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T a r t a l o m j e g y z é k  

 

Bevezetés 

I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

Településszerkezeti terv felülvizsgálata 

    Jóváhagyó határozat tervezete 

1. számú melléklet: Településszerkezeti terv  TSZT M=1:10 000 

2. számú melléklet: Településszerkezeti terv leírása 

3.  számú melléklet: Változások 

4.  számú melléklet: Területi mérleg 

5.  számú melléklet A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Regionális tervének és Balatonsze-
pezd Településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerének megfeleltetését igazo-
ló térképek 

5.1. Térségi szerkezeti terv 

5.2. Ökológiai hálózat magterület övezete (Ö-1) 

5.3. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) 

5.4. Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 

5.5. Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1) 

5.6. Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 

5.7. Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), valamint a tó-
meder övezete (D-1) 

5.8. Települési terület, gazdasági terület, általános mezőgazdasági terü-
let, kertgazdasági terület, erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezetei (U-1, U-2, M-1, M-2, E-1, E-2) 

5.9. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) 

5.10. Szőlőtermőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) 

6. számú. melléklet: Biológiai aktivitásérték számítás 

7. számú melléklet: Védelmek és Korlátozások  V-K M=1:10 000 

Helyi Építési Szabályzat  

Jóváhagyó rendelet tervezete 

1. számú melléklet: Belterületi szabályozási terv  SZT 0 - SZT 7 M=1:4 000  

2. számú melléklet: Külterületi szabályozási terv  SZT 8 M=1:10 000 
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

1. Településrendezés 

2. Településrendezési terv és a térségi tervek összecsengése 

3. Közlekedés 

4. Tájrendezés és környezetalakítási javaslat 

5. Közművek 

6. Környezeti értékelés 

7. Örökségvédelmi hatásvizsgálat 

 
III. MELLÉKLETEK 

Településrendezési terv felülvizsgálatát támogató települési döntések 

Egyeztetés során beérkezett vélemények 
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Bevezetés 

 

 

 

 

Balatonszepezd, az egykori halász-
falu a Balaton északi partján he-
lyezkedik el, a Badacsony és Bala-
tonfüred között. Közigazgatási 
területe a tóval párhuzamos 150-
200 méteres sáv, a vízparttól a 
Balaton-felvidék pereméig tart, 
Zánka és Révfülöp között terül el. 
400 fő állandó lakosa van, a nyara-
ló tulajdonosok száma 3500 fő, a 
nyári idényben számos turista is 
hosszabb-rövidebb időt tölt itt el. 

 

 

Balatonszepezd Önkormányzatának megbízásából a Településrendezési terv felülvizsgálata 2014-ben 
kezdődött meg, a település önkormányzatának munkatársai az előzetes egyeztetést lefolytatták. A 
község új Településfejlesztési Koncepciója elkészült. A dokumentumot Balatonszepezd Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a 254/2015.(XII.10.) Bsz. önkormányzati rendelettel jóváhagyta. 

A Településszerkezeti és Helyi építési Szabályzat, s annak melléklete a Szabályozási Terv államigazga-
tási egyeztetése megtörtént, az önkormányzat az eltérő véleményeket egyeztető tárgyaláson kívánta 
ütköztetni. 

A tárgyalás után külön egyeztetésekre került sor a természetvédelmi hatóságokkal (Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér megyei kormány Hivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi 
Főosztály) és az Örökségvédelemért felelős, Veszprém megyei Kormány Hivatal Építésügyi és örök-
ségvédelmi osztályával. A TSZT és HÉSZ, valamint az SZT kismértékben módosult.  

Az államigazgatási véleményezés konszenzussal lezárult. 
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I .  J Ó V Á H A G Y A N D Ó  M U N K A R É S Z E K  
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Településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat tervezete 
 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2016. (…) Kt. határozata 
Balatonszepezd Község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról 

 
 
1. Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) és a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 214/2012.(XI.8.) Korm. rende-
let alapján elfogadja a település teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Ter-
vet és mellékleteit, melyek a következők: 

1. melléklet: Településszerkezeti terv (TSZT) 

2. melléklet: Településszerkezeti terv leírása 

3. melléklet: Változások 

4. melléklet: Balatonszepezd területi mérlege 

5. melléklet: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Regionális tervének és Balatonszepezd Telepü-
lésszerkezeti terv területfelhasználási rendszerének megfeleltetését igazoló tér-
képek 

5.1. Térségi szerkezeti terv 
5.2. Ökológiai hálózat magterület övezete (Ö-1) 
5.3. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) 
5.4. Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 
5.5. Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1) 
5.6. Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 
5.7. Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), valamint a tómeder övezete (D-1) 
5.8. Települési terület, gazdasági terület, általános mezőgazdasági terület, kertgazdasági 

terület, erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezetei (U-1, U-2, M-1, M-
2, E-1, E-2) 

5.9. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) 
5.10. Szőlőtermőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) 

6. melléklet: Biológiai aktivitásérték számítás 

7. melléklet: Védelmek és Korlátozások (V-K) 
 

2. Jelen határozattal egyidejűleg Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bala-
tonszepezd Településszerkezeti Tervéről szóló 51/2006.(IV.27.) önkormányzati határozata hatá-
lyát veszti. 

 
Határidő: 
Felelős:  
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2. számú melléklet A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

Településszerkezet 
A közigazgatási terület a Balaton parton hosszan terül el a tópart és a Balaton felvidék között. A 71. 
sz. főút és a vasút a vízparti sávot és a dombvidéket kettévágja. A domboldalakra felfutó területek 
több részre tagolódnak, a közlekedési sáv mellett mezőgazdasági és beépített zónákat találunk, míg 
az erdővel borított hegyoldalak között szőlők, kertes területek alakultak ki. A beépített területek a 
Balaton parttal párhuzamos közigazgatási terület teljes hosszában foltszerűen megtalálhatóak. 
A beépített területek központi része a hagyományos falu, s részben ehhez kapcsolódva, részben ettől 
elkülönülve (Szepezdfürdő, Víriusz telep) épült ki az üdülő település. A települési területen belül a 
71. sz. főútról induló és azzal párhuzamosan haladó gyűjtőút rendszer alakult ki. 
A dombvidéki kertes területeket az Árpád útról a hegy irányába felfutó, hagyományosan kialakult 
hegyi utakról lehet megközelíteni (Öreghegyi út, Akácfa utca, stb.). 
A szűk parti sávot a tervezett, illetve részben meglévő parti utak és sétányok fűzik fel. 
A meglévő kerékpárút Zánkától a 71-es úttól délre, a Dózsa György utcán, majd a 71-es úton a Víriusz 
utcáig halad, illetve Révfülöp felől a Révfülöpi utcáig, ezek között a beépített területen keresztül ha-
lad.  

Területfelhasználás 

Balatonszepezd régi településmagja a Balaton felvidék történelmi időkben épült falvai közé tartozik. 
A halászfalu mellett kialakult beépítési szövet három nagyobb építési periódusban épült fel. 

A reformkorban épült nagyobb villák után az 1930-as években fejlődött látványosan a község, majd 
az ’50-es évektől a régi településmag környékén aprótelkes üdülőházak épültek fel, illetve több, nagy 
tömegek üdülését szolgáló kempinget, vállalati üdülőt alakítottak ki.  
A településszerkezeti terv területfelhasználási struktúrája jellemzően a beépítési sűrűség szempont-
jából követi a tradicionálisan kialakult területhasználatot, azonban az övezetek megnevezését más 
szempontok vezették. A 2006-ban jóváhagyott településszerkezeti tervben rögzített 
területfelhasználási rendszert a jelen terv is átvette, annak csak kismértékű módosítására került sor. 
A hagyományos halászfalu településközpont vegyes övezeti besorolásban van, itt több az intézményi, 
kereskedelmi, szolgáltató funkció, de jellemzően több telken laknak, illetve üdülő funkcióra használ-
ják azokat. Az övezeti besorolás a mai törvényi előírások szerint nem felel meg a falusias beépítési 
előírásoknak, így került sor a nagyobb sűrűséget megengedő területfelhasználási egység kijelölésére 
(Vt-1). A halmazos hálózatú területet oldalhatáron álló, illetve hézagosan zártsorú beépítés jellemzi, 
ahol az épületek közül több hagyományos hosszházas földszintes épület, illetve egy vagy kétszintes, 
utcával párhuzamos gerincű magasabb ház.  
További településközpont vegyes területfelhasználási egység kijelölésére a Víríusz telep központjában 
került sor azzal a céllal, hogy az önkormányzati területek fejlesztését elősegítse. Itt a koncepcióban 
foglaltak szerint, lehetőség van öregek otthona, illetve szálloda építésére. 
A jelenlegi szabályozási tervben a település belterületén elszórva jelölt intézményi területeket a jelen 
szabályozás megszüntette, így a régi nagytelkes üdülők területe a környezetükhöz hasonló övezetek-
be került.  
A hagyományos falu környezetében, illetve az új telekosztásoknál kertvárosias lakóövezetekben lehet 
építeni. Ezek a területek általánosan vegyesen épültek be üdülő- és lakóházakkal. A lakóterületen 
belüli övezeti struktúra a központi területektől a beépítetlen településrészek felé lazul.  
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A kialakult állapot szerint kétfajta üdülőterület került kijelölésre, a kistelkes területeken hétvégi há-
zas, míg a nagyobb kempingek, vállalati üdülők üdülőházas övezetbe kerültek. A településrendezési 
terv lehetőséget ad arra, hogy a nagyobb üdülőházas területek beépítése megújuljon. 
A településen gazdasági területfelhasználási egység nem került kijelölésre.  
Több különleges területfelhasználási egység jellemzi a Balaton partot: strandterületek, kemping, 
sport-horgász, kikötő területek. A Víriusz telepnél lévő kikötőterület bővült. A sporthorgász területek 
melletti területek védett zöldfelületek, vízgazdálkodási területben vannak. A terv a part mentén a 
nádas területek feltárására tanösvények kialakításával lehetőséget ad. A TRT a parti különleges terü-
leteken, az eddigi előírások szellemében, szállás, illetve üdülőépületek építését biztosította. 
 Az önkormányzat a hagyományos településmagtól délre a parton csónak kikötő építését tervezi. 
A mezőgazdasági- és erdőterületek átszövik a beépített települési foltokat a fő úttól északra. Általá-
nos mezőgazdasági területek a Balaton melletti sávban, illetve a Zánka felőli hegyoldalakon találha-
tók. Ezeken jellemzően nagytáblás szőlőművelés folyik. A hagyományos szőlőhegy mellett a Végmáli 
dűlőn kertes mezőgazdasági besorolású területek vannak. Ezeken a részeken a kertes besorolás kie-
gészült. Az Öreghegyen a felhagyott erdők újra mezőgazdasági területi besorolásúak lettek. A Kerteki 
úttól délre általános mezőgazdasági terület került kertes övezetbe.  
Nagyobb erdőterületek vannak a Bálint hegy lábánál és a Szűcs hegy déli lankáinál. A Bálint hegy lá-
bánál lévő erdőfoltok átszövik a lakóterületeket, így ezek szabályozásánál az erdő megtartása fontos 
szempont volt. A jelenlegi rendezési terv erdőtelepítési javaslatát a 71. sz. főút és a Dózsa György út 
közötti részen a terv átvette. A belterületi erdők a törvényi megfeleltetés érdekében közjóléti erdő 
besorolásba kerültek. A szabályzat a 71-es út mellett beültetési kötelezettséget rögzít.  
 
 
A község területfelhasználási egységei 

Beépítésre szánt területek  Övezet jele  Beépítési sűrűség (m2/m2) 
Lakóterületek 

− Kertvárosias lakóterület  Lke 0,5 

Vegyes területek 
− Településközpont vegyes terület  Vt 0,8 

Üdülőterületek 
− Üdülőházas terület  Üü 0,45 
− Hétvégi házas terület  Üh 0,2 

Különleges területek 
− Strandterület  Kst 0,2 
− Sportterület  Ksp 0,2 
− Sport-horgász területek  Ksph 0,2 
− Kemping területek  Kk 0,5 
− Temető területe  Kt 0,2 
− Kikötő  Kki 0,2 

Beépítésre nem szánt területek 
Közlekedési- és közműelhelyezési területek 

− országos főutak  Köu-OFU 
− Települési utak  Köu 
− Vasútterület  Kök-VA 
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Zöldterületek 
− Közpark, közkert  Zkp 
− Vízparti sétány területe  Zs 
− Egyéb zöldfelület  Ze 

Erdőterületek 
− Közjóléti  Ek 
− Védelmi  Ev 

Mezőgazdasági 
− Általános mezőgazdasági területek  Má 
− Kertes mezőgazdasági területek  Mk 

Vízgazdálkodási területek 
− Vízfolyások területe  Vf 
− Vízgazdálkodási területek  Vv 
− Vízgazdálkodási üzemi területek  Vü 

Különleges területek 
− Major  Kk-M 0,1 
− Termelői piac és kerékpáros pihenőhely  Kk-Tu 0,1 

 

Örökségvédelem 

A régészeti lelőhelyek, műemlékek, műemléki környezet, helyi értékvédelmi területek a település-
szerkezeti terven szerepelnek. 

