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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2020. (III.18.) önkormányzati 
határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította: 

 Balatonakarattya (Balatonkenese) 2359/4 helyrajzi számú területet önkormányzati 
beruházás megvalósítása miatt. 

Az önkormányzati határozat rendelkezik továbbá, hogy 
 megindítja a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre 

vonatkozó beépítési paraméterek megváltoztatása érdekében, valamint arról, hogy 
 a településrendezési eszközök módosításának egyeztetését ú.n. tárgyalásos eljárással 

kívánja egyeztetni. 
Balatonakarattya Község Önkormányzata a 2359/4 helyrajzi számú ingatlanon több funkciós, 
közösségi funkciókat ellátó épületet —polgármesteri hivatal, művelődési ház, szolgáltató 
ház— kíván pályázati pénzek felhasználásával, a telken már meglevő épület átépítésével 
bővítésével megvalósítani. 
A tervezett fenti módosítás településrendezési eszközei módosításának a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Településrendezési kódex) szerinti ún. „tárgyalásos egyeztetési 
eljárással” történő egyeztetésére lehetőség van, mivel a tervezett módosításokat: 

 a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 
A településrendezési eszközök módosításhoz szükséges tervezési feladatok elvégzésére, az 
egyeztetéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére az Önkormányzat a TÁJOLÓ-
TERV Kft.-t bízta meg.  
A településrendezési eszközök módosítása a hatályos településrendezési eszközök foltszerű 
és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án 
hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történt.  

 

Jelen tervdokumentáció a tárgyalásos véleményezési eljárás ún.                         
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA 
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2. ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ 
MUNKARÉSZEI 

2.1. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS ANNAK RAJZI MELLÉKLETÉT 
KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 

 
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2020. (…) önkormányzati rendelete 
Balatonakarattya Község 

Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 
6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 314/212.(XI.8.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró, a 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek 
és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 11/2017.(VIII.16.) önkormányzati rendeletében 
megjelöltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
1.§. Jelen rendelet elfogadásától számítva Balatonakarattya helyi építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 6/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 
28.§ (7) a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) A Vt 14 övezetben: 2880 m2-nél kisebb telkek esetén a beépítettség legnagyobb 
mértéke üdülőépület esetén 15%, lakó rendeltetésű és közhasználatú rendeltetésű épület 
esetén 20%, 1500—2880 m2 közötti nagyságú telek esetén közhasználatú rendeltetésű 
épület esetén 30%, az építménymagasság legnagyobb mértéke 6,0m”  

5.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.  

 
Balatonakarattya, 2020.  
 
 
 
polgármester      jegyző 
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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
3.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS BEMUTATÁSA 

Jelen településrendezési eszközök módosítását megalapozó településfejlesztési döntést 
önkormányzati településfejlesztési döntés határozza meg. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2020. (III.18.) önkormányzati 
határozatában kiemelt fejlesztési területté nyilvánította: 

 Balatonakarattya (Balatonkenese) 2359/4 helyrajzi számú területet önkormányzati 
beruházás megvalósítása miatt. 

Balatonakarattya Község Önkormányzata a 2359/4 helyrajzi számú ingatlanon több funkciós, 
közösségi funkciókat ellátó épületet —polgármesteri hivatal, művelődési ház, szolgáltató 
ház— kíván pályázati pénzek felhasználásával, a telken már meglevő épület átépítésével 
bővítésével megvalósítani. 

3.2. BALATONAKARATTYA HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEI 

Balatonakarattya különválása óta nem készültek még el a település az önálló 
településrendezési eszközei. Az Önkormányzat „átmeneti jelleggel” működésének biztosítása 
érdekében Balatonkenese korábban elkészült településrendezési eszközeinek 
Balatonakarattya területére vonatkozó elhatározásait fogadta el településrendezési 
eszközökként.  
A településszerkezeti tervet megalapozó „önálló” településfejlesztési koncepcióval szintén 
még nem rendelkezik az Önkormányzat. Balatonkenese Településfejlesztési koncepcójának 
Balatonakarattya területére vonatkozó elhatározásainak hatályba léptetéséről a 130/2015. 
(XII.28) sz. határozatával döntött a testület. 

