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ELŐZMÉNYEK
Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete különböző részterületeken a
településrendezési eszközeinek módosításáról döntött 43/2020. (XI. 05.) Képviselő-testületi
határozatában. A határozatban megjelölt módosítási szándékoknak külön eljárásban történik az
egyeztetése, ugyanis eltérő határidővel van szükség az egyes módosítások befejezésére. A
településrendezési eszközök jelen dokumentációban bemutatott módosításának célja a belterület
szabályozási előírásainak és szabályozási tervének aktualizálása, részleges felülvizsgálata (pl.: építési
hely jelölés törlése, településképi követelmények hatályon kívül helyezése) az országos szabályokban
megengedett értékhatárok betartásával.
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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
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (továbbiakban: Elj.r.) Kr. 45. § (2) a) pontjának
lehetőségével élve az OTÉK 2012. augusztus 06-án érvényes településrendezési tartalmi
követelményeinek 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
Tudásközponttól. Adatszolgáltatás száma: 1749
A 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 énem érint a tervezet módosítás, ezért örökségvédelmi hatástanulmány
készítésére nincs szükség.

A módosítás rövid összefoglalása
A tervezett módosítás a belterületre vonatkozó szabályozási terv aktualizálását tartalmazza, mely során
- a hatályos hiteles digitális térképen ábrázolva - az építési helyek jelölését és a szabályozási vonalak
aktualizálását végeztük el. Ezen túl frissítettük az örökségvédelem elemeit is.
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A tervezési terület elhelyezkedése
A tervezési terület a község belterülete.

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

A meglévő állapot ismertetése
A tervezési terület maga a község belterülete.
A település jellemzően lakott településrészei hagyományos zalai faluképet tükröznek. Pontszerűen
helyezkednek el a különleges területek, úgy mint sportpálya és temető, valamint a központi részen az
intézményeket tartalmazó településközpont. A község római katolikus temploma műemlék, és több helyi
védett épülettel is rendelkezik.

9

10

Néhány utcakép a belterületről (forrás: https://www.google.com/maps)
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A hatályos településrendezési eszközökben a belterület jellemzően lakóterületbe sorolt, de néhány
helyen található kereskedelmi, szolgáltató, és településközponti vegyes valamint különleges
területfelhasználás is.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből

A tervezett módosítás részletes ismertetése
Belterületi korrekciók
A belterület szabályozásának módosítása jellemzően az építési helyek ábrázolásának megszüntetésére
terjed ki. A folyton változó telekalakulatok miatt nehezen értelmezhető a szabályozási terven felrajzolt
építési hely, ezért arra törekszik az önkormányzat, hogy könnyebben értelmezhetővé váljon. Javasoljuk
tehát az építési hely határának szöveges megállapítását, ha szükséges az egyes építési övezeteknél
külön-külön.
A falusias lakóterületen az előkert 0,0 méterben történő megállapítása a településképi rendelet
előírásaival egyezik, mert a településképi rendelet szerint „Az épületek telepítését az építési helyen
belül az utcaképbe illeszkedően kell megválasztani. Amennyiben az előkert mérete az utcaképben
egyértelműen meghatározható jellemző, és annak mérete az utcakép kialakításában meghatározó, az
épületet erre az építési határvonalra kell telepíteni.” Az Lf övezetben a meglévő épületek között több
van, amit a közterületi telekhatárra telepítettek, továbbá a tervezett szabályozási szélesség a meglévő
épületek előkertjét levágja, így a megmaradó telken a meglévő épületektől az előkert 0 méter lesz.
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A tervezett szabályozási vonalak felülvizsgálata is szükséges, hiszen több helyen megvalósult a
kiszabályozás, így a szabályozási vonal elhagyható.
A jogszabályi harmonizáció érdekében a helyi védelemben részesített épületek körét a Településkép
védelméről szóló önkormányzati rendeletben megállapított védett épületekkel összhangban jelöljük.
A HÉSZ tervezett módosítását a rendelt teljes szövegében történő jelöléssel mutatjuk be. Egyik oka az,
hogy könnyebben átlátható legyen a módosítás, a másik oka pedig az, hogy az önkormányzatok által a
nemzeti jogszabálytárba történő feltöltést is így szükséges elvégezni, majd a LocLex generálja a
módosító rendeletet, s addig nem érdemes feltölteni, míg nem véglegesek a módosítási pontok.