Régészet 

Balatonszepezden összesen 8 db régészeti lelőhely van. Külön rendeletben fokozottan vagy kiemel-
ten védett régészeti lelőhely a településen nem található. A Községben nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek a következők: 

Ssz. Azonosító Név 
1. 7478 Sebestyén-szőlő 
2. 7479 Késelői-dűlő 
3. 7480 Cseri-dűlő 
4. 7481 Római katolikus templom 
5. 7482 Rét feletti erdő 
6. 7483 Rét feletti erdő nyugati oldala 
7. 7484 Víriusztelepi vasúti megálló 
8. 7485 Rét feletti erdő - barackos 

Műemlékek 
 
1. Evangélikus templom és műemléki környezete Törzsszám: 5153, Árpád u. 39. 
2. Lakóház és műemléki környezete, Törzsszám: 8730, Árpád u. 24. 
3. Présház és műemléki környezete, Törzsszám: 5156, Végmáli dűlő 6. 
4. Présház-pince és műemléki környezete, Törzsszám: 9721, Cseredi dűlő 5. 
5. Római katolikus templom és műemléki környezete, Törzsszám: 5155, Árpád u. 11. 
6. Református templom és ex-lege műemléki környezete, Törzsszám: 5154, Árpád u. 28. 
7.X Volt halaspince és ex-lege műemléki környezete, Törzsszám: 10281, Kisköz u. 23. 

X az épület műemléki védettségének megszüntetése folyamatban van. 
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Helyi védelemre javasolt épületek 
 

Sorszám Megnevezés Cím 
(utca, házszám) Helyrajzi szám 

1.  Pedagógus üdülő Árpád u. 9 2 
2.  Közösségi Ház Szegfű u. 1. 684 
3.  lakóház Árpád u. 16. 689 
4.  lakóház Dózsa György utca elején 62 
5.  lakóház Árpád utca és Nagyköz utca találkozásánál 899/1 
6.  nádfedeles lakóház Kisköz u. 21. 719 
7.  Víriusz-villa  394/4 
8.  villa Dózsa György u. 35. 322 

Helyi településszerkezeti, településképi védelemre javasolt területek: 

Balatonszepezd hagyományos tömbszerkezete, útelágazásai, jellegzetes beépítési karaktere. 

Természeti értékek, táji védelem 

Nemzetközi természetvédelmi kijelöléssel érintett területek 

A település országos és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területe a Balaton, Európa 
legnagyobb édesvízi tava. A nemzetközi természetvédelmi célú egyezmények közül az alábbiak által 
érintett: 

- Ramsari Egyezmény értelmében 1989. március 17. óta nemzetközi jelentőségű vizes terület. 
Ez az egyetlen olyan magyarországi Ramsari terület, amely csak időszakosan védett, mivel a 
nyári turista időszakban szabadon használható. 

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi ren-
deltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11) KvVM. rendelet értel-
mében HUBF30002 jelzéssel Natura2000 SCI és SPA védettség alatt álló terület. 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területek 

A megye területén a nemzeti park öt nagyobb kiterjedésű részterülete található, ezen belül Balaton-
szepezd a Káli-medencéhez sorolt. A település területe nem érinti a nemzeti park nagyobb, összefüg-
gő területét, ám a parti sávban a Nyírfa utca és a Honvéd utca vonala közötti partszakaszon található 
értékes természetes vízparti vegetáció és nádas területe a nemzeti park részét képezi. 

Országos Ökológiai hálózat 

Magterületek 
Balatonszepezd magterületei: 

- a Balaton teljes területe,  
- a Víriusz telep feletti Öreg-erdő területe 
- a Végmál-feletti-erdő 

Pufferterületek 

Balatonszepezd pufferterületei: 
- A település központja és Szepezfürdő közötti nádas,  
- Zánkával határos, vasúttól délre fekvő terület az üdülőterületekig 
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Tájképvédelem 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (Btv.) szerint Balatonszepezd területét érinti 
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. Ezek a területek: 

- Bődi földek térségében szőlőkataszter szerinti I. osztályú nagytelkes mezőgazdasági terüle-
tek, valamint erdő és általános mezőgazdasági területek, 

- a Cseredi dűlő, Öreg hegy és Végmál térségében szőlőkataszter szerinti I. osztályú kertes me-
zőgazdasági területek. 

Ebbe a térségi kategóriába a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás 
szempontjából védendő országos jelentőségű tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek 
által érintett települések tartoznak. A Btv. szerint a térségi jelentőségű tájképvédelmi területen be-
építésre szánt terület nem jelölhető ki, a termelési szerkezetre, tájhasználat kialakítására és tájkarak-
ter erősítésére figyelemmel kell lenni, a látványvédelem szempontjait kiemelten kell kezelni a telepü-
lésrendezés és építészeti tervezés során, a geomorfológiai formák megőrzendők. További előírások 
vonatkoznak az övezetben található kertgazdasági terület beépíthetőségére, új épületek elhelyezésé-
re és a közművek kialakítására. 

Helyi védelemre javasolt természeti értékek 
 

Sorszám Megnevezés Cím (utca, házszám) 
1. egységes vadgesztenye fasor Gesztenyesor utca északi szakasza, a Víriusz utcától délre 
2. 2 db platánfa Zöldfa utca és 71. sz. főút kereszteződésénél 
3. tölgyfa Sport utca 2. hrsz.741 
4. tölgyfa Sport utca 3. hrsz.742/1  
5. tölgyfa Tűzoltó utca 2. hrsz.712   
6. 5 db  hársfa  Rákóczi köz hrsz.1145 

Közlekedés 
Balatonszepezd közúthálózati kapcsolatait a közigazgatási területen hosszanti irányban áthaladó 
71. sz. főút biztosítja. A Balaton felvidékre vezető utak a szomszédos Révfülöpön és Zánkán ágaznak 
ki a főútból. A településen a partvonallal párhuzamosan vasútvonal is halad. Ezeket a hálózati eleme-
ket a terv nem változtatja meg. 
Az országos főút mellett az országos törzshálózati kerékpárút részeként kerékpárút vezet. A part 
mentén a gyalogos sétaút helyének kijelölése és szabályozása megtörtént.   

Közműellátás 

Balatonszepezden a víziközmű hálózati rendszer kiépült. A község központi területein a szennyvízcsa-
torna hálózat kiépített, azonban Szepezdfürdőn még nem valósult meg. Ezen kívül a gyermektábo-
rokból érkező szennyvíz elvezetése van megoldva gyűjtőn keresztül. A jövőben fontos feladat a tele-
pülésrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. Balatonszepezd területén állandó vízfolyás nem 
található. A 71-es főút mellett lévő utcákban épült ki csak árokhálózat, ahol sűrű a beépítettség. A 
villamosenergia ellátás biztosított, a közvilágítás rendszere kiépült a közterületeken, kivétel a Napsu-
gár utcai transzformátorból kiinduló vezeték.  

A településen földfeletti, légkábeles hálózatról történik a távközlési ellátás 

Védőterületek és védősávok 
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Védőterületek a közlekedési és közmű létesítmények körül az országos előírások szerinti mértékben 
kerültek kijelölésre.  
A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak az érintett területhasználatra gyako-
rolt hatásait az építési övezetek kialakításánál és alkalmazásánál figyelembe kell venni.  
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3. számú melléklet VÁLTOZÁSOK 

Belterületbe vonás 
Belterületen új beépítési lehetőség két területen keletkezett. Kertvárosias lakóterületbe kerültek a 
Dózsa György utca belterülettel határos szakaszán az út északi oldalán lévő, korábban erdőterületbe 
sorolt telkek. Üdülőházas területbe került az Öreghegyi utca végén lévő üdülőházas területek után 
található kertes mezőgazdasági terület. 
 
Belterület, beépítésre szánt terület 

• Lakóterületbe kerültek átsorolásra: 
− a Zánka felé eső belterületi határ melletti, korábban erdőterületbe sorolt, részben 

beépített telkek, 
− az intenzitás növekedés elkerülése érdekében a Honvéd utca menti, a Révfülöpi utca 

Arany J. utca kereszteződésében található és a 71. sz. főút Révfülöp felőli szakasza 
melletti, korábban településközpont vegyes besorolású területek, 

− a településközponttól északra, a Dózsa György utca és Petőfi Sándor utca menti, ko-
rábban üdülőházas besorolású területek. 

• Zöldterületből vegyes területbe került átsorolásra a Víriusz telepi egykori vasúti megállóhely 
melletti, korábban részben vízparti sétány területbe sorolt telek, így a telje telek területe ve-
gyes övezetbe került. 

• Üdülőterület övezetébe kerültek átsorolásra a település déli részén az Akácos út és Nyár utca 
menti, korábban vegyes övezetbe sorolt területek. 

• Különleges strandterület övezet besorolásba került a szepezdfürdői ifjúsági stranddal délről 
szomszédos, korábban zöldterület övezetébe sorolt telek. 

• Különleges sport-horgász terület övezetébe kerültek a szepezdfürdői vasútállomástól délre 
található, állomás és Balaton közötti, korábban zöldterületbe és közlekedési területbe sorolt 
telkek. 

• Különleges kikötőterületbe került a 71. sz. főút és Halász utca csomópontjának környezeté-
ben található, korábban vízparti sétány övezetébe sorolt területek, rendezve ezzel a víriuszi 
vasúti megállóhely környezetét. 

• A jelenlegi belterületen a tervezett, ill. bővítendő közlekedési és közműterületek nyomvona-
lának pontos meghatározása a Szabályozási Tervben történik. 
 

Külterület, beépítésre nem szánt terület 
• Zöldterület övezetébe került átsorolásra a Dózsa György utca és Víriusz utca sarkán korábban 

vegyes övezetbe sorolt telek egy része a buszforduló területének rendezése érdekében. 
• Erdőterületbe került átsorolásra: 

− az északi belterülethatár melletti, Dózsa György útról nyíló üdülőterület felé tartó út 
használaton kívüli területe, 

− a 71. sz főút és Dózsa György utca közötti külterületi szakaszon lévő használaton kí-
vüli út, 

− a Zánka felőli belterülettel határos, korábban közlekedési területbe sorolt, használa-
ton kívüli erdei út. 

• Mezőgazdasági területbe került átsorolásra: 
− a 71. sz. főút mentén található, beépített területek között elterülő, korábban általá-

nos mezőgazdasági területek egy része kertes mezőgazdasági terület övezetébe kerül 
átsorolásra, 

− az Árpád utca és Felső erdősor utca közti általános mezőgazdasági területek, 
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− a Végmáli hegy összefüggő erdőterületeitől délre fekvő, korábban erdőterületbe so-
rolt mezőgazdasági hasznosítású területek, 

− a Szűcs-hegy és Árpád utca közötti, korábban erdő besorolású területek, 
− a Bálint-hegy alatti mezőgazdasági területek és erdőterületek közti dűlőút egy része. 

• Különleges területbe kerültek átsorolásra: 
− a jelenlegi használatnak megfelelően különleges major terület övezetébe a 71. sz. fő-

út Zánka felőli szakasza melletti, korábban általános mezőgazdasági övezetbe sorolt 
területek, 

− a 71. sz. főút mentén található, beépített területek között elterülő, főúttal szomszé-
dos mezőgazdasági terület főúttal szomszédos telkén termelői piac vagy kerékpáros 
pihenőhely övezete került kijelölésre. 
 

Az alábbi táblázat összefoglalja a területhasználat változást igénylő módosításokat: 

Ss
z. 

Módosítás 
Jelenlegi  

területhasználat 
Tervezett terület-

használat 
Terület 

(ha) 
1.  144/9 E Lke 0,2647 
2.  144/6;  Köu Lke 0,0231 

Köu E 0,0221 
394/6 Vt Z 0,0469 

Vt Köu 0,1054 
3.  0,72/7; 072/11; 072/12 E lke 0,2533 
4.  - - - - 
5.  086 Köu E 0,1004 
6.  083/4; 083/12; 083/11 Má Kk-M 1,3181 
7.  083/19 Köu E 0,0708 

Köu E 0,0241 
Má Köu 0,0363 

083/11 Má Kk-M 0,0405 
8.  - - - - 
9.  348; 350/1 Vt Üü 0,6751 
10.  233 Üü Lke 0,1743 

 276/5; 276/9; 276/10 Üü Lke 0,5674 
 276/7; 276/4 Üü Köu 0,0768 

11.  927; 928 Vt Lke 0,5787 
12.  912/2; 912/3; 912/4; 913 Vt Üü 0,6052 
13.  539/1 Vt Lke 0,2865 
14.  606 Vt Üh 0,1246 
15.  527; 528 Vt Lke 0,1495 
16.  1001; 1003; 1004 Üh Lke 0,2443 
17.  07/11 Má Mk 0,7278 

Má Kk-Tu 0,1206 
07/12 Má Kk-Tu 0,4098 

18.  010/1; 010/2; 010/3 Má Mk 0,5063 
 010/5; 010/6; 010/7 Má Mk 0,6747 

19.  115; 1116; 1117; 1118 Vt Lke 0,4222 
20.  1189/3; 1189/4; 1189/5 Vt Üh 0,1592 
21.  1461 Zkp Ksph 0,0773 
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1462/1 Zkp Ksph 0,0385 
1462/2 Köu Ksph 0,0432 
1459/5 Zkp Ksph 0,0914 

Zs Ksph 0,056 
Köu Ksph 0,007 

22.  1239; 1238 Vt Üü 1,054 
23.  - - - - 
24.  - - - - 
25.  - - - - 
26.  026/2; 026/4; 026/7-16 Má Mk 2,858 
27.  1650; 1651; 1652; 1654/1; 1654/2; 

1654/3; 1654/4 
Ev Mk 1,1307 

28.  1807; 1809; 1811; 1812; 1830 Ev Mk 1,3094 
29.  1954/1; 1954/2; 1955; 1956 Mk Üh 0,7491 
30.  1911 Köu Mk 0,043 

1900 Ev Köu 0,0087 
31.  - - - - 
32.  - - - - 
33.  1457/1 Zkp Kst 0,2036 
34.  1833 Mk Köu 0,0519 
35.  046/17, 043/3; 043/5, 043/2 Mk Köu 0,1378 

