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ELŐZMÉNYEK 
 

 

Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközeinek módosí-

tásáról döntött 43/2020. (XI. 05.) Képviselő-testületi határozatában. A településrendezési eszközök 

módosításának célja a Dulák-hegyen meglévő K-i jelű különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi 

övezetben található Zobori Kalandozoo élménypark - s ezzel együtt az övezet - bővítése, beépítettsé-

gének növelése. 

 

„A Holnapocska tábor és kalandpark működése óta folyamatosan próbálta befogadni a mindig térítés-

mentes táboraiba a jelentkező gyógyuló gyermeket. A „Gyógyuló Holnapocska Tábor”, amelynek kere-

tében pl.: daganatos betegségből gyógyuló gyermekek, cukorbeteg gyerekek, szívbetegséggel született 

gyermekek tölthetnek el egy-egy hetet a táborban, kalandterápiás céllal, mely szervezésében és lebo-

nyolításában is aktívan részt vesz az Alapítvány. Hisszük, hogy a megszerzett élmények, a mosoly, az 

önfeledt nevetés nagy szerepet játszanak a gyógyulásban, felépülésben. Élményterápiás táborainkat 

abban a reményben és hitben építjük fel, hogy a gyermekeknek egy életre szóló élményt adhassunk át; 

ahol nem „különc” volt, hanem csak egy a sok közül a legnemesebb értelmében a szónak. A Csapat 

része. 

Nemzetközi együttműködéseinknek hála határainkon túli gyermekeknek is szervezünk táborokat. Ka-

landban, kultúrában, kirándulásban sosincs hiány. Tematikusan szervezünk tábort a Kárpátaljai gyer-

mekeknek, horvát-magyar, szlovén-magyar táborok szerepelnek a palettán. Gyermekotthonban élő 

gyermekek táborozását szintén szívügyünknek tekintjük. Ezek a gyermekek már egészen kiskorukban 

élnek át traumát azáltal, hogy családjukon/otthonaikon kívül élik a mindennapjaikat. Az arcukra vará-

zsolt őszinte mosoly, a megannyi átadható szép élmény számukra, munkánk mozgatórugója.  Az évek 

alatt kiépített táboroztatási kapacitás sajnos nem teszi lehetővé, hogy több gyermeket tudjunk az előbbi 

célcsoportból fogadni, pedig az igény sajnos egyre nő. 

 

Hiába van játék és hozzá való tér lehetőségünk, hiába lehetne még több gyermekkel a Kis-Balaton cso-

dáját megosztani, ha nincs több táborhelyünk. E mellett az elmúlt évek alatt kiderült, hogy a gyógyuló 

gyermekek saját kortársi környezetben sokkal hatékonyabban tudják elfogadni az életmódbeli  szabá-

lyokat. Sokkal erősebb a beépülés, ha maguk állíthatják össze a cukorbeteg gyermekek a saját sza-

kácskönyvüket, amit közösen egy tankonyhába megfőzhetnek, vagy sokkal befogadóbbak a gyógytor-

nákkal, ha azt saját sorstársuk mutatja nekik a tornaszobába, de még számtalan példát lehetne sorolni. 

A két típusú felismerés miatt vált szükségessé a gyermek tábor szálláskapacitás bővítése, olyan épü-

letben ahol a fenti tevékenységeket is rehabilitáció és életmód javítás kereteiben el tudják végezni.” 

(Szabadics Zoltán) 
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Alapadatok 
 

A hatályban lévő településrendezési eszközök: 

 településszerkezeti terv: 38/2004. (VIII. 30.) sz. Kt. határozattal elfogadva; 

 helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 16/2004. (VIII. 31.) sz. Önk. rendelettel elfogadva. 
 

A tervdokumentációt a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-

intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (továbbiakban: Elj.r.) Kr. 45. § (2) a) pontjának le-

hetőségével élve az OTÉK 2012. augusztus 06-án érvényes településrendezési tartalmi követelményei-

nek és jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük. 

 

Az egyeztetési eljárást az Eljr. 32. § (4) bekezdésben adott lehetőséggel élve egyszerűsített formában 

kívánja az önkormányzat lefolytatni. 

