET  
módosítási 
terület  
sorszám  

terület  
(ha)  

helyrajzi szám  
(hrsz.)  

SZT  
övezet módosítás  

HATÁLYOS  TERVEZETT  
1.  1,5 065 (Mv)  

Védett mezőgazdasági 
övezet  

(K-O)  
Különleges, 
olajkitermeléshez és 
feldolgozáshoz 
kapcsolódó üzemi 
terület elnevezésű 
építési övezet 

9. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
A jelen dokumentáció készítését megelőzően, 2017-ben részletes örökségvédelmi vizsgálat került kidolgozásra a 
Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítése során, önálló fejezetrészekben elemezve az 
épített és a táji, természeti értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket. 

A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításával érintett területen örökségvédelmi szempontból 
említésre méltó érték nem található. A 065-ös hrsz.-ú ingatlan területén régészeti lelőhely nem található, a 
vizsgált területen régészeti érdekű terület nem került kijelölésre. A tervezési területen sem műemlék, sem helyi 
védettséget élvező építmény nem található. 
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10. BEÉPÍTÉSI TERV 
A tervezett öltözőépület elhelyezése az ipari zónától elkülönülten, a telephelyre bevezető út folytatásában, a fő 
telephelyi út mellett, a jelenlegi, bontandó konténerek helyén történik majd. Az épület betonozott útról 
közelíthető meg.  

Az öltözőépület közép hosszfőfalas épület lesz, amelyet 25 fok lejtésű magas tető zár majd le. Az öltözőépület 
homlokzata vakolat architektúrát kap, tört fehér színben. A nyílászárók szürke színűek lesznek, a cserepes lemez 
antracit színű lesz. 

A településrendezési eszközök módosításához beépítési terv nem készül. A korábban kidolgozott építési 
engedélyezési és kiviteli terv helyszínrajza az alábbi elrendezést mutatja.  

 

Az elkészült építési engedélyezési terv átnézeti helyszínrajza 
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A 065-ös hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó részlet az építési engedélyezési terv átnézeti helyszínrajzából 

A beépítés tervezett paraméterei:  

Telkek területe: 15.011 m2  

Helyrajzi szám: Balatonmagyaród külterület Hrsz: 065  

Építési övezet: K-O jelű, különleges, olajkitermeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó üzemi terület elnevezésű 
építési övezet 

Szintezési alappont: ±0,00 = 111,30 mBf 

Beépítettség:  

- Meglévő beépített alapterület:      540,61 m2  
- Tervezett öltözőépület alapterülete:     183,51 m2  

Összesen:         724,12 m2  

Összesítés: 724,12 m2 /15.011 m2 = 4,82 %  - Megengedett beépítettség 10 %, tehát megfelel! 

Zöldfelületi mutató:  

- Beépített alapterület:        724,61 m2  
- Meglévő burkolt felületek:    4.895,00 m2  
- Tervezett burkolt felület:         34,92 m2  

Összesen:      5.654,53 m2  

(15.011 m2 -5.654,53 m2)/15.011 m2= 62,33 % - Megengedett legkisebb zöldfelületi arány 40 %, tehát megfelel! 

Homlokzatmagasság:  

- Északnyugati homlokzat (épülethossz: 12,25 m): 47,90 m2  
- Északkeleti homlokzat (épülethossz: 14,98 m): 58,57 m2  
- Délkeleti homlokzat (épülethossz: 12,25 m): 46,06 m2  
- Délnyugati homlokzat (épülethossz: 15,56 m): 58,57 m2  

Összesítés: 211,10 m2 / 54,46 = 3,88 m - Megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m, tehát megfelel! 
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A tervezett öltözőépület helyszíne és az elbontásra kerülő konténerek  

11. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  
(Környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)  

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek környezeti vizsgálat 
lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé. 
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12. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI 

12.1. Partnerségi vélemények 

 

 

 

12.2. Lakossági fórum jegyzőkönyve 

 

 

 

12.3. A partnerségi egyeztetés lezárása 
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13. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/ 2019. (……..) önkormányzati rendelete 

a Balatonmagyaród település szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról 

szóló 7/2003. (IX.12.) sz. rendelet módosításáról  

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, valamint 
Balatonmagyaród Község Képviselő‐testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép 
alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete 
szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A Rendelet 1. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:  

„(3) A HÉSZ rajzi mellékletét képezi: 

 a Balatonmagyaród Szabályozási terv külterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv 
1-9 szelvénye 

 a Balatonmagyaród Szabályozási terv belterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv 

 az SZT-M/2019 jelű Módosított szabályozási terv a 065-ös hrsz.-ú ingatlanra” 

2. § A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő alcímmel és (16) bekezdéssel: 

„Olajkitermeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó üzemi terület (K-O) 

(16) Az övezetben az olajkitermelés és feldolgozás céljait szolgáló és azokat kiszolgáló, kiegészítő építmények 
helyezhetők el.” 