044 Köu Mk 0,0233 
36.  - - - - 
37.  449 Zs Vt 0,1326 

 450; 403/10 Köu Vt 0,0733 
38.  471 Zs Kki 0,2671 

Köu Kki 0,0108 
472/1 Zs Kki 0,0286 
472/2 Zs Kki 0,0424 

39.  - - - - 
40.  1102/2 Köu Üh 0,0266 

Összesen 17,273 
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4. számú melléklet BALATONSZEPEZD TERÜLETI MÉRLEGE 

Közigazgatási terület:   2506,2 ha 
 
Jelenlegi beépítésre szánt terület:  140,1 ha 
Tervezett beépítésre szánt terület:  142,29 ha 
 
Jelenlegi beépítésre nem szánt terület:  2366,1 ha 
Tervezett beépítésre nem szánt terület:  2363,91 ha 
 

Területfelhasználási egység 
Jelenlegi 

területfel-
használás (ha) 

Tervezett 
területfel-

használás válto-
zás(ha) 

Tervezett 
terület-
felhasz-

nálás (ha) 
Beépítésre szánt területek 
Lakóterület Kertvárosias Lke 46,2 +3,00 49,2 
Vegyes terület Településközpont Vt 12,7 -4,00 8,7 
Üdülőterület Üdülőházas Üü 16,4 +1,53 17,93 

Hétvégi házas Üh 58,2 +1,05 59,25 
Különleges Strandterület Kst 2,2 +0,20 2,4 

Sportterület Ksp 0,8 - 0,8 
Sport-horgász Ksph 0,7 +0,31 1,01 
Kemping Kk 2,0 - 2,0 
Temető Kt 0,6 - 0,6 
Kikötő Kki 0,3 +0,10 0,4 

Beépítésre szánt területek összesen: 140,1 +2,19 142,29 
Beépítésre nem szánt területek 
Közlekedési- és 
közműelhelye-
zési területek 

Országos főút Köu-OFU 5,0 -0,05 4,95 
Települési közutak Köu 42,2 - 42,2 
Vasútterület Kök-VA 8,2 - 8,2 

Zöldterületek Közpark, közkert Zkp 1,8 -0,36 1,44 
Vízparti sétány Zs 1,9 -0,52 1,38 
Egyéb zöldfelület Ze 0,2 - 0,2 

Erdőterületek Közjóléti, védelmi Ek, Ev 138,4 -2,79 135,61 
Mezőgazdasági Általános árutermelési Má 46,4 -6,69 39,71 

Kertes Mk 80,1 +6,47 86,57 
Vízgazdálkodási Vízfolyás Vf 0,1 - 0,1 

Vízgazdálkodási Vv 2041,7 - 2041,7 
Vízgazdálkodási üzemi Vü 0,1 - 0,1 

Különleges Major Kk-M - +1,32 1,32 
 Termelői piac és kerék-

páros pihenőhely 
Kk-Tu - +0,43 0,43 

Beépítésre nem szánt területek összesen: 2366,1 -2,19 2363,91 
Összesen: 2506,2 0,00 2506,2 
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Területfelhasználási egységek a belterületen 

Jelenlegi belterület:   197 ha 
Tervezett belterület növekmény: 1,0 ha 
Tervezett belterület:   198 ha 

Területfelhasználási egység neve Meglévő 
(ha) 

Tervezett területfel-
használás változás (ha) 

Tervezett 
területfelhasználás 

(ha) 
Belterület 
Kertvárosias lakóterület Lke 46,2 +0,3 46,5 
Településközpont vegyes Vt 12,7 - 12,7 
Üdülőházas terület Üü 16,4 +0,7 17,1 
Hétvégi házas terület Üh 58,2 - 58,2 
Különleges strand terület Ks 2,2 - 2,2 
Különleges sportterület Ksp 0,8 - 0,8 
Különleges kemping terület Kk 2,0 - 2,0 
Különleges temető terület Kt 0,6 - 0,6 
Különleges sport-horgász terület Ksph 0,7 - 0,7 
Különleges kikötő terület Kki 0,3 - 0,3 
Közlekedési terület Köu 30,8 - 30,8 
Vasútterület Kök-VA 6,9 - 6,9 
Közpark Zkp 1,7 - 1,7 
Egyéb zöldterület Ze 0,2 - 0,2 
Vízparti sétány Zs 1,9 - 1,9 
Erdőterület E 9,0 - 9,0 
Vízfolyás Vf 0,1 - 0,1 
Vízparti növénysáv  Vv 6,3 - 6,3 

Összesen: 197,7 +1,0 198,1 
 
Területfelhasználási egységek a külterületen 

Jelenlegi külterület:   2309,1 ha 
Tervezett külterület csökkenés: 1,0 ha 
Tervezett belterület:   2308,1 ha 

Területfelhasználási egység neve Meglévő 
(ha) 

Tervezett területfel-
használás változás (ha) 

Tervezett 
területfelhasználás 

(ha) 
Külterület 
Közlekedési terület - vasút 1,3 - 1,3 
Közlekedési terület - orsz. főút 5,0 -0,07 4,9 
Közpark 0,1 - 0,1 
Erdőterület 129,4 -2,51 126,87 
Mezőgazdasági terület - általános 46,4 -6,60 39,78 
Mezőgazdasági terület - kertes 80,1 +6,45 86,55 
Vízfolyás, vízfelület, nádas 2033,2 - 2033,2 
Természetközeli növénytársulással fedett 
part menti terület 

2,2 - 2,2 

Különleges területek - +1,77 1,77 
Egyéb (földutak, árkok) 11,4 - 11,4 

Összesen: 2309,1 -1,0 2308,1 
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5. számú melléklet  

A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET REGIONÁLIS TERVÉNEK ÉS BALATONSZEPEZD TELEPÜLÉS-
SZERKEZETI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZERÉNEK MEGFELELTETÉSÉT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK 
 

Térségi szerkezeti terv Jelenlegi módosítások térképi lehatárolása 

Térségi területhasználatok Btv. Terület [ha] 
Tervezett TSZT 

módosítás  
[ha] 

Terület [ha] Megfelelés [%] 

Települési térség 232,91 +1,26 220,06 94,48% 
Mezőgazdasági térség 125,48 -1,01 143,02 113,9% 

Erdőgazdasági térség 111,1 -0,25 106,1 95,49% 

Vízgazdálkodási térség 2035,54 - 2035,54 - 
Összes terület 2505,03  2505,03  

 

Kiemelt térségi övezetek Btv terü-
let [ha] 

Térképi 
lehatáro-
lás [ha] 

Megfele-
lés 
[%] 

Tervezett 
TSZT mó-
dosítás 

[ha] 

Terület 
[ha] 

Megfele-
lés  [%] 

Ökológiai hálózat magterület (Ö-1) 938,77 941,33 100,27% -  - 
Pufferterület  
(Ö-3) 2,56 2,49 97,26% -  - 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terü-
let (T-1) 119,06 128,61 108,02% -  - 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzé-
keny terület (SZ-1) 

141,48 148,98 105,30% -  - 

2220,92 2225,96 100,22% -  - 

Földtani veszélyforrás terület(P-1) 
6,15 6,28 102,11% -  - 

19,13 19,27 100,73% -  - 
Vízeróziónak kitett terület öv.(P-2) 97,21 97,35 100,14% -  - 

 Felszíni vízminőség-védelmi t.(F-1) 5,72 5,91 103,32% -  - 

 Tómeder övezete (D-1) 2035,54 2035,85 100,01% -  - 

Települési terület (U-1) 233,78 218,8 93,59% +1,267 220,06 94,13% 
Általános mezőgazdasági ter. (M-1) 45,95 52,49 114,23% -0,2647 52,23 113,6% 
Kertgazdasági terület (M-2) 79,52 91,54 115,11% -0,7491 90,8 114,18% 
Erdőterület (E-1),  111,1 106,35 95,72% -0,2533 106,09 95,49% 
Kiváló termőhelyi adottságú erdő (E-3) 2,12 2,39 112,73% -  - 

Szőlőtermőhelyi kataszteri terület (C-1) 112,89 110,36 97,75% -  - 
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6. számú melléklet BIOLÓGIAI AKTIVITÁS-ÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény a 7.§ (3) b) pontjában 
megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminő-
sítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A Dózsa György utca végén elhelyezkedő erdő-
terület, és az Öreghegyi utca végén található kertes mezőgazdasági terület beépítésre szánt igénybe-
vétele miatt szükséges elvégezni a számítást. 
 

Mód. 
ssz. 

HRSZ 
Terület nagysága Meglévő Tervezett 

BA érték 
változás m2 ha 

területfel-
használás 

értékmu-
tató 

BA érték 
területfel-
használás 

értékmu-
tató 

BA érték 

1. 144/9 2 647 0,2647 E 9 2,3823 Lke 2,7 0,71469 -1,66761 
2. 144/6 231 0,0231 KÖu 0,6 0,01386 Lke 2,7 0,06237 0,04851 

221 0,0221 KÖu 0,6 0,01326 E 9 0,1989 0,18564 
394/6 469 0,0469 Vt 0,5 0,02345 Z 6 0,2814 0,25795 

1 054 0,1054 Vt 0,5 0,0527 KÖu 0,6 0,06324 0,01054 
3. 072/7; 

072/11; 
072/12 

2 533 0,2533 E 9 2,2797 Lke 2,7 0,68391 -1,59579 

070/2 424 0,0424 E 9 0,3816 Lke 2,7 0,11448 -0,26712 
5. 086 1 004 0,1004 KÖu 0,6 0,06024 E 9 0,9036 0,84336 
6. 083/4, 

083/12; 
083/11 

13 181 1,3181 Má 3,7 4,87697 Kk-M * 3,7 4,87697 0 

7. 083/19 708 0,0708 Köu 0,6 0,04248 E 9 0,6372 0,59472 
241 0,0241 KÖu 0,6 0,01446 Et 9 0,2169 0,20244 
363 0,0363 Má 3,7 0,13431 KÖu 0,6 0,02178 -0,11253 

083/11 405 0,0405 Má 3,7 0,14985 Kk-M * 3,7 0,14985 0 
9. 348; 

350/1 
6 751 0,6751 Vt 0,5 0,33755 Üü 2,7 1,82277 1,48522 

10. 233 1 743 0,1743 Üü 2,7 0,47061 Lke 2,7 0,47061 0 
276/5; 
276/9; 
276/10 

5 674 0,5674 Üü 2,7 1,53198 Lke 2,7 1,53198 0 

276/7 351 0,0351 Üü 2,7 0,09477 KÖu 0,6 0,02106 -0,07371 
276/4 417 0,0417 Üü 2,7 0,11259 KÖu 0,6 0,02502 -0,08757 

11. 927; 928 5 787 0,5787 Vt 0,5 0,28935 Lke 2,7 1,56249 1,27314 
12. 912/2; 

912/3; 
912/4; 
913 

6 052 0,6052 Vt 0,5 0,3026 Üü 2,7 1,63404 1,33144 

13. 539/1 2 865 0,2865 Vt 0,5 0,14325 Lke 2,7 0,77355 0,6303 
14. 606 1 246 0,1246 Vt 0,5 0,0623 Üh 2,7 0,33642 0,27412 
15. 527; 528 1 495 0,1495 Vt 0,5 0,07475 Lke 2,7 0,40365 0,3289 
16. 1001; 

1003; 
1004 

2 443 0,2443 Üh 3 0,7329 Lke 2,7 0,65961 -0,07329 

17. 07/11 8 484 0,8484 Má 3,7 3,13908 Mk 5 4,242 1,10292 
07/12 4 119 0,4119 Má 3,7 1,52406 Kk-Tu 3,2 1,31808 -0,20595 
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18. 010/1; 
010/2; 
010/3 

5 063 0,5063 Má 3,7 1,87331 Mk 5 2,5315 0,65819 

010/5; 
010/6; 
010/7 

6 747 0,6747 Má 3,7 2,49639 Mk 5 3,3735 0,87711 

19. 115; 
1116; 
1117; 
1118 

4 222 0,4222 Vt 0,5 0,2111 Lke 2,7 1,13994 0,92884 

20. 1189/3; 
1189/4; 
1189/5 

1 592 0,1592 Vt 0,5 0,0796 Üh 3 0,4776 0,398 

21. 1461 773 0,0773 Zkp 6 0,4638 Ksph ** 3 0,2319 -0,2319 
1462/1 385 0,0385 Zkp 6 0,231 Ksph 3 0,1155 -0,1155 
1462/2 432 0,0432 KÖu 0,6 0,02592 Ksph 3 0,1296 0,10368 
1459/5 914 0,0914 Zkp 6 0,5484 Ksph 3 0,2742 -0,2742 

560 0,056 Zs 6 0,336 Ksph 3 0,168 -0,168 
77 0,0077 KÖu 0,6 0,00462 Ksph 3 0,0231 0,01848 

22. 1239; 
1238 

10 540 1,054 Vt 0,5 0,527 Üü 2,7 2,8458 2,3188 

26. 026/2; 
026/4; 
026/7-16 

28 580 2,858 Má 3,7 10,5746 Mk 5 14,29 3,7154 

27. 1650; 
1651; 
1652; 
1654/1; 
1654/2; 
1654/3; 
1654/4 

11 307 1,1307 Ev 9 10,1763 Mk 5 5,6535 -4,5228 

28. 1807; 
1809; 
1811; 
1812; 
1830 

13 094 1,3094 Ev 9 11,7846 Mk 5 6,547 -5,2376 

29. 1954/1; 
1954/2; 
1955; 
1956 

7 491 0,7491 Mk 5 3,7455 Üh 3 2,2473 -1,4982 

30. 1911 430 0,043 KÖu 0,6 0,0258 Mk 5 0,215 0,1892 
1900 87 0,0087 Ev 9 0,0783 KÖu 0,6 0,00522 -0,07308 