 

Zalaszabar Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 

stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 

partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 3/2017. (III. 7.) Önk. rendeletében megállapítottak és a 

vonatkozó magasabb szintű jogszabályok szerint folytatja le. 

 

A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Pikó Gábor okl. építészmérnök működött 

közre önkormányzati főépítészként. Az általa elkészített főépítészi feljegyzést mellékelten csatoljuk. 

 

A tervezési munka végzéséhez az önkormányzat megkérte a hiteles térképállományt a Lechner Tudás-

központtól Adatszolgáltatás száma: 1749 

 

A tervezett módosítás során ú beépítésre szánt terület kijelölése nem tervezett, ezért Biológiai aktivitás 

érték számítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § 

(3) bekezdés b) pontja értelmében nincs szükség. 

 

Örökségvédelmi érdekeket nem érint a tervezet módosítás, ezért örökségvédelmi hatástanulmány ké-

szítésére nincs szükség. 

 

 

A módosítás rövid összefoglalása 
 

 

A tervezett módosítás a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv mó-

dosítását jelenti, azon belül is a meglévő K-i jelű Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terü-

let és övezet bővítését. 

 

Az övezet bővítése érdekében a magasabb szintű területrendezési terveket szabályozó jogszabályok 

alapján megállapított kiemelt térségi övezetek lehatárolásának módosítására is szükség van a Magyar-

ország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. évi törvény 23. § 

(2) bekezdése alapján. Részletesen a „területrendezési tervek és a tervezett változások összhangját 

igazoló térkép és leírás” című fejezet tartalmazza. 
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A tervezési terület elhelyezkedése 
 

 

A tervezési terület a község belterületétől északra található zártkert teljes területe annak érdekében, 

hogy a térségi övezetek ábrázolható legyen. A módosítással érintett terület a Dulák-hegy Alsóhegyi 

részén található élménypark és vele szomszédos ingatlanok: 

 
Zalaszabar közigazgatási területén a változással érintett terület elhelyezkedése (saját szerkesztés) 

 

 

A meglévő állapot ismertetése 
 

A tervezési terület a Dulák-hegyen található, a meglévő élménypark és annak bővítési területe. 

 

Az élménypark egyes elemeinek elhelyezése szempontjából nagyon kedvező a terepadottság, az ele-

mek belesimulnak a terepbe, nincs szükség a terep és ezzel a táj megváltoztatására. 
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Az élménypark távlati képe (forrás: https://csodalatosbalaton.hu/hirek/balaton/igy-porgesd-csucsra-a-balatoni-

nyarat/) 

 

 
Az élményparkból feltáruló tájkép https://csodalatosbalaton.hu/hirek/balaton/igy-porgesd-csucsra-a-balatoni-nyarat/ 

 

A hatályos településrendezési eszközökben az élménypark K-i jelű különleges beépítésre nem szánt 

területfelhasználásba tartozik. Az élménypark bővítéseként igénybevételre tervezett terület Mk kertes 

mezőgazdasági területbe sorolt. 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
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A tervezési terület közművel jelenleg ellátott és a közutak kiépítettek, ahogy az az alábbi e-közmű tér-

képeken is látszik: 

 

 
 

 
(forrás: www.e-epites.hu) 

 

 
A tervezett módosítás ismertetése 

 

K-i övezet bővítése 

A meglévő élménypark bővítése a kialakult idegenforgalmi terület északról és délről szomszédos ingat-

lanait érinti. A bővítmény déli irányba a belterületi határig terjedően, északi irányba három telket magá-

ba foglalóan tervezett: 
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A tervezett bővítési terület ábrázolása 

  

A K-i terület bővítésével a meglévő élménypark újabb élményelemekkel bővülhet, és a területet haszná-

lók számára újabb épületek lesznek építhetők. Az élménypark nem csupán Zalaszabar, de Zala megye 

egyik legjelentősebb idegenforgalmi attrakciója. Fenntartása és fejlesztése nélkülözhetetlen a megyé-

ben. 