Balatonakarattya Község hatályos településrendezési eszközei a következők: 

3.2.1. Településszerkezeti terv 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2016. (II.18.) önkormányzati 
határozatával fogadta el a Településszerkezeti tervét.  
A határozat szerint Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 31/2005. (III.03.) sz. 
határozatával elfogadott, 261/2006. (IX-29.) sz. határozattal és a 135/2012. (IV.04.) sz. 
határozattal módosított Balatonkenese Településszerkezeti tervéről szóló határozatot, amely 
Balatonkenese korábbi közigazgatási területének egészére készített elkészített és elfogadott 
településszerkezeti terv, a közigazgatási területből önállósodott Balatonakarattya Község 
területére hatályosította, érvényesnek nyilvánította.  
A 2012-ben elfogadott településszerkezeti terv tervlapja egységes szerkezetben tartalmazta a 
2006. évi és 2012. évi módosításokat. Balatonakarattya Község Településszerkezeti tervét 
hatályosító 12/2016. (II.18.) önkormányzati határozat mellékletei az alábbiak: 
A településszerkezeti terv szöveges leírását Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 31/2005. (III.03.) sz. határozata tartalmazza. A 2006. évi és 2012. évi módosítások 
szöveges leírása a módosítások leírását tartalmazza.  
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben is, még a különválás előtt 
módosította Településszerkezeti tervét (Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-
testület 452/2014. (X.02.) sz. határozat), amelynek hatályba léptetése az önkormányzati 
választásokat követően történt (2014. november 03.), de Balatonakarattya Község 
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Önkormányzat Képviselő-testülete ezt a módosítást saját területére vonatkozóan nem 
hatályosította.  
Balatonakarattya Község Önkormányzata a 12/2016. (II.18.) önkormányzati határozattal 
elfogadott Településszerkezeti tervet több alkalommal módosította: 

 149/2016 (IX.21.) önkormányzati határozattal 7 településrészre vonatkozóan 
 74/2017 (VI.21.) önkormányzati határozattal 2 településrészre vonatkozóan 

3.2.2. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (XII.8.) önkormányzati 
rendeletével fogadta el Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatát. 
A HÉSZ esetében hasonló a helyzet, mint a TSZT-nél, Balatonkenese Város HÉSZ került 
hatályosításra Balatonakarattya Község területére vonatkozóan. 
A HÉSZ-ről szóló rendelet kimondja, hogy Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a HÉSZ-ről szóló 10/2012. (IV.05.) önkormányzati rendeletének 2014. november 
6-át megelőzően hatályos Balatonakarattya községre vonatkozó rendelkezései hatályosak 
Balatonakarattya község közigazgatási területén. 
A rendelet hatálya az Előkészítő Bizottság 6/2012. (V.18.) sz. határozatával leírt határvonal 
mentén meghúzott közigazgatási területre vonatkozik. 
Balatonakarattya Község Önkormányzata 6/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletével 
elfogadott HÉSZ-t több alkalommal módosította: 

 11/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelettel 
 6/2017 (VI.26.) önkormányzati rendelettel  

3.2.3. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) rajzi mellékletei 

3.2.3.1. Szabályozási terv 
A belterületi településrészekre Szabályozási terv készült. 

3.2.3.2. Övezeti terv 
A külterületi részekre nem készült szabályozási terv. Az övezeti terv tünteti fel a külterületi 
településrészeken az egyes építési övezetek, övezetek határvonalát. 

A 2016. évi és 2017. évi HÉSZ módosítások során módosult a Szabályozási terv és az Övezeti 
terv is. 