33. 1457/1 2 036 0,2036 Zkp 6 1,2216 Kst ** 3 0,6108 -0,6108 
34. 1833 519 0,0519 Mk 5 0,2595 KÖu 0,6 0,03114 -0,22836 
35. 046/17 608 0,0608 Mk 5 0,304 KÖu 0,6 0,03648 -0,26752 

 043/3 251 0,0251 Mk 5 0,1255 KÖu 0,6 0,01506 -0,11044 
 043/5 472 0,0472 Mk 5 0,236 KÖu 0,6 0,02832 -0,20768 
 044 233 0,0233 KÖu 0,6 0,01398 Mk 5 0,1165 0,10252 
 043/2 47 0,0047 Mk 5 0,0235 KÖu 0,6 0,00282 -0,02068 

37. 449 1 326 0,1326 Zs 6 0,7956 Vt 0,5 0,0663 -0,7293 
839 0,0839 Vt 0,5 0,04195 Vt 0,5 0,04195 0 

450; 
403/10 

733 0,0733 KÖu 0,6 0,04398 Vt 0,5 0,03665 -0,00733 

38. 471 2 671 0,2671 Zs 6 1,6026 Kki ** 3 0,8013 -0,8013 
108 0,0108 KÖu 0,6 0,00648 Kki 3 0,0324 0,02592 

2 080 0,208 Kki 3 0,624 Kki 3 0,624 0 
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472/1 286 0,0286 Zs 6 0,1716 Kki 3 0,0858 -0,0858 
124 0,0124 Kki 3 0,0372 Kki 3 0,0372 0 

472/2 424 0,0424 Zs 6 0,2544 Kki 3 0,1272 -0,1272 
281 0,0281 Kki 3 0,0843 Kki 3 0,0843 0 

40/
a. 1102/2 

266 0,0266 KÖu 0,6 0,01596 Üh 3 0,0798 0,06384 

 védőfásítás 10 
m szélesség-
ben a kijelölt 
utcák mentén 

4 705 0,4705 

  

  0,4705 

  

6 2,823 2,3525 

BA érték változás összesen: 0,92042 
 

* A területen jelenleg is saját ellátás céljára tartanak állatot, a zöldfelületi fedettség előreláthatólag jelen-
tősen nem fog változni 

** A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet  4.§-a kimondja, hogy a beépítésre szánt területekre megadott értékmu-
tatók az OTÉK-ban meghatározott legkisebb zöldfelületi arányok esetére vonatkoznak. Különleges beépí-
tésre szánt terület esetében az OTÉK a legkisebb kialakítandó zöldfelületet 40%-ban határozza meg. A  
Kpsph - sport-horgász (valamint a Kst - strand és Kki - kikötő) területek egyedi, helyi sajátosságot hordo-
zó területekként határozhatók meg a 9/2007. (IV.3.) rendeletben meghatározott területhasználatok 
közül, azonban a sport-horgász (strand és kikötő) területek legalább 70%-át zöldfelületként kell kialakí-
tani, a beépíthetőség pedig max. 10%, ezért indokolható a biológiai aktivitás értékmutatójának megkét-
szerezése a rendeletben meghatározott 1,5 értékmutatóhoz képest. 

*** Beépítésre nem szánt, egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65% zöldfelülettel 
 
 
A település biológiai aktivitás-értéke 0,92 ponttal növekszik. 
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Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2016.(… . …) Kt. rendelete 
Balatonszepezd Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről 

 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) 
bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a helyi sajátosságoknak megfelelő, 
érintett államigazgatási szervek, Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály; Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 
Országos Vízügyi Főigazgatóság; Veszprém Megye Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala; Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatal; Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ; Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály; Veszprém Megyei Rendőr- Főkapitányság; Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály; 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala; Zánka Község Önkormányzata; Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzata; Kővágóörs Község Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi 
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:" 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.§  

A rendelet hatálya 
 
(1) Jelen rendelet mellékletét képezik az SZT0, SZT1, SZT2, SZT3, SZT4, SZT5, SZT6, SZT7 és SZT8 jelű 

Szabályozási Tervlapok (továbbiakban: Szabályozási Terv). 
(2) Jelen Helyi Építési Szabályzat csak a mellékletét képező Szabályozási Tervvel együtt érvényes, 

azokkal együtt alkalmazható. 
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogszabályok 

szerint kell eljárni. 
 

2.§  
Szabályozási elemek 

 
(1) A Szabályozási Tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek: 

a) építési övezet, ill. övezethatár 
b) szabályozási vonal 
c) megszüntető jel 
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d) építési vonal 
e) építési hely 
f) építési övezeti, övezeti besorolás, övezeti jellemzők, paraméterek (beépítési mód, 

beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, legnagyobb épületmagasság, legnagyobb 
homlokzatmagasság, minimális zöldfelület mértéke, kialakítható legkisebb telekterület). 

g) beültetési köteéezettség 
(2) A tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és 

az építési szabályzat módosításával lehetséges. A terven jelölt egyéb elemek irányadónak 
tekintendők. 

3.§ 
Értelmező rendelkezések 

 
(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Beültetési kötelezettség: a telken a szabályozási terven jelölt helyen és mértékben 
növényzet telepítendő. A növénytelepítést háromszintű (gyep, cserje és lombkorona 
szint) növényzet ültetésével kell biztosítani. A felület 60%-án cserjék, lombos fák 
telepítendők. A beültetési kötelezettséggel érintett telekrész 10%-án épület 
elhelyezhető. 

2. Kialakult állapotra vonatkozó övezeti előírások, K jelölések magyarázata: 
a) Kialakult beépítési mód K jelölés: a meglévő épület beépítéséhez igazodó 

beépítés. Az adott övezetben kialakult beépítési formák helyben megtarthatók, 
felújíthatók, átépíthetők. 

b) Kialakult beépítettség mértéke K jelölés: Az adott övezeti előírásokban 
megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább 
nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség 
további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett 
bővíthetők. Teljes bontás után, vagy új beépítés esetén a megengedett 
legnagyobb beépítettség értékét kell betartani. 

c) Kialakult telekméret K jelölés: Az adott övezet előírásainál kisebb méretű 
kialakult telken álló épület is felújítható, korszerűsíthető, és az övezeti előírások 
betartása mellett bővíthető. Új épület azonban csak legalább 300 m2 területű, 
legalább 10 méter széles és legalább 20 méter mélységű telken helyezhető el. 

d) Kialakult épületmagasság K jelölés: Az övezeti előírásokban megengedettnél 
nagyobb épületmagasságú meglévő épület a benapozási és tűzvédelmi előírások 
teljesülése esetén - korszerűsíthető és bővíthető az épületmagasság további 
növelése nélkül. 

 
 

4.§ 
Sajátos jogintézmények 

 
(1) A rendezett településfejlődés érdekében Balatonszepezd közigazgatási területén közterület és 

közintézmény céljára kijelölt ingatlanokra vonatkozóan az önkormányzatot külön jogszabály 
alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási joggal érintett területek jelen rendelet 1. 
számú mellékletében szerepelnek. 

 
 
 

5.§  
Az építésre vonatkozó általános előírások 
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(1) A község területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer - a kemping területek 
kivételével - nem helyezhető el. 

(2) Beépíthető minden olyan kialakult telek, amely eléri az övezetben meghatározott legkisebb 
kialakítható teleknagyság méretének 60%-át. 

 
 

6.§ 
Épületek, építmények kialakítására vonatkozó általános előírások 

 
(1) Beépítésre nem szánt területen - a közút területek kivételével - önálló hirdetés, reklámhordozó 

berendezés nem helyezhető el. 
(2) A közigazgatási területen az épületek homlokzatán, vagy az ingatlan kerítésén csak az adott 

ingatlanon működő intézmény, vállalkozás reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés 
helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 0,5 m2 reklám-felülettel. 

(3) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel 
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, 
zöldfelületként kell kialakítani. 

(4) Helyi értékvédelmi területen kerítés csak tömör vörös homokkő vagy áttört fa szerkezettel, a 
kialakult magasság szerint létesíthető. 

(5) Közterületről látható, 1,0 m-nél magasabb támfal-létesítmény csak kőburkolattal fedetten vagy 
növénnyel befuttatott módon létesíthető.  

(6) Tájképvédelmi szempontból az utcai, illetve a táj felől látszó épületek homlokzati felületein, kő, 
vakolat, fa alkalmazható. A homlokzatok festésénél tört fehér, illetve földszínekkel színezett 
fehér alapú színezést kell alkalmazni.  

(7) Tetőfedés anyagként és egyéb felületen (terménytároló) nagy reflexiójú (csillogó hatású), nagy 
pigmentáltságú (rikító színű) fémlemez, még gazdasági területen sem alkalmazható. 

(8) Napkollektor magas tetőn csak a tetőfedéshez igazodó kivitelben (színben harmonizáló, 
tetőablakok kiosztási rendszerével együtt tervezett), építhető. 

(9) Szerelt kémény az utcai homlokzaton nem helyezhető el, a közterület felől látszó épületrészen 
1,2 méternél hosszabb szerelt kémény nem létesíthető. 

(10) Medence, fedetlen víztároló beépítésre nem szánt területen nem helyezhető el. 
 
 

7.§ 
A telekalakítás általános szabályai 

 
(1) A Szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a kedvezőbb 

telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei. 
(2) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetben 

előírt telekmérettől, azonban új telket kialakítani, telket megosztani csak az építési övezetben 
előírt minimális telekméret figyelembe vételével lehet. 

(3) Nyeles telek a terülten újonnan nem alakítható ki. 
(4) A Szabályozási terven „Tj” jellel jelölt telektömbben a teljes tömbre kiterjedő telekalakítási 

javaslat készítése szükséges bármilyen, a meglévő telekállapotot érintő változtatás esetén. 
 

8.§  
Értékvédelem 

 
(1) Balatonszepezd településközpont helyi védelemre javasolt területén az építmények 

arányrendszere, tetőidoma, színezése, a homlokzaton alkalmazott anyaghasználat a helyi 
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építészeti hagyományokhoz és az ezeknek megfelelő környező épületek kialakításához 
illeszkedjen. 
Új, vagy átalakítandó magastetők hajlásszöge illeszkedjék a csatlakozó, ill. az épület közvetlen 
környezetében álló épületek tetősíkjának hajlásszögéhez. 
A tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formát, formákat kell alkalmazni a 
jellemző helyi karakter figyelembe vételével. Magastető 35-45 fok közötti hajlásszöggel, 
nádazott, pikkelyszerű, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel létesíthető (fémlemez fedés 
csak tornyok esetén alkalmazható). A magastetőt csillogásmentes (matt) felülettel kell 
kialakítani a településképbe illő, jellemzően piros, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez 
hasonló árnyalatú színben. Hátsókert irányú épületszárnyak, kiegészítő funkciójú épületek, 
építmények gerincmagassága a közterület felőli épületénél magasabb nem lehet, a magastető 
kialakítására a fő funkciójú épületre vonatkozó előírások érvényesek. 
A közterületről látható tetőzeten is megjelenő több szintben elhelyezett tetőablak nem 
alkalmazható. 
A közterületről látható homlokzaton (tetőzeten) vagy azok előtt szabadon, vagy védőcsőben 
vezetett kábel és védődoboz nem helyezhető el. A homlokzatok felújítása esetén ezek 
megszüntetése kötelező. 
A meglévő épületeken, közterületről látható homlokzaton ablakklíma berendezés és 
klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez 
illeszkedve, illetve építészeti tagozat által takartan helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről 
megfelelően gondoskodni kell, az közterületre, vagy szomszéd telekre nem folyhat át. 
Cégtábla elhelyezése a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, az osztópárkány 
alatti sávban történhet. A környezetben kialakult építészeti adottságok alapján épületenként, 
illetve nem lakás célú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db függőleges konzolos cégér, 
cégfelirat is engedélyezhető. 

(2) A Szabályozási terven jelölt régészeti lelőhelyeken földmunka megkezdése előtt leletmentés 
biztosítása érdekében értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot.  

(3) A település közigazgatási területén a meglévő földdel borított pincék megtartandók. 
 

9 .§ 
Környezetvédelem, korlátozások 

 
Levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem 
(1) A település területe 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik a hatályos levegő-

tisztaságvédelmi rendelet szerint. 
(2) A település közigazgatási területén a külső térbe kijutó, bűzt okozó tevékenység nem végezhető. 
(3) Új potenciális légszennyező pontforrást, vagy légszennyezéssel járó tevékenység céljára létesülő 

építményt elhelyezni csak az ágazati jogszabályokban foglaltak szerint lehet.  
(4) Diffúz légszennyezést okozó tevékenység kizárólag zárt térben folytatható. 
(5) A kiemelt üdülőkörzetre és az ökológiailag sérülékeny területekre (erdősült területek, történelmi 

borvidék szőlőterületei, nemzeti park területei) való tekintettel, valamint a kedvező 
levegőminőségi adottságok megőrzése érdekében a település külterületén a hatályos levegő-
tisztaságvédelmi határértékeket tartalmazó rendelet ökológiai határértékei, belterületen az 
egészségügyi határértékek 20 %-kal csökkentett értékeit kell figyelembe venni. 

(6) Új létesítményt a hatályos zajvédelmi rendelet üdülőterületekre vonatkozó előírásai szerint 
lehet elhelyezni. 

(7) Amennyiben határérték-túllépés következik be a megfelelő zajgátló berendezések elhelyezése, a 
zaj- és rezgésterhelésből eredő kárelhárítás a káros hatás keltőjének a feladata. 
 