A terület kijelölése érdekében a településszerkezeti terven a meglévő Mk kertes mezőgazdasági 

területfelhasználást K-i különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásra szükséges módosítani. 

Az építési szabályzatban az övezet beépítési mértékének 5%-ról 10%-ra emelése tervezett azon okból, 

mivel az övezet bővítése nagy mértékben korlátozott, s így új telkek bevonása alig lehetséges, azonban 

az épületállomány, a turisztikai attrakciók bővítése másként nem megoldható, mint a beépítés növelé-

sével. Ezzel még elkerülhető az intenzív beépítés. A beépítési arány növelése érdekében az egyedi, 

különleges településrendezési okok miatt - a 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdése alap-



13 
 

ján - az állami főépítészi hatáskörben eljáró Zala Megyei kormányhivatalhoz fordulunk külön kérelem-

ben. A hozzájárulást az eljárás végső szakmai véleményezési szakaszban szükséges megkérni. 

 

A tervezett bővítés helyhez kötött beruházásnak minősül, ugyanis a meglévő és működő élménypark-

hoz szorosan kapcsolódik, annak részét fogja képezni. 

 

Területfelhasználás módosítás 

Mk kertes mezőgazdasági területből K-i különleges beépítésre nem szánt területbe sorolás: 

 

 
 Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből Kivágat a tervezett településszerkezeti tervből 

 

A területfelhasználás módosítás nagysága: 2,14 ha. 

 

A jóváhagyásra kerülő településszerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat mó-

dosítását tartalmazó rendelet tervezet külön dokumentumban található. 

 

A területrendezési tervek és a tervezett változások összhangját igazoló térkép 
és leírás 

 

Zalaszabar község közigazgatási területe a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrende-

zési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. évi törvény (a továbbiakban: MaTrT), továbbá a területrendezési 

tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rende-

lettel (a továbbiakban: MvM rendelet) hatálya alá tartozik. A község a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tele-

pülései közé tartozik, ezért a MaTrT Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (a továb-

biakban: BKÜTrT) előírásai is vonatkoznak. 

 

Az Ország Szerkezeti Tervén és a BKÜTrT Szerkezeti Tervén a tervezett K-i terület sajátos 

területfelhasználású, továbbá szőlő, gyümölcs és kertművelésű térségben helyezkedik el: 

 



14 
 

  
Kivonat az Ország Szerkezeti Tervéből   Kivonat a BKÜTrT Szerkezeti Tervéből 

 

 
 

A MaTrT vonatkozó előírásai: 
50. § (2) A térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során: 
(…) 
d) szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség területét általános mezőgazdasági terület, kertes mezőgazdasági terület vagy 
természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni az e törvény által lehatárolt kertes mezőgazdasági 
terület övezete és a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendeletében lehatárolt általá-
nos mezőgazdasági terület övezete, továbbá a valós területhasználat alapján, azzal, hogy a térség területén nagyvárosias 
lakóterület és üdülőterület nem jelölhető ki; 
(…) 
i) a sajátos területfelhasználású térség területe - legfeljebb 5% eltéréssel - különleges beépítésre nem szánt, valamint közleke-
dési terület települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
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Az előírásoknak való megfelelés: 

 

A sajátos területfelhasználási térség 

5%-os eltérési lehetőségét a terve-

zés során ki szeretnénk használni, 

mely a következők szerint tervezett: 

 

A BKÜTrT-n sajátos terület-

felhasználási térségbe sorolt terület 

nagysága: 

8,82 ha 

A BKÜTrT-ben megállapított legfel-

jebb 5%-os eltérési lehetőséggel 

növelt terület nagysága lehetne: 

9,261 ha 

A településszerkezeti tervhez figye-

lembe vett sajátos terület-

felhasználási térség: 

9,256 ha 

A területnövekedés aránya: 

9,256 / 8,82 = 104,9% 

 
 

A szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség területét a MaTrT-ben megállapított kertes mezőgazdasági 

terület övezetének figyelembe vételével állapítjuk meg, és a valós területhasználatot vesszük alapul. A 

valós területhasználat már a bővítésre szánt területen is a kalandparkhoz kapcsolódó, a területen üze-

melő turisztikai attrakciók részét képezik. A telkek zártkerti, művelésből kivont művelési ágúak. Mező-

gazdasági termelést csupán turisztikai, vendéglátási célból végeznek rajtuk. 
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A K-i övezet ortofotó képe (forrás: Lechner Tudásközpnt) 
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A tervezési területet a következő térségi övezetek fedik: 

 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 

  

 
Kivágat a MaTrT övezeti tervlapjáról  Balaton-felvidéki NPIg. adatszolgáltatása 

 

A MaTrT vonatkozó előírásai: 
81. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete tekintetében a 19. § (4) bekezdése szerinti 

miniszteri rendeletben a tájképvédelmi terület övezetére meghatározott övezeti előírások mellett - a bányászatra vonatko-

zó rendelkezés kivételével - a (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazandó. 
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a hagyományos tájhasználatnak megfelelő 

termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyez-
hető; 

c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési eszközökben biztosítani kell; 

d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők.  

(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi értékek és az egyedi táj-

értékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése mellett, a beépítésre nem 

szánt területen a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével történhet; 
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem 

létesíthető; 

c) csarnok nem helyezhető el; 

d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan 

nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell.  

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

Az övezetben új beépítésre szánt terület kijelölése nem tervezett. A kialakult tájkarakter megmarad, 

illetve tovább bővül. A látványvédelem biztosított a településképi rendelet és a helyi építési szabályzat, 

valamint a magasabb szintű jogszabályok előírásai következtében. A kialakult geomorfológiai formák 

megőrzésre kerülnek, az élményparkban a tervezett építmények terepre illesztve létesülnek. Üzem-

anyagtöltő, hulladékkezelő, csarnok, erőmű és bányászat létesítése nem tervezett. Az övezet kiterjedé-
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sének a tervezett K-i övezet területéről történő kivonásával megvalósítható a 3%-nál nagyobb beépítés 

lehetősége, melynek érdekében az illetékes Balaton-felvidéki Nemzeti Parknál kezdeményezzük az 

övezet kiterjedésének módosítását. 

Az övezet kiterjedése Zalaszabar közigazgatási területén: 372,58 ha. 

A csökkentés nagysága: 16,73 ha, ami az övezet területének 4,49 %-át teszi ki. 

 

 Tájképvédelmi terület övezete 
 

  

 
Kivágat az MvM rend. övezeti tervlapjáról  Balaton-felvidéki NPIg. adatszolgáltatása 

 

 

Az MvM rendelet vonatkozó előírása: 
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze kereté-

ben meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő település-
rendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 

valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.  

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, 
valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása 

alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,  

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a 
továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.  

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre v o-

natkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 

műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

Zalaszabar község Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 11/2018. (XII. 18.) sz. önk. 

rendelete megállapítja a településképi követelményeket. A meglévő tájhasználat fennmaradása biztosí-

tott, a létesítmények tájba illesztése jelenleg is megvalósul és továbbra is ekként tervezett. 

Bányászati tevekénység végzése nem tervezett. Az infrastruktúra hálózat elemek tájba illesztéséről a 

településképi rendelet rendelkezik. 
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 Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
 

 

 
 

Az MvM rendelet vonatkozó előírása: 
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfe-

lelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési 

övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.  

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

Az övezet kiterjedésére vonatkozóan a Bányászati Osztálytól kapott adatszolgáltatás alapján a tervezé-

si terület nem érintett ásványi nyersanyagvagyonnal. 

 

 Vízminőség-védelmi terület övezete 
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Az MvM rendelet vonatkozó előírása: 

„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 

kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 

a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a 

helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyek-

re vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet területén, az (1)-(3) 

bekezdésben foglaltak mellett 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető.” 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozóan kapott adatszolgáltatás szerint a tervezési terület 

nem érintett, így az előírásoknak a tervezet módosítás MEGFELEL. 

 

 Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 

 
 

Az MvM rendelet vonatkozó előírása: 
„11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a település-

rendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.  