3.3. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 
Balatonkarattya Önkormányzata a településközpontban, a Rákóczi úton, a 2359/4 hrsz.-ú 
ingatlanon álló épület felújításával és bővítésével több funkciós közösségi rendeltetésű 
épületet alakítani ki pályázati források igénybevételével.  
Jelen tervdokumentáció a Megbízó által átadott „Balatonakarattya, Rákóczi út (hrsz.: 2359/4) 
sz. alatti meglévő épület felújítása és bővítése. Módosított építési engedélyezési 
tervdokumentáció, Generáltervező Borfeum Kft., 2020. május” c. építési engedélyezési 
tervdokumentáció tervein, adatain alapul. 
Az ingatlan —a telek területe 1557,0 m2— a Vt14 építési övezetben helyezkedik el, ahol 
közintézmények 2880 m2-nél kisebb telkeken legfeljebb 20% beépíthetőséggel helyezhetők 
el. A bővítés során kialakuló épület tervezett nagysága 462,6 m2, amely 29,7%-os 
beépíthetőségnek felel meg. A Vt14 építési övezetben 2880m2-nél nagyobb telek esetében 
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közhasználatú rendeltetésű épületek esetében van lehetőség 30% beépíthetőségre. Jelenleg 
az Önkormányzat a szomszédos 2361 hrsz.-ú ingatlant nem tudja megvásárolni, ezáltal 
telekegyesítéssel a telek területét nem tudja növelni. A helyzet megoldása érdekében a 
Balatonakarattya Község Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy a helyi építési 
szabályzatának módosítását indítja meg. A településrendezési eszközök módosítása során a 
tervezési feladat olyan szabályozás alkotása, hogy a 2359/4 hrsz.-ú ingatlanon 30% 
beépíthetőség érvényesíthető legyen. 

3.4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  

3.4.1. A terület bemutatása 
A 2359/4 hrsz.-ú ingatlan a település központjában helyezkedik el az Esze Tamás u.—Attila 
u.—Mátyás király u.—Rákóczi u. által határolt terület északnyugati részén helyezkedik el.  
A tömb településközpont terület besorolású a település Településszerkezeti tervében. A tömb 
területén településfejlesztési szándék, hogy a településközponti jelleg erősítése érdekében 
intézményi, ill. közhasználatot szolgáló rendeltetések alakuljanak ki. 
A az Esze Tamás u.—Attila u.—Mátyás király u.—Rákóczi u. által határolt területen jelenleg 
meglehetősen vegyesek a teleknagyságok, de a telkek zöme 550 m2—1000m2 közöttiek. 
Szintén vegyesek a területen előforduló rendeltetések is, lakó-, üdülő- és intézményi 
rendeltetések egyaránt előfordulnak. A településrészen épült fel a település új temploma is. 

1. ábra: A módosítással érintett terület elhelyezkedése 
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2. ábra: A módosítással érintett ingatlan szűkebb környezete 

3.4.2. A tervezett beruházás ismertetése 
Az új többfunkciós épület a 2359/4 hrsz.-ú telken meglévő épület átépítésével és bővítésével 
kerülne kialakításra.  
A 2359/4 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat tulajdona. 
A jelenlegi egy szintes épület nemcsak horizontálisan bővülne, hanem vertikálisan is, tervezett 
állapot szerint fsz+tetőtér kialakítású épület jönne létre.  
Az épület a következő rendeltetéseknek biztosítana helyet: 

 a polgármesteri hivatal, 
 művelődési ház, 
 szolgáltató ház. 

A szükséges parkolók részben a 2359/4 hrsz.-ú ingatlanon, részben a szomszédos 2361 hrsz.-
ú ingatlanon kerülnek kialakításra. A 2361 hrsz.-ú ingatlan szintén az Önkormányzat tulajdona. 
A tervezett épület főbb műszaki adatai: 

 a telek területe: 1557,0 m2 
 tervezett beépítettség: 29,7% (462,6m2) 
 tervezett zöldfelület 42,0% (653,3 m2) 
 tervezett épületmagasság: 5,19 m 

Építészeti kialakításában az épület a közelben épület új templom esetében alkalmazott szín- 
és anyaghasználatot veszi alapul. 
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3. ábra: Jelenlegi helyszínrajz (forrás: Borfeum Kft. engedélyezési terve) 

 
4. ábra. Az átépítésre és bővítésre kerülő ingatlan jelenleg a Rákóczi út felöl (forrás: (forrás: 

Borfeum Kft. engedélyezési terve) 
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5. ábra: Az épület bővítése utáni állapot tervezett helyszínrajza (forrás: Borfeum Kft. 
engedélyezési terve) 

 

6. ábra: A tervezett épület látványtervei (forrás: Borfeum Kft. engedélyezési terve) 
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3.4.3. A területre vonatkozó településrendezési eszközök és 
javasolt módosítások 

A 2016-ban a településrészre vonatkozó TSZT módosítás egyik településrésze az Esze 
Tamás u.—Attila u.—Mátyás király u.—Rákóczi u. által határolt tömb volt, amelyen belül a 
vizsgált 2359/4 hrsz.-ú telek is elhelyezkedik. A területre vonatkozóan mid a 
Településszerkezeti terv, mind a helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékletét képező 
Szabályozási terv is módosult. 