Vízminőség-védelem 
(8) Élő vízfolyásba, árokba és vízmederbe tisztítatlan szennyvizet bevezetni tilos. 
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(9) A szennyvíz elszikkasztása még ideiglenesen és a külterületeken sem engedélyezhető. 
(10) A Balaton vízminőség-védelme érdekében a meglévő nádasok megőrzendők, a hatályos, 

nádgazdálkodás szabályait tartalmazó rendelet előírási betartandók. 
(11) A település területe, a hatályos jogszabályok szerint, a fokozottan érzékeny, illetve kiemelten 

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek kategóriájába tartozik, amelyre a hatályos 
felszín alatti vizek védelméről szóló rendeletek előírásai vonatkoznak. 

(12) Mivel a település területe nitrátérzékeny, ezért a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló hatályos jogszabály előírásai betartandók. 

 
Felszínmozgás érzékenység, partfalvédelem 
(13) 40%-nál meredekebb területen partfalbiztosítást kell végezni az építési tevékenység során. 
(14) A vízrendezés és a tereprendezés építményei csak esztétikus, tájba illő anyagokkal (látszó 

kőfelület, növénytámfal) vagy növényzettel fedett természetes rézsűként valósíthatók meg. 
 

Talajvédelem 
(15) A területen a feltöltések kialakítására csak az arra akkreditált laborban bevizsgált, minősített 

anyag használható. Környezetet károsító anyag, szennyezett talaj, hulladék illetve veszélyes 
hulladék ilyen célra nem alkalmazható. 

(16) Építési tevékenység megkezdése előtt a termőtalajréteget szakszerűen le kell termelni és 
deponálni kell. A termőföld legfeljebb fél évig és legfeljebb 2,0 m magasságú prizmákban 
tárolható, azt követően a termőföldet telken belül a zöldfelületek létesítésénél kell felhasználni. 

(17) Ha a bontási-építési munka során szennyezett talaj, vagy bármilyen hulladék kerül elő, azt 
haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, és a bontást-építést 
szüneteltetni kell. A szennyezett talaj vagy hulladék helyszíni kezelése, elszállítása csak az 
illetékes környezetvédelmi- és talajvédelmi hatóság előírásai alapján történhet. 

 
Táj- és természetvédelem, zöldfelületek védelme 
(18) A szabályozási terven jelölt utcákban, a közműlétesítmények figyelembevételével legalább 

egyoldali fasor telepítendő. A meglévő fasorok megőrzése kötelező. 
(19) A Gesztenyesor utcában található vadgesztenye fasor védelmét helyi rendelet előírásai szerint 

biztosítani kell. 
(20) Közterületi fásítás az utcák mentén, maximálisan 8,0 - 8,0m tőtávolsággal, előnevelt faiskolai 

"útsorfa" minőségű növénnyel, a közlekedésbiztonsági és a közmű-érintésvédelmi szabályok 
figyelembevételével történhet. Gyümölcsfák útsorfaként való alkalmazása nem megengedett. 

(21) A legalább 80 %-os lombkoronaborítottságú telkek (erdőskertek) esetében, a jelentős biológiai 
aktivitás és a tájkarakter megőrzése érdekében, fejlesztések esetén a faállomány 
össztörzsátmérője maximum 20 %-kal csökkenthető. 

(22) A legalább 80 %-os lombkoronaborítottságú telkek (erdőskertek) esetében közművezetékek 
elhelyezése, illetve burkolatépítés a faállomány maximális figyelembevételével történhet.  

(23) A telken létesített, állandó vízborítású terület beszámítható a kötelezően kialakítandó zöldfelület 
mértékébe. Az időszakos, mesterséges vízfelületek területének (úszómedence) 50%-a vehető 
figyelembe a zöldfelületi mutató kiszámításánál. 

(24) Öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető, 4 
beálló-helyenként 1-1 közepes lombkoronájú, előnevelt fa ültetése kötelező. 

(25) 100 m2-nél nagyobb, összefüggő, burkolt felület minden 100m2-hez tartozóan 2db lombos fa 
ültetendő. 

(26) A zöldfelületek kialakításánál a telepítésre kerülő fajokat úgy kell megválasztani, hogy a 
felhasznált fás-szárú növények - a termőhelyi adottságoknak megfelelően - legalább 80 %-a 
honos fajokból vagy azok termesztett fajtáiból kerüljenek ki.  

(27) Patakágak, időszakos vízfolyások mentén, valamint a Balaton környezetében meglévő 
természetes növényzetettel fedett területen, nádasok területén 
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a) a nádasban terepalakítás, feltöltés, bevágás nem létesíthető a behurcolt és agresszíven 
terjeszkedő gyomnövényeket aktív természetvédelmi kezeléssel vissza kell szorítani 

b) vegyszerek használata csak kivételesen, estei természetvédelmi hatósági engedély 
birtokában történhet 

c) a nádvágás során figyelembe kell venni a nádasok fiziológiai állapotát és 
élőhelyközösségeik élőhely igényét 

d) nádvágás csak természetvédelmi kezelési célból, természetvédelmi engedéllyel 
végezhető. 

 
Épített környezet és településkép védelme 
(28) A helyi védettségű épületek közterületi homlokzati vonala előtt, valamint a helyi értékvédelmi, 

településképi védelemre javasolt területen a köztárgyak közül önálló reklámhordozókat 
elhelyezni nem lehet. 

(29) A település közigazgatási területén A1 ívméretet (840x597 mm) meghaladó hirdetés, 
reklámhordozó nem helyezhető el. 

(30) A parti sétányon (Zs övezetben), továbbá zöldterület (Zkp övezetben) és erdőterületeken (Et, Ev-
1, Ev-2, Ev-3 övezetekben) semmilyen hirdetés, reklámhordozó nem helyezhető el.  

 
Hulladékgazdálkodás 
(31) A település területén hulladéklerakó nem létesíthető. 
(32) Üzemi hulladékgyűjtőhely nem helyezhető el a lakó- és üdülőterülettel határos telekhatártól 

mért 10,0 m-en belül. 
(33) A teljes közigazgatási területen a keletkező veszélyes hulladékokat csak zárt átmeneti tárolóban 

lehet tárolni. Az átmeneti tárolás időtartamára és az elszállítás módjára a vonatkozó egyéb 
rendeletek irányadók. 

(34) Az egyes övezetekben csak a tevékenység során helyben keletkező veszélyes hulladékok 
átmeneti tárolása megengedett. 
 

10.§ 
Közlekedési területek 

 
(1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak, a vasúti területek a hozzájuk 

tartozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. 
(2) A meglévő közterületeket és a tervezett közterületek szabályozási szélességeit, valamint a 

gyalogos utak és terek kijelölését a Szabályozási Tervlap tartalmazza. 
(3) A közlekedési létesítmények szabályozási szélességét e rendelet, valamint a szabályozási terv 

szerint kell kialakítani. 
(4) A külterületi közutak tengelyétől mért 50m-en, főútvonal esetén 100m-en belül építmény 

elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni. 
(5) Minden övezetben telken belül kell a szükséges számú gépkocsitároló, gépkocsi leálló helyet 

biztosítani. Intézmények, szolgáltató létesítmények építése esetén a szükséges számú 
parkolómennyiség telken belül alakítandó ki úgy, hogy a kerítésen kívüli közterülettel közvetlen 
kapcsolatban legyen. 

(6) A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a 
közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok 
helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető. 

(7) Azon utakat – amelyeknél a minimum 5,5m széles, gépkocsival járható útfelület nem 
biztosítható, - egyirányú útként kell kialakítani. 

(8) Közút és vasút szintbeni keresztezésénél a rálátási háromszög területén belül az út és vasút 
szintjétől számított 50cm-nél magasabb építményt elhelyezni, valamint 50cm-nél magasabb fát, 
növényzetet ültetni tilos. 
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(9) A 71-es számú főútról új ingatlan kiszolgálása, útcsatlakozás nem létesíthető. 
 

(10) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 
a) főutak, belterületi szakasz: B.IV.C., K.IV. 
b) gyűjtőutak: B.V.c.  
 külterületi szakasz: K.IV.B. 
c) kiszolgáló (lakó) utak: B.VI.d. 
d) kerékpár út B.IX. 
e) gyalogos utak, terek B.X. 
 
Főutak: 

− 71-es számú út 
 
Gyűjtőutak: 

− Árpád utca 
− Gesztenyesor utca 
− Kerteki út 
− Petőfi Sándor utca 
− Dózsa György utca 

 
Mellékutak, jelentősebb kiszolgáló utak: 

− Nyár utca 
− Víriusz utca 
− Arany János utca 
− Akácfa utca 
− Csuki utca 
− Öreghegyi út 

11.§ 
             Közművek 

 
(1) A község közműellátását szolgáló és regionális átmenő közműrendszerek nyomvonalára, melyek 

nem közterületen húzódnak, szolgalmi jogot kell létesíteni, vagy gondoskodni kell a nyomvonal 
közterületre helyezéséről. 

(2) A vízellátó hálózatot az oltóvíz igény kielégítésére is alkalmas méretekkel és nyomvonal-
vezetéssel kell kialakítani. 

(3) A felszíni víz elvezetését a beépítési terület jellegének megfelelően zárt csapadékcsatornával, 
vagy nyíltárkosan kell kiépíteni a befogadó vasút alatti átereszekig. 

(4) Belterületen építési telken áthaladó 20 kV-os szabadvezetéket közterületre kábelként kell 
kiváltani. 

(5) Az új transzformátorokat földre telepített változatban közterületre kell elhelyezni. A telepítés 
meglévő növényzet takarásában, vagy tájhonos, lombhullató fa és cserjefajok felhasználásával 
telepített min. 0,50m széles növénysávval takartan alakítandó ki. 

(6) A hírközlési létesítmények közül (új) önálló antennatartó tornyot belterületen nem lehet 
elhelyezni. 

(7) Hírközlési adótorony tájba illesztett módon, legfeljebb 20 m-es magassággal helyezhető el, 
illetve kizárólag fém vagy fa szerkezetű lehet.   
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II. Fejezet 
Balatonszepezd közigazgatási területének felhasználása 

 
12.§ 

Övezetek és építési övezetek 
 
(1) Balatonszepezd beépítésre szánt területe az építés általános jellege, valamint a sajátos építési 

használata szerint a következő egységekre tagolódik: 
 
a) Kertvárosias lakóterület (Lke) 
b) Településközpont vegyes terület (Vt) 
c) Üdülőházas üdülőterület (Üü) 
d) Hétvégi házas üdülőterület (Üh) 
e) Különleges strandterület (Kst) 
f) Különleges sportterület (Ksp) 
g) Különleges sport-horgász terület (Ksph) 
h) Különleges kemping terület (Kk) 
i) Különleges temető terület (Kt) 
j) Különleges kikötő terület (Kki) 

 
(2) Balatonszepezd beépítésre nem szánt területe az építés általános jellege, valamint a sajátos 

építési használata szerint a következő egységekre tagolódik: 
 

a) Országos főutak közlekedési- és közműelhelyezési területe (Köu-OFU) 
b) Települési közutak közlekedési- és közműelhelyezési területe (Köu) 
c) Vasút közlekedési- és közműelhelyezési területe (Kök-VA) 
d) Közpark, közkert zöldterület (Zkp) 
e) Vízparti sétány terület (Zs) 
f) Egyéb zöldterület (Ze) 
g) Közjóléti erdőterület (Ek) 
h) Védelmi erdőterület (Ev) 
i) Általános árutermelési mezőgazdasági terület (Má-1) 
j) Nagytelkes szülőtermesztési mezőgazdasági terület (Má-2) 
k) Szőlőkataszter szerinti l. osztályú nagytelkes mezőgazdasági terület (Má-C1) 
l) Kertes mezőgazdasági terület (Mk-1) 
m) Szőlőkataszter szerinti l. osztályú kertes mezőgazdasági terület (Mk-C1) 
n) Szőlőkataszter szerinti l. osztályú kertes mezőgazdasági terület (Mk-C2) 
o) Vízfolyások területe (Vf) 
p) Vízgazdálkodási terület (Vv) 
q) Vízgazdálkodási üzemi terület (Vü) 
r) Különleges major terület (Kb-M) 
s) Különleges termelői piac és kerékpáros pihenőhely (Kb-Tu) 

  



9 
 

III. Fejezet 
Beépítésre szánt területek 

 
LAKÓTERÜLETEK 

13.§ 
Kertvárosias lakóövezetekre vonatkozó általános előírások 

 
(1) Az övezet területén - a lakó rendeltetésen kívül - elhelyezhető: 

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c) kulturális,  
d) szállás jellegű épület  
e) sport 

rendeltetésű épület. 
(2) Az övezet területén nem helyezhető el: 

a) ipari- és raktárépületek, 
b) kisüzemi termelő- és tárolóépítmények,  
c) üzemanyagtöltő állomások, 
d) gépjárművek karosszéria javító és festőműhelyei, 
e) a 3,5 tonna önsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei, 
f) nagykereskedelmi üzletek, raktárak, 
g) fém- és hulladékkereskedelem, ill. tárolás építményei, telephelyei.  

(3) A (2) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, vagy 
használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell. 

(4) Egy épület beépített alapterülete bruttó 250 m2-nél nagyobb nem lehet. 
(5) Már beépült lakóterületek esetén – ahol a kialakult állapotra jellemző előkerti építési vonal eltér 

az adott építési övezetre előírt előkert mérettől és a Szabályozási Terv nem határoz meg konkrét 
előkerti építési vonalat – új beépítésnél, bővítésnél és átalakításnál az előkerti építési 
vonalakhoz a szomszédos épületekhez, ill. az adott utcaszakaszra jellemző kialakult állapothoz 
kell igazodni.  

 
14.§ 
Lke-1 

Oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a telkek jellemzően oldalhatáron 

álló beépítési mód szerint épültek be, ill. építhetők be. 
(2)  Az építési övezetben 

a) az előkert mérete:  5,0 m  
b) az oldalkert mérete:  3,0 m 
c) a hátsókert mérete:  6,0 m 

 
(3) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 

 
15.§ 

Lke-2, Lke-3 
Szabadon álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 
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(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a telkek jellemzően szabadon álló 
beépítési mód szerint épültek be, ill. építhetők be. 