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hozzájárulá-
sával kell meghatározni. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a földtani veszélyfor-

rás terület övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl, le kell határolni az övezetbe tartozó azon területeket, 

amelyekre vonatkozóan új beépítésre szánt terület tényleges igénybevétele előtt a felszíni vizek és belvizek szakszerű 
elvezetését biztosító tervet kell készíteni.” 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

A földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozóan kapott adatszolgáltatás szerint a változtatással 

érintett terület nem érintett. Az adatszolgáltatás alapján a tervezet módosítás az övezet előírásainak 

MEGFELEL. 
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 Vízeróziónak kitett terület övezete 
 

 

 
 

Az MvM rendelet vonatkozó előírása: 
12. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a vízeróziónak kitett terület övezetben a következő előírások alkalmazandók:    

a) az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósí-
tásával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, vízelvezetők, sáncok kialakításával, a leginkább veszélyeztetett 

területek - kivéve a borszőlő termőhelyi kataszteri területek - erdősítésével vagy a telek legalább 80%-os növényzetborítá-

sával kell csökkenteni; 
b) a lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni, ha azonban ennek befogadása korlátozott, akkor tár o-

ló vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni a vizeket, és késleltetve, fékezetten lehet, a felszíni vízelvezető hálózat kezelőjé-

nek engedélyében meghatározottak szerint, a települési - ennek hiányában a balatoni - főépítész hozzájárulásával a köz-

területi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni azzal, hogy az élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek számára  
ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell;  

c) új beépítés csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadó-

ig; 

d) a meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azokat elépíteni, leválasztani, megszüntetni tilos, felújításukról 
szükség esetén gondoskodni kell. 

 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

Az új beépítések esetén a vízelvezetés megoldásáról tervet kell készíteni, ami az egyedi építési eljárá-

sokban szükséges igazolni. Az érintett telkek meglévő és tervezett növényzete és az építmények elhe-

lyezése elősegítik a vízerózió meggátolását. A meglévő vízelvezető rendszer megőrzésére törekedtünk 

a terv készítése során. Az tervezett módosítás az övezet előírásainak MEGFELEL. 
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 Kertes mezőgazdasági terület övezete 
 

 

 
 

A MaTrT vonatkozó előírásai: 
84. § (1) A kertes mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési eszközök készítésénél kertes mezőgazdasági 

területbe kell sorolni. Az övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 5%-kal, ezenfelül 

csak közlekedési területbe sorolás céljából az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

egyetértése esetén módosítható.   

(2) Kertes mezőgazdasági terület övezetén: 
a) beépítésre szánt terület és belterület nem jelölhető ki; 

b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, országos jelentőségű védett természeti területen 2700 m2, kivéve, 

ha helyi építési szabályzat más mértéket állapított meg; 

c) legfeljebb 3%-os beépítettséggel, legfeljebb 150 m2 bruttó alapterületű, a műveléssel összefüggő egyetlen gazdasági 
épület és legfeljebb egyetlen különálló, földdel borított pince építhető;  

d) a beépítési magasság a 4 métert nem haladhatja meg; 

e) lakóház, mobil lakóház, egyéb mobilház, lakókocsi, lakókonténer, kerti tó, dísztó, medence, nyílt tűzivíztározó, állat-
tartó épület nem helyezhető el; tűzivíztározó csak zártan, földbe süllyesztve, földdel fedetten helyezhető el; 

f) a 100 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű épület tájba illesztését igazolni kell; 

g) legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális építmény telekmérettől függetlenül elhelyezhető; 

h) birtokközpont nem alakítható ki. 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

Az élménypark meglévő területére is ráfed az övezet. A kalandpark ma hatályos és tervezett bővítési 

területét szükséges kivonni az övezet hatálya alól, mert az övezet előírásai nem teszik lehetővé a terve-

zett beépítést. Az övezet megmaradó területét Mk-1 és Mk-2 övezetben tartjuk továbbra is. 

Az övezet kiterjedése Zalaszabar közigazgatási területén: 241,31 ha. 