3.4.3.1. A területre vonatkozó Településszerkezeti terv (továbbiakban: 
TSZT) 

Jelenleg a vizsgált telekre vonatkozó TSZT 149/2016 (IX.21.) önkormányzati határozattal 
került elfogadásra. A határozat TSZT/5/2016 mód jelű tervlapja tartalmazza a területre 
vonatkozó jelenleg hatályos Településszerkezeti tervlapot.  
A TSZT módosítás során a tömbön belül a közterületek kerültek módosításra.  
A terület Településközpont vegyes terület területfelhasználásba tartozik. 

 
7. ábra: 149/2016. (IX.21.) Képviselő-testületi határozat TSZT/5/2016mód jelű (rajzi melléklete) 

 

 

3.4.3.2. A területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban 
HÉSZ)  

Az Esze Tamás u.—Attila u.—Mátyás király u.—Rákóczi u. által határolt tömbre vonatkozóan 
a hatályos építési előírások a 11/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelettel kerültek elfogadásra. 
A tömbben rendkívül vegyesek a telek nagyságok, valamint az egyes ingatlanokon a meglevő 
rendeltetések is. A módosítás a tömbön belül teleknagyság és rendeltetés függvényében 
eltérő beépítési lehetőségeket határozott és törölte a tömbön belül kötelezően kialakítandó 
közterületeket. A tömb területére új építési övezetet, a Vt14 építési övezetet határozott meg. 
A településközpont vegyes övezetekre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 28.§-a tartalmazza. 

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS A TSZT MÓDOSÍTÁSÁT NEM TESZI SZÜKSÉGESSÉ. 
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A Vt14 építési övezetre vonatkozóan a HÉSZ az alábbi előírásokat határozza meg: 

 Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű 
csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be. 

 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, 
azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét —
a beépítési mód függvényében—, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek 
százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

Településközpont vegyes övezetben 
az építési telek 

övezeti Beépítés Legkisebb területe Legnagyobb Építmények Kialakítható telek minimális 
 jele  Módja Kialakítható 

m2 
Beépíthető 

M2 
beépítettsége 

 % 
legnagyobb 
építmény-

magassága(m) 

Legkisebb 
szélessége 

 (m) 

legkisebb 
mélysége 

(m) 

zöldfelületi 
aránya 

% 
Vt14 SZ 1000 

(2880)  
550 15/20 (30) 6,0 (7,5) - - 30 

 A Vt 14 övezetben: 
o 2880m2-nél kisebb telkek esetén a beépítettség legnagyobb mértéke 

üdülőépület esetén 15%, lakó- és közhasználatú rendeltetésű épület esetén 
20%, az átlag építménymagasság legnagyobb mértéke 6,0m.  

o 2880m2-nél nagyobb telken új épület építése esetén—rendeltetéstől 
függetlenül— a legnagyobb beépítettség megengedett mértéke 30%. Az átlag 
építménymagasság legfeljebb 7,5 lehet. A kötelező oldalkert nagysága az 
építménymagasság—2,25m. 

A tömbre vonatkozó szabályozási tervet a 11/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelet 
SZT/4/2016mód jelű tervlap tartalmazta. 
A Szabályozási terven a tömbön belül a jelenlegi közterületek „telekalakítás során 
intézmények számára Vt építési övezetként igénybe vehető terület”-ként —a tervlapon 
narancs sraffozás— kerültek szabályozásra. 