(2) Az építési övezetben 
a) az előkert mérete:  5,0 m  
b) az oldalkert mérete:  3,0 m 
c) a hátsókert mérete:  6,0 m 

kivéve a 15,0 m-nél kisebb mélységű telkek esetén, ahol az elő-, oldal- és hátsókert minimális 
mérete egyaránt 3,0 m. 

(3) Ha a Lke-2 övezet telkein a meglévő növényállománnyal fedett terület a telekterület 40 %-át 
meghaladja, akkor építmény-elhelyezés, telekrendezés esetén a telekterület 40 %-án a meglévő 
növényállomány megtartandó. Amennyiben a meglévő növényállománnyal fedett terület a 
telekterület 40 %-a vagy annál kevesebb, akkor a meglévő növényállomány teljes egészében 
megtartandó. 

(4) Ha a Lke-3 övezet telkein a meglévő növényállománnyal fedett terület a telekterület 50 %-át 
meghaladja, akkor építmény-elhelyezés, telekrendezés esetén a telekterület 50 %-án a meglévő 
növényállomány megtartandó. Amennyiben a meglévő növényállománnyal fedett terület a 
telekterület 50 %-a vagy annál kevesebb, akkor a meglévő  növényállomány teljes egészében 
megtartandó. 

(5) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 

 
VEGYES TERÜLETEK 

16.§ 
A vegyes településközpont területek vonatkozó általános előírások 

 
(1) Az övezet területén - a lakó rendeltetésen kívül - elhelyezhető: 

a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi, szórakoztató, 
e) sport 

rendeltetésű épület. 
(2) Az övezet területén nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez kapcsolódó 

önálló rendeltetési egységként: 
a) ipari- és raktárépültek,  
b) kisüzemi termelő- és tároló építmények, 
c) üzemi jellegű szolgáltató építmény, 
d) nagykereskedelmi raktárak, 
e) üzemanyagtöltő állomás, 
f) gazdasági építmények, 
g) a 3,5 tonna önsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei. 
(3) A (2) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, vagy 

használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell. 
 

17.§ 
Vt-1 

Jellemzően kialakult beépítési mód szerint beépíthető településközpont területek 
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(1) Az építési övezet a településközpont általában több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- 
és intézményi, ill. vegyes funkciójú épületek elhelyezésére szolgáló, jellemzően kialakult 
beépítési mód szerint beépíthető területe. 

(2) Az építési övezetben  
a) az előkert mérete:  kialakult, igazodó 
b) az oldalkert mérete:   kialakult, igazodó 
c) a hátsókert mérete:  kialakult, igazodó,  

(3) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 

18.§ 
Vt-2 

Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető településközpont területek 
 

(1) Az építési övezet a kereskedelmi, szolgáltató, turisztikai épületek jellemzően szabadon álló 
beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás létesíthető. 
(3) Az építési övezetben - kivéve ha a Szabályozási Terv ettől eltérően konkrét építési vonalat 

határoz meg - : 
a) az előkert min.:   5,0 m 
b) az oldalkert min.:   3,0m 
c) a hátsókert min.:   6,0 m 

(4) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 

19.§ 
Vt-3 

Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető településközpont területek 
 
(1) Az építési övezet a kereskedelmi, szolgáltató, turisztikai épületek jellemzően szabadon álló 

beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás nem létesíthető. 
(3) Az építési övezetben - kivéve ha a Szabályozási Terv ettől eltérően konkrét építési vonalat 

határoz meg: 
a) az előkert min.:   5,0 m 
b) az oldalkert min.:   3,0m 
c) a hátsókert min.:   6,0 m 

(4) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 
 
 
 

ÜDÜLŐTERÜLETEK 
20.§ 
Üü 

Üdülőházas területek 
 

(1) Az építési övezet területén szabadon álló beépítési mód szerint olyan üdülőépületek, 
üdülőtáborok helyezhetők el, amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására 
szolgál. 
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(2) Az építési övezetben  
a) az előkert min.:  5,0 m 
b) az oldalkert min.:  3,75 m 
c) a hátsókert min.:  9,0 m 

(3) Ha az övezet telkein a meglévő növényállománnyal fedett terület a telekterület 50%-át 
meghaladja, akkor építmény-elhelyezés, telekrendezés esetén a telekterület 50%-án a meglévő 
növényállomány megtartandó. Amennyiben a növényállománnyal fedett terület a telekterület 
50%-a vagy annál kevesebb, akkor a meglévő növényállomány teljes egészében megtartandó.  

(4) Az övezet telkein történő fejlesztések esetén a faállomány összes törzsátmérője maximum 10 %-
kal csökkenthető. 

(5) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 

 
21.§ 

Üh, Üh-E 
Hétvégi házas területek 

 
(1) Az építési övezet területén szabadon álló beépítési mód szerint telkenként legfeljebb két 

üdülőegységes üdülőépület helyezhető el. 
(2) Az építési övezetben  

a) az előkert min.:  5,0 m 
b) az oldalkert min.:  3,0 m 
c) a hátsókert min.:  6,0 m 

 kivéve a 15,0 m-nél kisebb mélységű telkek esetén, ahol az elő-, oldal- és hátsókert minimális 
mérete egyaránt 3,0 m. 

(3) Az Üh-E építési övezetben egy tömegben legfeljebb 120 m2 alapterületű épület létesíthető. 
(4) Ha az Üh építési övezet telkein a meglévő növényállománnyal fedett terület a telekterület 50 %-

át meghaladja, akkor építmény-elhelyezés, telekrendezés esetén a telekterület min. 50 %-án a 
meglévő növényállomány megtartandó. Amennyiben a növényállománnyal fedett terület a 
telekterület 50 %-a, vagy annál kevesebb, akkor a meglévő növényállomány – a min. zöldfelület 
részeként - teljes egészében megtartandó. 

(5) Ha az Üh-E építési övezet telkein a meglévő  növényállománnyal fedett terület a telekterület 75 
%-át meghaladja, akkor építmény-elhelyezés, telekrendezés esetén a telekterület min. 75 %-án a 
meglévő növényállomány megtartandó. Amennyiben a növényállománnyal fedett terület a 
telekterület 75 %-a, vagy annál kevesebb, akkor a meglévő növényállomány – a min. zöldfelület 
részeként - teljes egészében megtartandó.  

(6) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 
 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
22.§ 
Kst 

Strandterületek 
 

(1) A különleges strand területekre vonatkozó általános előírások 
a) Az építési övezet területén 200 m2-ként egy nagy lombkoronájú fa ültetendő, 

tájvédelmi szempontból a vízparti vegetációt reprezentáló lombhullató fafajokból. 
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b) Vizuális lezárás és a külső környezetterhelő hatások csökkentése érdekében a telkek 
vasút felöli telekhatára mentén háromszintes (gyep-cserje-, lombkoronaszint) védő 
zöldsáv telepítendő. 

c) Terepszint alatt nem lehet építeni. 
(2) A Kst építési övezet strand elhelyezésre szolgál, ahol a strandolási funkciót szolgáló és azt 

kiegészítő, ill. kiszolgáló, szolgáltató, vendéglátó és sportépítmények, valamint az ezeket 
kiszolgáló parkolók helyezhetők el. 

(3) A Kst-1 jelű építési övezetben a strandolási és kemping funkciót szolgáló és azt kiegészítő, ill. 
kiszolgáló, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató, vendéglátó és sportépítmények, valamint az 
ezeket kiszolgáló parkolók helyezhetők el. A Kst-1 övezetben lakófunkció nem helyezhető el. 

(4) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza 
 

23.§ 
Ksp 

Sportterületek 
 

(1) Az építési övezet sport, rekreáció (szabadtéri sportpályák) céljára szolgáló terület. Az övezetbe 
tartozik a település sportpályája. 

(2) Az övezetben elsősorban a sportolással összefüggő szabadidő-eltöltés, turizmus építményei 
helyezhetők el. 

(3) Terepszint alatt nem lehet építeni. 
(4) Az övezetben a terület fenntartásához és őrzéséhez szükséges építmények helyezhetők el. 
(5) A területen csak áttört vagy max. 1,5 m magas, dróthálóból és élősövényből együtt kialakított 

kerítés létesíthető. 
(6) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 

 
24.§ 
Ksph 

Sport-horgász területek 
 

(1) Az építési övezet a sport-horgászattal kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben elsősorban a sportolással összefüggő szabadidő-eltöltés, turizmus 

építményei és szálláshely szolgáltató épület helyezhető el. 
(3) Az építési övezetben a terület fenntartásához és őrzéséhez szükséges, illetve szociális és higiénés 

építmények helyezhetők el. 
(4) Terepszint alatt nem lehet építeni. 
(5) Vizuális lezárás és a külső környezetterhelő hatások csökkentése érdekében a telkek vasút felöli 

telekhatára mentén háromszintes (gyep-cserje-, lombkoronaszint) védő zöldsáv telepítendő. 
(6) A vízpart szélétől 15 m-en belül épület nem helyezhető el.  
(7) Meglévő természetes partvonal kiépített partvonallá nem építhető át. 
(8) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 

 
25.§ 
Kk 

Kempingterület 
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(1) Az építési övezet lakókocsis, ill. sátoros területegységek, túlnyomóan változó üdülői kör 
hosszabb tartózkodására szolgáló üdülőházak, valamint egyéb kiszolgáló, illetve a turizmus 
fejlesztését szolgáló közösségi létesítmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben a szabályozási terven „MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS”-sal megjelölt építési hely 
sávjának fele szélességében (10, ill. 20m szélességben összefüggően) az építmények 
legmagasabb pontja legfeljebb 4,0m lehet a kilátás védelme érdekében. 

(3) Az építési övezetben a szabályozási terven jelölt építési helyen belül a szabályozási terven 
„MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS”-sal megjelölt két helyen kívül még további három helyen a vízparti 
sétány (Zs jelű övezet) menti telekhatárral párhuzamosan mért legalább 10m hosszú szakaszon 
az építmények legmagasabb pontja legfeljebb 4,0m lehet. 

(4) Az építési övezetben a rendezett terepfelület a telek természetes terepfelületétől legfeljebb 
0,5m-rel térhet el, a közvetlenül szomszédos telkekhez csatlakozó 4,0m-es sávon belül a 
szomszédos telek terepfelületétől eltérés nem lehet. 

(5) Az övezet területén a fásítottság mértéke legalább 100 m2-ként egy közepes, vagy nagy 
lombkoronájú fa kell legyen. 

(6) Vizuális lezárás és a külső környezetterhelő hatások csökkentése érdekében a telkek vasút felöli 
telekhatára mentén háromszintes (gyep-cserje-, lombkoronaszint) védő zöldsáv telepítendő. 

(7) Meglévő természetes partvonal kiépített partvonallá nem építhető át. 
(8) Terepszint alatt nem lehet építeni. 
(9) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 

 
26.§ 
Kt 

Temetőterületek 
 

(1) Az építési övezet a különböző temetkezési módokra együttesen kialakított temető területe. 
(2) Az övezetben kizárólag csak a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő 

építmények és melléképítmények közül ravatalozó, kápolna, kegyeleti építmények, sírboltok, 
szerszámtároló, hulladéktároló, kerti hulladéktároló és komposztáló és az őrzés építményei 
helyezhetők el. 

(3) A temető belső tartalékterületének igénybevétele esetén, annak minden 100 m2 után legalább 1 
db közepes koronájú lombos fát kell telepíteni. 

(4) A temető belső tartalékterületén, a lakótelkekkel határos telekhatár mentén, a kerítés temető 
felőli oldalán, háromszintes (gyep-cserje-, lombkoronaszint) növényállományú védőterületet kell 
kialakítani. 

(5) A temető belső tartalékterületének lakótelekkel határos kerítése 2 m magasságú, tömör 
(lakótelek felőli oldalon rakott kő, temető felőli oldalon rakott kő, vagy urnafalként kialakított) 
kerítés legyen. Egyéb helyeken az áttört kerítés csak élősövénnyel együtt létesíthető, az 
élősövény a kerítés temető felőli oldalán létesítendő. 

(6) A temető belső tartalékterületén csak urnatemetés alkalmazható. Ezen a részen kegyeleti park  
is kialakítható. Az övezetben sírbolt nem építhető. 

(7) Kilátásvédelmi okok miatt a sírjelek magassága 1,5 m-t nem haladhatja meg. 
(8) A temető területén belül és annak kerítésén a temetőfunkcióval össze nem egyeztethető 

hirdetmény, hirdetés nem helyezhető el. 
(9) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 
 

27.§ 



15 
 

Kki 
Kikötőterületek 

 
(1)  Az építési övezet belső medencés vitorlás, ill. csónakkikötő és az ahhoz tartozó kiszolgáló, 

valamint vendéglátó létesítmények elhelyezésére szolgál.  
(2)  Az övezetben szálláshely-szolgáltató épület elhelyezhető. 
(3) *A beépítettség legnagyobb mértékének és a zöldfelület legkisebb mértékének 

meghatározásánál az építési övezet szárazföldként kialakítandó területrésze veendő figyelembe. 
(4) Az övezet területe a közhasználat elől el nem keríthető. 
(5) Az építési övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.1. számú táblázat tartalmazza. 

 
 
 

IV. Fejezet 
Beépítésre nem szánt területek 

 
 

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ TERÜLETEK 
 

28.§ 
Köu-OFU 

Országos főutak 
 

(1) Az övezet a közlekedési területek országos főutak külterületi szakaszai számára kijelölt területe. 
 