3. § A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő (17) bekezdéssel: 

„(17) 

K-O 
SZ 10 

Z = 40 
7,5 800 

 

jelű építési övezetben a beépítési mód szabadonálló, a legnagyobb építménymagasság 7,5 m, a legkisebb 
zöldfelületi arány a telek 40 %-a. Az övezetben szolgálati lakás nem helyezhető el.” 

4. § A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő (18) bekezdéssel: 

„(18) Az előírt építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 15 méterig) abban az esetben, ha azt a 

technológiai követelmények megkívánják.” 

5. § A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő (19) bekezdéssel: 
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„(19) A beépítésnél alkalmazható előkert 5 méter, az oldalkert 4 méter, a hátsókert 6 méter.” 

6. § A Rendelet Balatonmagyaród Szabályozási terv belterületre elnevezésű rajzi mellékletének helyébe a 065-
ös hrsz.-ú ingatlan területére a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-M/2019 jelű tervlap lép. 

7. § E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 
Kalász Mátyás János Papné Szabó Mónika 

polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Balatonmagyaród Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 

Papné Szabó Mónika  
jegyző 

 



1. melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. önkormányzati rendelethez: SZT-M/2019 jelű tervlap 

  

JELMAGYARÁZAT 

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV 

A 065-ÖS HRSZ-Ú INGATLANRA 

SZT-M/2019 

SZABÁLYOZÁSI TERV ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRA 

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA 

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE K-O 

K-O 
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14. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Átnézeti helyszínrajz 
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2. számú melléklet: Részlet a 065-ös hrsz.-ú ingatlan környezetéről Balatonmagyaród külterületre vonatkozó Településszerkezeti tervéből – M=1:15000 
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3. számú melléklet: Részlet a 065-ös hrsz.-ú ingatlan környezetéről Balatonmagyaród külterületre vonatkozó Szabályozási tervének 5. szelvényéből – M=1:4000 

 

 



4. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat 

FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT 

Tárgy: Balatonmagyaród község településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyalásos eljárással 

1. Előzmények:  

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2015.IV.23.) számú határozatával 

döntött a község Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének módosításáról a 065-ös hrsz.-ú 

külterületi földrészlet egyértelmű szabályozása érdekében. A módosítás az ingatlan különleges területi 

besorolását, és annak a tervezett beruházás megvalósítása érdekében szükséges paramétereinek a 

meghatározását tűzte ki célul.   

A Képviselő-testület a …/2019.(V…..) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 

Balatonmagyaród, 065-ös hrsz.-ú ingatlant, ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása 

tárgyalásos eljárással történik.  

2. Településrendezési feladat: 

A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosítása a Balatonmagyaród, 065-ös hrsz.-

ú külterületi földrészletre vonatkozóan. 

3. A tervi tartalom meghatározása: 

Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök részleges módosítása csupán egyetlen külterületi 

földrészlet egyértelmű szabályozására irányul, jelen tervmódosítás során csupán a terv tartalmához és 

a módosítás lokális jellegéhez szükséges mértékben kerülnek kidolgozásra a megalapozó és alátámasztó 

munkarészek.  

A Megbízói elvárás egy rövid, áttekinthető, a lényeges kérdésekre és azok indoklására kiterjedő 

dokumentum elkészítése. 

Ennek megfelelően a tervi tartalom a következő: 

 Jóváhagyandó munkarészek 

o az önkormányzati rendelet tervezetének szakmai javaslata 

o a Szabályozási terv vonatkozó részletének módosítása 

 Alátámasztó munkarészek 

o a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet teljes településrendezési terv készítéséhez 

szükséges alátámasztó munkarészek helyett a tervezési feladat jellegének megfelelő 

tartalommal szükséges a településrendezési változások bemutatása, az alátámasztó 

munkarészek kidolgozása a tervezési terület szűk környezete vonatkozásában.  

 

Budapest, 2020. január  

 

   

   

 Schindler-Kormos Eleonóra            

mb. főépítész 
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5. számú melléklet: A 065-ös hrsz.-ú földrészlet tulajdoni lapja 
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6. számú melléklet: A 065-ös hrsz-ú külterületi földrészlet nem hiteles térképmásolata 
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7. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról 
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8. számú melléklet: Kiemelt fejlesztési területté nyilvánító képviselő-testületi határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 