 
8. ábra: A11/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelet SZT/4/2016mód jelű (rajzi) melléklete 
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3.4.3.3. A területre vonatkozó HÉSZ módosítási javaslat 
A vizsgált területre vonatkozóan a HÉSZ előírásai az alábbiak szerint módosulnak: 

Vt 14jelű építési övezet 
paraméter hatályos előírás tervezett módosítás 
Beépítési mód szabadonálló nem változik 
Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

2880 m2-nél kisebb telkek 
esetén a beépítettség 
legnagyobb mértéke 
üdülőépület esetén 15%, lakó- 
és közhasználatú 
rendeltetésű épület esetén 
20%. 

1500 m2-nél nagyobb, de 
2880 m2-nél kisebb telkek 
esetén, ha közhasználatú 
rendeltetésű épület kerül 
elhelyezésre a beépítettség 
legnagyobb mértéke 30 % 
lehet. 

2880 m2-nél nagyobb telken új 
épület építése esetén - 
rendeltetéstől függetlenül - a 
legnagyobb beépítettség 
megengedett mértéke 30%. 

nem változik 

Megengedett 
legnagyobb 
építménymagasság 

2880 m2-nél kisebb telkek 
esetén 6,0 m 

nem változik 

2880 m2-nél nagyobb telkek 
esetén 7,5 m 

nem változik 

Kialakítandó 
zöldfelület minimuma 

30 % nem változik 

Kialakítható telek 
minimális mérete 

1000 m2 (2880m2) nem változik 

Építési hely 2880 m2-nél nagyobb telek 
esetén kötelező oldalkert 
nagysága az 
építménymagasság 
mértékénél 2,25 m-el kisebb 
érték. 

nem változik 

Közművesítettség teljes közművesítettség nem változik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fentiek alapján a HÉSZ 28.§ (7) a) pontja AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL (új szöveg): 
„a) A Vt 14 övezetben: 2880 m2-nél kisebb telkek esetén a beépítettség legnagyobb 

mértéke üdülőépület esetén 15%, lakó rendeltetésű és közhasználatú rendeltetésű 
épület esetén 20%, 1500—2880 m2 közötti nagyságú telek esetén közhasználatú 
rendeltetésű épület esetén 30%, az építménymagasság legnagyobb mértéke 
6,0m.”  

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS A HÉSZ (RAJZI) MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERV 
MÓDOSÍTÁSÁT NEM TESZI SZÜKSÉGESSÉ. 
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3.4.4. Területi mérleg alakulása a tervezett módosítás 
következtében 

A tervezett módosítás során a TSZT nem változik, tehát a területi mérleg sem változik. 
 
 

3.5. SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 
Az egyes szakági fejezetek a tervezett módosítás várható következményeit, hatásait, valamint 
a tervezett településrendezési változások indoklását tartalmazzák, a hatályos 
településrendezési tervek szakági alátámasztó fejezeteinek kiegészítéseként. 

3.5.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT alátámasztó munkarész 
kiegészítése 

Balatonakarattya hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű tájrendezési 
alátámasztó munkarészek készültek. 
A módosítással érintett terület nem érint: 

 országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, ill. 
természeti értéket, 

 ex lege védett természeti területet, 
 európai jelentőségű élőhelyet, ú.n. Natura 2000 terület, 
 helyi jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, ill. természeti 

értéket, 
 (országos) ökológiai hálózat területét, 
 Magas Természeti Értékű (MTÉT) területet,  
 egyedi tájértéket. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések esetén  

 

 
 a tájképvédelmi területeket a Magyarország 

és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt 
(továbbiakban: Trtv.) kiegészítő 
kormányrendelet, a 9/2019 (VI.14.) MvM 
rendelet tartalmazza. A MvM rendelet szerint 
Balatonakarattya teljes közigazgatási területe 
tájképvédelmi terület. 