29.§ 
Köu 

Települési főutak 
 

(1) Az övezet a közlekedési területek a települési közutak számára kijelölt területe. 
(2) A településszerkezeti szempontból helyi védelemre javasolt településközponti területen belül ki 

kell dolgozni a forgalomcsillapított közlekedési rendszer és az ehhez kapcsolódó parkolási 
rendszer forgalomtechnikai és közterületrendezési tervét. E terv ki kell terjedjen az érintett 
közterületeken elhelyezhető építmények és köztárgyak elhelyezésére és kialakításuk feltételeire 
is. 

30.§ 
Kök-VA 

Vasúti területek 
 
(1) Az övezet a kötöttpályás közlekedési területeknek az országos körforgalmú vasutak részére 

kijelölt területe.  
 

ZÖLDTERÜLETEK 
31.§ 
Zkp 

Közparkok 
 

(1) Az övezetbe tartozik a komplex zöldfelületi funkcióval rendelkező közparkok területe. 
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(2) Az övezetben csak a pihenés, testedzés és ismeretterjesztés építményei és a fenntartáshoz 
szükséges építmények helyezhetők el, legfeljebb 2 %-os beépítettséggel. 

(3) Lakóépület az övezetben nem helyezhető el. 
(4) Az épület magasság és a homlokzat magasság legfeljebb 3,0 m lehet. Az övezet területén 

terepszint alatti építmény nem helyezhető el. 
(5) A közpark látogathatóságát a nappali időszakban korlátozni nem lehet. 
(6) Meglévő szabad strand az övezetben megtartható. 
(7) A közparkok építését, rendezését, felújítását csak szaktervező által készített komplex 

kertépítészeti tervek alapján lehet elvégezni. 
(8) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 80%-nál. 
(9) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet. 
(10) Az övezetben csak parti bejáróval rendelkező víziállás létesíthető, amelynek vízparttól számított 

benyúlása nem haladhatja meg a 25 métert, egymástól való távolságuk nem lehet kisebb 50 
méternél. A bejáró szélessége legfeljebb 2 méter, a víziállás alapterülete – a bejárón felül – 
legfeljebb 30m2 lehet. 

(11) A meglévő nádasokban, a természetes vízparti növényzetben illetve a természetes terepszint 
feltöltésével bejáró vagy víziállás nem létesíthető. 

(12) A nádasok osztályba sorolásának egyeztetése alapján, illetve a élőhelyekre gyakorolt hatások 
vizsgálatára vonatkozó tanulmány elkészítése után meg kell határozni a pontos helyeket, ahol a 
horgászati tanösvény, csónak kikötő és egyéb parti létesítmény megvalósítható. 

 
32.§ 

Zs 
Vízparti sétány területe 

 
(1) Az övezetbe tartozik a külön jogszabály előírása szerint kialakítandó vízparti sétaút területe. 
(2) Az övezetben épület nem helyezhető el. 
(3) Kizárólag pihenő funkciót ellátó, illetve az ismeretterjesztés építményei és közműépítmények 

helyezhetők el.  
(4) A meglévő növényzet megtartandó, a sétány és az elhelyezhető építmények területén kívüli 

részen. 
(5) A meglévő nádasokban, vagy azok rovására, betöltéssel, feltöltéssel, a természetes növényzet 

kiirtásával víziállás nem létesíthető. 
(6) A meglévő nádasokban, a természetes vízparti növényzetben illetve a természetes terepszint 

feltöltésével bejáró vagy víziállás nem létesíthető. 
(7) A nádasok osztályba sorolásának egyeztetése alapján, illetve az élőhelyekre gyakorolt hatások 

vizsgálatára vonatkozó tanulmány elkészítése után, meg kell határozni a pontos helyeket, ahol 
gyalogos sétaút és egyéb parti létesítmény megvalósítható 

(8) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet. 
(9) Az övezetben csak parti bejáróval rendelkező víziállás létesíthető, amelynek vízparttól számított 

benyúlása nem haladhatja meg a 25 métert, egymástól való távolságuk nem lehet kisebb 50 
méternél. A bejáró szélessége legfeljebb 2 méter, a víziállás alapterülete – a bejárón felül – 
legfeljebb 30 méter lehet. 

 
33.§ 
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Ze 
Egyéb zöldfelület 

 
(1) Az övezetbe tartoznak a közhasználatra nem szánt, közlekedési területek menti egyéb, 

korlátozott használatú zöldfelületek. 
(2) Az övezetben csak közműépítmények helyezhetők el. 
(3) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 90%-nál. 
 

ERDŐTERÜLETEK 
34.§ 

Általános előírások 
 

(1) A település területén lévő erdőterületek településrendezési szempontból közjóléti, védelemre 
javasolt, talajvédelmi és egyéb védelmi rendeltetésű erdők övezetébe tartoznak.  

(2) Az erdőterületek turisztikai feltárásának, látogathatóságának lehetőségét az erdő 
tulajdonosának, illetve kezelőjének biztosítania kell. Az erdők látogathatóságát - az elkeríthető 
területeken kívül - korlátozás nélkül biztosítani kell. 

 
35.§ 
Ek 

Közjóléti erdők területe 
 

(1) Az övezetbe tartoznak az elsődlegesen közjóléti rendeltetésű erdőtagok. 
(2) Az övezetben 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,3%-os 

beépítettséggel, de legfeljebb 150 m2 alapterületű, az erdő rendeltetésének megfelelő 
építmények helyezhetők el. Ilyennek minősülnek a szabadidő eltöltését, a turizmust és a 
testedzést szolgáló (turista és menedékház, erdei tornapálya, téli sportpálya, vadászház) és az 
erdő fenntartásához, műveléséhez szükséges egyéb építmények.  

(3) Önálló lakóépület az övezetben nem helyezhető el. 
(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 95%-nál. 
(5) Az épület magasság és a homlokzat magasság legfeljebb 3,0 m lehet.  
(6) Az övezetben telekrészt a közhasználat elől elzárni (lekeríteni) csak természetvédelmi, 

vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból lehet. Vadgazdálkodási, illetve 
erdőgazdálkodási célból legalább 100.000 m2-t elérő telek esetében, a telekterület maximum 
5%-át, de legfeljebb 5.000 m2-t lehet lekeríteni. A kerítés max. 1,5 m magas, dróthálóból és 
élősövényből együtt készülhet. 

(7) Meglévő erdei utat a gyalogos turista forgalom elől elzárni nem lehet. 
(8) Az övezetben – az erdő művelési ág létrejöttéig – a szőlő művelési ágnak megfelelő 

területhasználat folytatható, de épület, építmény nem helyezhető el. 
 

36.§ 
Ev-1 

 Védelemre javasolt erdők területe a természeti területek körüli puffer zónában 
 

(1) Az övezetbe tartoznak a Balaton parti országos jelentőségű védett természeti terület mellett 
található, a védett terület pufferzónáját képező erdők. 

(2) Az övezetben burkolt utat létesíteni nem lehet. 
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(3) Kizárólag az épületnek nem minősülő közműépítmények, valamint természetvédelmi és 
ismeretterjesztési funkciójú építmények helyezhetők el és ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó 
parkolók alakíthatók ki. 

(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 95%-nál. 
 

37.§ 
Ev-2 

Talajvédelmi erdők területe 
 

(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen talajvédelmi erdők területei. 
(2) Az övezetben az erdő rendeltetésének megfelelő, és az épületnek nem minősülő, a pihenést, 

testedzést szolgáló építmények helyezhető el. 
(3) Az övezetben csak a terület használatához kapcsolódó parkolók létesíthetők. 
(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 95%-nál. 

 
38.§ 
Ev-3 

Egyéb védelmi rendeltetésű erdők 
 

(1) Az övezetbe tartozó területek a levegőtisztaság-védelmét, illetve az egymást zavaró funkciójú 
területek közötti lehatárolást, vizuális elválasztást biztosító erdők. 

(2) Az övezetben kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő, épületnek nem minősülő 
építmények helyezhetők el. A pihenés, testedzés, szabadidő-eltöltés és turisztika építményei 
nem helyezhetők el. 

(3) Az épület magasság és a homlokzat magasság legfeljebb 3,0 m lehet. 
(4) A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 95%-nál. 
(5) Parkolók az övezetben nem létesíthetők. 
 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

39.§ 
Általános mezőgazdasági területek általános előírásai 

 
(1) Az övezetek elsősorban a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos 

terményfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezésére szolgálnak. 
(2) Az övezetekben birtoktest, birtokközpont nem alakítható ki. 
(3) Az övezetekben az épületmagasság a 4,5 m-t nem haladhatja meg. A homlokzat magasság 

legfeljebb 6,0 m lehet.   
(4) Az övezetekben csak tájba illő építmények helyezhetők el. A tetőformálás csak magas tetővel 

történhet. A tetőhajlás szöge 40-45° közötti lehet. A tető héjalásának anyaga csak égetett cserép 
vagy nád lehet.  

(6) Az eredeti terepszint nem módosítható. 
(7) Önállóan csak földdel fedett pince létesíthető az övezetben megengedett beépítés mértékén 

felül, max. 3%-os beépítettséggel. 
(8) Az övezetben vagyonvédelmi célból csak vadkerítés, vagy max. 1,5 m magas, drótháló és 

élősövényből együtt kialakított kerítést lehet létesíteni. 
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40.§ 
Má-1 

Általános árutermelési mezőgazdasági terület 
 

(1) Az övezetbe tartoznak az általános árutermelő mezőgazdasági területek. 
(2) Az övezet területén elhelyezhető építmények: 

a) a ténylegesen végzett mezőgazdasági tevékenységhez szükséges épületnek nem minősülő 
gazdasági építmények 

b) további építmények az alábbiak szerint: 
– 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított, 20 000 m2-t meghaladó telken legfeljebb 1%-os 

beépítettséggel szőlőtermelést, feldolgozást szolgáló és lakófunkciót is kielégítő épület. 
– 80 %-ban gyümölcsültetvénnyel betelepített, 30 000 m2-t meghaladó telken legfeljebb 

0,5%-os beépítettséggel gyümölcstermelést, feldolgozást szolgáló és lakófunkciót is 
kielégítő épület.  

– 80 %-ban gyepműveléssel hasznosított, 50 000 m2-t meghaladó, telken, legfeljebb 
0,5%-os beépítettséggel mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és lakófunkciót 
is kielégítő épület 

– 80 %-ban szántóként művelt, 200 000 m2-t meghaladó, telken, legfeljebb 0,1%-os 
beépítettséggel mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és lakófunkciót is 
kielégítő épület. 

(3) Az egyes épületek alapterülete nem lehet nagyobb 200 m2-nél. 
 
 

41.§ 
Má-2 

Nagytelkes szőlőtermesztési mezőgazdasági terület 
 

(1) Az övezetbe tartoznak az általános árutermelő mezőgazdasági területek. 
(2) Az övezet területén elhelyezhető építmények: 

a) a ténylegesen végzett mezőgazdasági tevékenységhez szükséges épületnek nem minősülő 
gazdasági építmények 

b) további építmények az alábbiak szerint: 
– 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított, 10.000 m2-t meghaladó telken legfeljebb 1%-os 

beépítettséggel szőlőtermelést, feldolgozást szolgáló és lakófunkciót is kielégítő épület 
c) 80 %-ban gyümölcsültetvénnyel betelepített, 30.000 m2-t meghaladó, telken, legfeljebb 

0,5%-os beépítettséggel gyümölcstermelést, feldolgozást szolgáló és lakófunkciót is 
kielégítő épület  

(3) Az egyes építmények alapterülete nem lehet nagyobb 200 m2-nél. 
(4) Az övezetben meglévő szőlőültetvények nem számolhatók fel. 
(5) Az övezet területén állattartó építmény nem helyezhető el. 
 

 
 
 

42.§ 
Má-C1 

Szőlőkataszter szerinti I. osztályú nagytelkes mezőgazdasági terület 
 



20 
 

(1) Az övezetbe tartoznak a szőlőkataszter szerint I. osztályú, általános árutermelő mezőgazdasági 
területek. 

(2) Az övezet területén elhelyezhető építmények közül a lakófunkciót is kielégítő, szőlőtermelést, 
feldolgozást szolgáló épület csak 20.000 m2-t meghaladó telken, legfeljebb 1%-os 
beépítettséggel létesíthető. 

(3) Az egyes építmények alapterülete nem lehet nagyobb 200 m2-nél. 
(4) Az övezet területén állattartó építmény nem helyezhető el. 
 

43.§ 
Kertes mezőgazdasági területek általános előírásai 

 
(1) Az övezetekben kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2. A beépíthető legkisebb telekméret 

2.000 m2. 
(2) 15 m-nél keskenyebb telek nem építhető be. 
(3) Az övezetekben az építménymagasság a 4,5 m-t nem haladhatja meg. 
(4) A tetőformálás csak magas tetővel történhet. A tetőhajlás szöge 40-45° közötti lehet. A tető 

héjalásának anyaga csak égetett cserép vagy nád lehet.  
(5) épület magasság 4,5 és homlokzat magasság legfeljebb 6,0 m. 
(6) Az eredeti terepszint nem módosítható. 
(7) Önállóan csak földdel fedett pince létesíthető az övezetben megengedett beépítés mértékén 

felül, max. 3%-os beépítettséggel. 
(8) Az övezetben vagyonvédelmi vagy vadvédelmi célból csak max. 1,5 m magas, dróthálóból és 

élősövényből együtt kialakított kerítést lehet létesíteni. 
 

44.§ 
Mk-1 

Kertes mezőgazdasági terület 
 

(1) Az övezet a rekreáció - gazdálkodással, kiskertműveléssel egybekötött - tevékenységeire szolgál. 
(2) A legalább 2000 m2-t elsősorban termesztési célú növényültetvénnyel (szőlő, gyümölcs és egyéb 

kertészeti) 80 %-ban beültetett telken legfeljebb 3%-os beépítettséggel, a ténylegesen végzett 
mezőgazdasági tevékenységhez kötődő, a műveléséhez, tároláshoz szükséges, ideiglenes 
tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Az övezetben az egyes építmények 
alapterülete nem haladhatja meg a 150 m2-t. 
 