A területrendezési tervek és a tervezett változások összhangját igazoló térkép
és leírás
Zalaszabar község közigazgatási területe a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési 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 rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) hatálya alá tartozik. A község a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet települései közé tartozik, ezért a MaTrT Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének (a továbbiakban: BKÜTrT) előírásai is vonatkoznak.
Az Ország Szerkezeti Tervén és a BKÜTrT Szerkezeti Tervén a belterület települési térségben
helyezkedik el:

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:
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(…)
f) új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki;
g) új ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút, a 76. sz. főút, a
71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út) és a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 méteres
környezetében, továbbá a köztük és a Balaton-part közötti területen;
h) az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út) és
a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és a Balaton-part közötti területen csarnok
egyetlen települési területfelhasználási egységben sem helyezhető el;
(…)
j) a településrendezési eszközökben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem jelölhető ki;
k) a település központi belterületéhez kapcsolódó általános gazdasági terület települési területfelhasználási egység területén
az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os beépítettségű
lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást
biztosítva kell kialakítani;
l) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági terület települési területfelhasználási egység területén az új
kereskedelmi, szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, továbbá az új
telephelyek területének legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani.

Az előírásoknak való megfelelés:
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem tervezett. A gazdasági övezetek építési előírásainak alapja a
2000. évi CXII. tv. (úgynevezett Balaton tv.) rendelkezései. Ezek módosítása nem tervezett.

A tervezési területet a következő térségi övezetek fedik:


Ökológiai hálózat magterületének, pufferterületének övezete

Kivágat az MaTrT övezeti tervlapjáról

Balaton-felvidéki NPIg. adatszolgáltatása

A MaTrT vonatkozó előírásai:
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, (…), vagy a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg (…) a településrendezési eszközökben
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat
ökológiai folyosója körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
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(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű
bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető
épületen elhelyezve.
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, (…) vagy a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely
az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével - a
településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, (…) vagy a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott
feltételektől függetlenül is kijelölhető.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.
78. § Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 25. § szerinti övezeti előírások mellett a következő
előírások alkalmazandók:
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg;
b) új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű
szakrális építményként helyezhető el;
c) 10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény – a kizárólag kilátó rendeltetésű építmény kivételével – nem
létesíthető;
d) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;
e) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő
létesítmény nem létesíthető, valamint energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.
80. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete tekintetében a 27. § szerinti övezeti előírások mellett a következő
előírások alkalmazandók:
a) országos jelentőségű védett természeti terület szántó művelési ágú területén építmény - út- és közműhálózat
építménye kivételével - nem helyezhető el;
b) a kertes mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be;
c) közlekedési infrastruktúra építménye, egyéb közművezeték, illetve építmény tájba illesztve létesíthető;
d) csarnok nem helyezhető el;
e) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő
létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető;
f) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, célkitermelőhely nem létesíthető;
g) energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.

Az övezet előírásainak való megfelelés:
Az övezet a belterület Zalaszabari-pataktól keletre fekvő részeire fed, de nem teljes terjedelemben. A
magterület és pufferterület övezetek már beépítésre szánt, valamint beépített területekre fednek.
Javasoljuk az ökológiai hálózat belterületi határhoz igazítását. A tervezett módosítás az előírásoknak
MEGFELEL.
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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
keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési 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
vonatkozó 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
biztosított, 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. A tervezett módosítás az előírásoknak MEGFELEL.
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Az MvM rendelet vonatkozó előírása:
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének
megfelelően 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
tervezési terület nem érintett ásványi nyersanyagvagyonnal.



Vízminőség-védelmi terület övezete

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.
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(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
helyekre 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
településrendezési 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
hozzájárulásával kell meghatározni.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a földtani
veszélyforrás 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.

A térségi területrendezési tervek további előírásai nem vonatkoznak a tervezési területre.
Az alábbi övezetek végleges kiterjedését a szabályozási tervlapon megjelenítjük:
- Ökológiai hálózat magterületének és pufferterületének övezetei
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Az alábbi övezetek ábrázolása a területfelhasználás alapján megállapított övezetek és építési övezetek
lehatárolásával és a helyi építési szabályok illetve településképi követelmények megállapításával
történik:
- Tájképvédelmi terület övezete
Az alábbi övezetek ábrázolására a megadott adatok alapján nincs szükség:
- Vízminőség-védelmi terület övezete
- Ásványi nyersanyag-vagyon övezete
- Földtani veszélyforrás terület övezete

A térségi övezeti és térségi területfelhasználási előírásokon kívüli területrendezési tervi
előírásoknak a terv szintén megfelel.