Az övezet nagyságának csökkentése: 2,03 ha, ami 0,84 %-os csökkenést jelent. 
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 Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 
 

 

 
 

A MaTrT vonatkozó előírásai: 

87. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén:   

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) telek belterületbe nem vonható; 

c) épület - érintettség esetén a 84. § szerinti kertes mezőgazdasági terület övezetében vagy a 77. § (2) bekezdése sze-

rinti miniszteri rendeletben meghatározott általános mezőgazdasági terület övezetében meghatározott szabályok alkalma-

zásával egyidejűleg - 
ca) a beépíthető telek legkisebb nagyságára és beépítettségére, valamint a mezőgazdasági birtokközpontokra vonatko-

zó előírások figyelembevételével, és 

cb) az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a legalább 80%-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott és 

ennek megfelelően művelt telken, kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló ren-
deltetéssel, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel, a II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri terü-

leten pedig a mezőgazdaságilag műveltnek minősülő telken, legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel  

helyezhető el; 
d) szakrális építmény, amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem - szőlőműve-

léssel nem hasznosított területen is - a telek méretétől függetlenül elhelyezhető, legfeljebb 30 m2 bruttó alapterülettel, 

legfeljebb 3%-os beépítettséggel; 

e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró nyilatkozatával kell iga-
zolni; 

f) a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonás és átminősítés nem indítványozható, kivéve, ha nem áll ren-

delkezésre egyéb fejlesztési célú terület a település közigazgatási területén, a földvédelmi eljárás feltételei teljesülnek és a 

kivonást, átminősítést a települési önkormányzat kezdeményezi.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt beépítésre szánt területeken nem kell alkalmazni.  

(3) Az övezet területén található egyedi értékű dűlőkön új építményként csak a szőlőtermesztéssel összefüggő rendelte-

tésű építmény helyezhető el, amelyről a településrendezési eszközökben rendelkezni kell.  
(4) A (3) bekezdés szerinti egyedi értékű dűlők lehatárolását és a megőrzésükre vonatkozó követelményeket e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet tartalmazza. 

(5) E § tekintetében mezőgazdaságilag műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-a szőlő, gyümölcsös 

vagy kert művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt. A művelt telek fennállását a szőlő esetében a hegybíró 
igazolja. Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott, kivett művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag 

művelt teleknek. Az épület, építmény használatbavételi engedélyének kiadását, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött 

építési tevékenységhez kiadott igazolás kiadását követő egy év elteltével és azt követően évente a hegybíró ellenőrzi a 

művelés fennállását. Ha a tényleges művelés megszűnt, az (1) bekezdés c) pontja alapján megvalósított épületet, épít-
ményt el kell bontani. 
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Az övezet előírásainak való megfelelés: 

Az élménypark területét szükséges kivonni az övezet hatálya alól, mert az övezet előírásai nem teszik 

lehetővé a tervezett beépítést. Ennek érdekében egyeztetést folytattunk le az illetékes hegybíróval. A 

Nemzeti Földügyi Központ hozzájárulása beszerzés alatt. 

Az övezet kiterjedése Zalaszabar közigazgatási területén: 224,81 ha. 

Az övezet nagyságának csökkentése: 16,73 ha, ami 7,44 %-os csökkenést jelent. 

 

Az illetékes hegybíró az alábbi igazolást adta ki: 
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A térségi területrendezési tervek további előírásai nem vonatkoznak a tervezési területre. 

 

Az alábbi övezetek végleges kiterjedését a településszerkezeti és a szabályozási tervlapon is megjele-

nítjük: 
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- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
- Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
- Vízeróziónak kitett terület övezete 

 

Az alábbi övezetek ábrázolása a területfelhasználás ábrázolásával és a helyi építési szabályok illetve 

településképi követelmények megállapításával történik: 

- Tájképvédelmi terület övezete 
- Kertes mezőgazdasági terület övezete 

 

Az alábbi övezetek ábrázolására a megadott adatok alapján nincs szükség: 

- Vízminőség-védelmi terület övezete 
- Ásványi nyersanyag-vagyon övezete 
- Földtani veszélyforrás terület övezete 