45.§ 
Mk-C1, Mk-C2 

Szőlőkataszter szerinti I. osztályú kertes mezőgazdasági terület 
 
(1) Az övezet elsősorban szőlőművelésre szolgáló kertes terület (szőlőskert), amelynek egyik célja a 

borturizmus fejlesztése és az eredeti tájkarakter megőrzése. 
(2) Az övezet területén a ténylegesen végzett mezőgazdasági tevékenységhez kötődő elhelyezhető 

építmények: 
a) Mk-C1 övezetben a 2000 m2-t elérő legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított 

telken legfeljebb 3%-os beépítettséggel, a szőlő műveléséhez, borkészítéshez, 
gyümölcstároláshoz szükséges, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület 
(présház), 
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b) Mk-C2 övezetben a 3000 m2-t elérő legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított 
telken legfeljebb 3%-os beépítettséggel, a szőlő műveléséhez, borkészítéshez, 
gyümölcstároláshoz szükséges, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület 
(présház), 

c) Az Mk-C1, Mk-C2 övezetekben az egyes építmények alapterülete nem haladhatja meg a 
150 m2-t. 
 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 
46.§ 

Általános előírások 
 
(1) Az övezetbe tartozik a vízmű területe, a Balaton vízfelülete és parti sávjának egy része, valamint 

az országos jelentőségű természeti védettséget élvező parti sáv. 
(2) A vonalas közmű, a közlekedést szolgáló létesítmények, árvízvédelmi építmények, horgászstég 

(kivéve Vü övezet), valamint a természetvédelemhez, ismeretterjesztéshez kapcsolódó 
építményeken kívül az övezetben építményt elhelyezni nem lehet. 

(3) Az övezet területén – a Vü övezet kivételével - zöldfelület-rendezési beavatkozásokat 
(növénytelepítés, fakivágás, gyepfeltörés) végezni csak az illetékes vízügyi, talajvédelmi és 
természetvédelmi szakhatóság egybehangzó hozzájárulása alapján lehet. 

 
47.§ 
Vf 

Folyó- és állóvizek medre, parti sávja és területe 
 
(1) Az övezetbe tartozik a Balaton vízfelülete és parti sávjának egy része. 
(2) Az övezet területén található nádasok védelme érdekében a nádgazdálkodást szabályozó 

hatályos rendelet előírásai betartandók. 
(3) Meglévő természetes partvonal kiépített partvonallá nem építhető át. A meglévő növényzet 

megtartandó az elhelyezhető építményeken kívüli részeken.  
(4) Víziálláson és csónakkikötőn kívül egyéb építmény az övezetben nem építhető. 

 
48.§ 
Vv 

Védett vízparti vízgazdálkodási terület 
 
(1) Az övezetbe tartoznak az országos jelentőségű védett vízparti természeti területek. 
(2) Az övezetben a meglévő növényállomány nem irtható ki, nádas nem szűntethető meg, a fák 

kivágása csak egészségügyi és balesetvédelmi szempontból engedhető meg. 
(3) Az övezetben telek nem osztható meg, közműépítményen kívül kizárólag az ismeretterjesztést, a 

természetvédelmi nevelést szolgáló építmények helyezhetők el, az illetékes természetvédelmi 
hatóság hozzájárulásával. 

(4) Feltöltés, térburkolat, parkolók az övezetben nem létesíthetők. 
(5) A meglévő nádasokban, a természetes vízparti növényzetben illetve a természetes terepszint 

feltöltésével bejáró vagy víziállás nem létesíthető. 
(6) A nádasok osztályba sorolásának egyeztetése alapján, illetve az élőhelyekre gyakorolt hatások 

vizsgálatára vonatkozó tanulmány elkészítése után,meg kell határozni a pontos helyeket, ahol a 
horgászati tanösvény, csónak kikötő és egyéb parti létesítmény megvalósítható. 
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49.§ 
Vü 

Vízgazdálkodási üzemi terület 
 
(1) Az övezet a vízmű üzemi létesítményeinek elhelyezésére szolgál, ide tartozik a vízmű területe. 

 
 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

50.§ 
Kb-M 

Különleges egyéb - major 

(1) Az övezet területén a mezőgazdasági művelést, falusi turizmust szolgáló épületek, építmények, 
vendéglátás, állat bemutató létesítmények és lakás helyezhető el. 

(2) Az egyes épületek, építmények alapterülete nem lehet nagyobb 150 m2-nél. 
(3) Az övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.2. számú táblázat tartalmazza.  

 
 51.§ 
Kb-Tu 

Termelői piac és kerékpáros pihenőhely területe 
  

(1) Az övezet területe a kereskedelmi, szolgáltató és szálláshely szolgáltató épületek jellemzően 
szabadon álló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) A parkolást telken belül kell biztosítani. 
(3) Az övezeti jellemzőket és határértékeket a 2. melléklet 1.2. számú táblázat tartalmazza.  

 
 
 
  



23 
 

 
V. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

51.§ 
 
(1) E rendelet 2016. ………… napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult 

eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatályba belépésével egy időben az Önkormányzat 9/2006 (V.15.) KT rendelete 
hatályát veszti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. ………………………………………… 
dr. Sebestyén László  

polgármester 
Lukács Ágnes  

jegyző 
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1 . melléklet a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

Elővásárlási joggal érintett területek  
 
403/1, 403/12, 405/4, 407/1, 449, 471, 472/1, 472/2, 473/1, 478, 1451/2, 1451/3, 1469, 144/3, 
144/4, 144/6, 144/7, 144/8 hrsz-ú telkek, illetve telekrészek. 
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2 . melléklet a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 
1.1. Beépítésre szánt területek 
 

A B C D E F G H 

Szor-
szám 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód (O, 
Sz, I, Z,  

K)* 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 
(m2) 

Legnagyobb 
homlokzati 
magasság 

(m) 

Legnagyobb 
épületmagas-

ság (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

1. Lke-1 O 30 800 7,5 K-6,0 50 
2. Lke-2 Sz 20 800 6,0 4,5 50 
3. Lke-3 Sz K-15 1000 6,0 4,5 60 
4. Vt-1 K K-40 500 7,5 6,0 40 
5. Vt-2 Sz 20 K-1500 7,5 6,0 60 
6. Vt-3 Sz 40 k-500 4,5 3,0 40 
7. Üü Sz 20 2000 9,0 7,5 70 
8. Üh Sz 15 800 6,0 4,5 60 
9. Üh-E Sz 10 800 6,0 4,5 70 

10. Kst Sz 10 4500 4,5 3,0 70 
11. Kst-1 Sz 10 4500 4,5 3,0 70 
12. Ksp Sz 10 8000 6,0 4,5 70 
13. Ksph Sz 10 2000 6,0 4,5 70 
14. Kk Sz 15 20000 9,0 8,0 70 
15. Kt Sz 10 6000 6,0 4,5 70 
16. Kki Sz 10 2000 6,0 4,5 70 

*O (oldalhatáron álló), Sz (szabadon álló), I (ikres), Z (zártsorú), K (kialakult) 

 
 
1.2. Különleges beépítésre nem szánt területek 
 

A B C D E F G H 

Sor-
szám 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód (O, 
Sz,I, Z,  

K)* 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 
(m2) 

Legnagyobb 
homlokzati 
magasság 

(m) 

Legnagyobb 
épületmagas

ság (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

1. Kb-M Sz 5 5000 4,5 4,5 80 
2. Kb-Tu Sz 5 5000 6,0 4,5 80 

*O (oldalhatáron álló), Sz (szabadon álló), I (ikres), Z (zártsorú), K (kialakult) 
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1 . függelék  a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

Balatonszepezd helyi védelemre javasolt területei, épületei és természeti értékei 
 

1. Helyi védelemre javasolt épületek 
 

A B C D 

Sorszám Megnevezés Cím 
(utca, házszám) Helyrajzi szám 

1.  Volt Pedagógus üdülő Árpád u. 9 2 
2.  Közösségi Ház Szegfű u. 1. 684 
3.  lakóház Árpád u. 16. 689 
4.  lakóház Dózsa György utca elején 62 

5.  lakóház Árpád utca és Nagyköz utca 
találkozásánál 899/1 

6.  lakóház Kisköz u. 21. 719 
7.  Víriusz-villa Dózsa György u. 394/4 
8.  Mindszenty villa Dózsa György u. 35. 322 
9.  Gyűjtemények háza Árpád utca 12. 686 

 
 

2. Helyi településszerkezeti, településképi védelemre javasolt területek 
 
Balatonszepezd településközponti történeti magjának: 

− tömbszerkezete, 
− útelágazásai, 
− jellegzetes beépítési karaktere. 

 
 

3. Helyi védelemre javasolt természeti értékek 
 

A B C 

Sorszám Megnevezés Cím 
(utca, házszám) 

1. egységes vadgesztenye fasor Gesztenyesor utca északi szakasza, a Víriusz utcától délre 
2. 2 db platánfa Zöldfa utca és 71. sz. főút kereszteződésénél 
3. tölgyfa Sport utca 2. hrsz.741 
4. tölgyfa Sport utca 3. hrsz.742/1  
5. tölgyfa Tűzoltó utca 2. hrsz.712   
6. 5 db  hársfa  Rákóczi köz hrsz.1145 
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2 . függelék  a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

Balatonszepezd közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 

A B C D 
Sorszám Azonosító Név Helyrajzi szám 

1.  7478 Sebestyén-szőlő 
020/3-4, 021, 022/4-10, 023/12-16, 023/20, 
1218/1-2, 1450/1, 1450/3, 1451/2, 1459/4, 
1460/1-2 

2.  7479 Készelői-dűlő 

012/18-19, 06, 1109, 1111/2-3, 1112, 1113/1-
2, 1114/16-17, 1114/19-31, 1115, 1116, 1117, 
1118, 1119, 1123, 1124, 1125, 1126, 1450/1-
2, 1451/2 

3.  7480 Cseri-dűlő 010/1-7, 011, 012/3-10, 09, 10/1-7 

4.  7481 Római katolikus 
templom 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8/1-2, 12/1-2, 14, 15, 16, 34, 
401/1-2, 403/1-2 

5.  7482 Rét feletti erdő 087/2, 087/13-19, 087/28-32 

6.  7483 
Rét feletti erdő 
nyugati oldala 

080/10-17, 080/26-39, 080/43-44 

7.  7484 Víriusz telepi vasúti 
megálló 

391, 392, 393, 394/10-11, 394/2, 394/8, 395, 
396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 401/13-16 

8.  7485 
Rét feletti erdő - 

Barackos * 
078/1-4, 078/6-7, 078/9, 079, 080/18-24, 
080/3-8 

 
* Az 5., 6. és 8. sorszámú lelőhelyek nagyobb kiterjedésű településre utaló nyomai, valamint a 

földforgatás leletszóró hatásai miatt a három régészeti terület egybefüggő lehatárolása indokolt.  
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3 . függelék  a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

Balatonszepezd fasor telepítésére alkalmas közterületei 
 
Fasor telepítésére alkalmas közterületek Balatonszepezd közigazgatási területén: 

a) a kerékpárút és a vasút közötti zöldsáv, a Víriuszi vasúti átjáró és a Víriusz utca között, 

b) a Víriusz utca mentén, a keleti oldalon, 

c) a Lomb utca mentén, az északi oldalon, 

d) a Gesztenyesor utca mentén, mindkét oldalon, 

e) a Dózsa Gy. utca melletti zöldsáv, a sportpálya déli oldalának teljes hosszán, 

f) a sportpálya kapuk mögötti zöldsáv, a sportpálya teljes szélességében, 

g) a Petőfi utca mentén, a déli oldalon, 

h) az Árpád utca mentén, a 71.út és a Málna utca között, a déli oldalon, 

i) az Arany J. utca mentén, a keleti oldalon, 

j) a Napsugár utca mentén, a keleti oldalon, 

k) a Cseredi utca mentén, a keleti és déli oldalon, 

l)  a Csokonai utca mentén, a keleti oldalon, 

m) a csónakházhoz vezető sétány és a vasút közötti zöldsáv, a vasúti átjáró és a vízvédelmi terület 
között, 

n) a 71. út és a vasút közötti parkoló terület, a Balatonszepezd vasútállomás és a Honvéd utcai 
vasúti átjáró között, 

o) a Szepezdfürdői strand és a vasút közötti út mentén, mindkét oldalon, 

p) az Akácos út mentén, a 71.út és az Árpád utca között, a keleti oldalon. 
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4. függelék  a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

Balatonszepezd tájhonos növényei 
 
Tájhonos, lombhullató fa- és cserjefajok: 
 

a) csertölgy  Quercus cerris 
b) kocsánytalan tölgy  Quercus petraea 
c) molyhos tölgy  Quercus pubescens 
d) virágos kőris  Fraxinus ornus 
e) barkóca berkenye  Sorbus torminalis 
f) mezei juhar  Acer campestre 
g) egybibés galagonya  Crataegus monogyna 
h) cserszömörce  Cotinus coggygria 
i) közönséges fagyal  Ligustrum vulgare 
j) pukkadó dudafürt  Colutea arborescens 
k) veresgyűrűsom  Cornus sanguinea 
l) húsos som  Cornus mas 
m) kutyabenge  Frangula alnus 
n) varjútövis  Rhamnus catharticus 
o) gyepürózsa  Rosa canina 
p) bibircses kecskerágó  Euonymus verruculosus 
q) csíkos kecskerágó  Euonymus europeus 
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