 

 
 a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területeket a Trtv.-n belül külön 
részben szereplő Balaton Kiemelt Üdülő 
Körzet Területrendezési terve (továbbiakban. 
új BARTrT) tartalmazza. A település egyes 
külterületi részei tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területeknek minősülnek, 
de a módosítással érintett terület nem tartozik 
ezek közé. 
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A tájképvédelmi szempontok érvényesítése érdekében elvárás az építészetileg igényes 
kialakítású épületek elhelyezése. A tervezett épület kialakításánál koncepció volt, hogy a 
közelben levő meghatározó középület, az új templom építészeti kialakításához igazodjék, 
ezáltal is biztosítva a településképbe való illeszkedést. 
Tájkép-, településkép védelme szempontjából kiemelendő még a telkek zöldfelületeinek 
zöldfelületek szakszerű kialakítása. Ennek érdekében javasolt a zöldfelületeket kertépítészeti 
terv alapján megvalósítani. A növények alkalmazásakor a településképvédelmi rendelet 
vonatkozó melléklete figyelembe veendő. 

3.5.1.1. A biológiai aktivitás értékének alakulása a tervezett módosítást 
követően 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi 
módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település 
közigazgatási területén az ún. „biológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. Az egyes területek 
biológiai aktivitás érték (továbbiakban: BA érték) számítására vonatkozó előírásokat a 9/2007. 
(IV.3.) ÖTM rendelet határozza meg.  
A módosítás során új, beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai 
aktivitásérték változását jelen módosítások során nem kell értékelni, tehát a vonatkozó 
jogszabályok alapján a biológiai aktivitás érték változatlannak tekintendő.  

3.5.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT alátámasztó munkarész 
kiegészítése 

Balatonakarattya hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű közlekedési alátámasztó 
munkarészek készültek.  
A 2359/4 hrsz.-ú telek két oldalán is érintkezik közúti területtel. A telek nyugati oldalán halad 
71 sz. Lepsény-Fenékpuszta II. rendű főút, (Rákóczi utca), déli oldalán 2359/1 hrsz.-ú 
közterület, amely kiszolgáló útnak minősül. A Rákóczi utca érintett szakasza 2x1 forgalmi 
sávos, az út mindkét oldalán járda épült. A módosítással érintett terület közlekedési 
kapcsolatait a határoló utak távlatban is megfelelően biztosítják. 
A tervezési terület közösségi közlekedési kiszolgálását az ÉNYKK által üzemeltetett, a 71 sz. 
főúton közlekedő helyközi, ill. távolsági autóbuszjáratok biztosítják. 
A módosítással érintett területen rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjárművek, 
valamint kerékpárok elhelyezését az építési engedélyezési terv az alábbiak szerint biztosítja: 

helyiség jellege alapterület 
összesen OTÉK szerinti norma biztosítandó 

parkoló szám 
szolgáltató önálló 
rendeltetési egység 

24,4 m2 0—100m2-ig minden 
megkezdett 10m2 után 1 db 

3 db 

igazgatási helyiség 123,7 m2 minden megkezdett 10m2 
nettó alapterület után 1 db 

13 db 

Összesen: 16 db 

Az OTÉK 4.sz. melléklete kimondja továbbá, hogy 50 db várakozóhelyből legalább egyet a 
mozgásukban korlátozttak részére kell kialakítani, tehát jelen esetben 1 db-ot. 
Az építési engedélyezési terv szerint az 5359/4 hrsz.-ú telken 10 db parkoló, a szomszédos 
2361 hrsz.-ú telken további 25 db + 1 db mozgássérültek számára kialakított parkolóhely 
tervezett, tehát az OTÉK szerinti parkolóhely szükséglet biztosításra kerül. 
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3.5.3. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI 
javaslat alátámasztó munkarész kiegészítése 

Balatonakarattya településrendezési eszközeihez teljeskörű közművesítési és elektromos 
hírközlési alátámasztó munkarészek készültek.  
A szakági fejezetek jelen módosítás kapcsán az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre. 
A módosítással érintett területen a teljes közműellátás biztosított. A teljes közműellátáshoz 
szükséges közművek a vizsgált területet határoló utak alatt haladnak. Közműves szempontból 
az elláthatósággal nincsen probléma. 
A területre vonatkozó közművesítés feltételek, előírások kiegészítést nem igényelnek.   

3.5.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁS alátámasztó munkarész 
kiegészítése 

Balatonakarattya hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű környezetalakítási 
alátámasztó munkarészek készültek. 
A területet környezetvédelmi szempontú korlátozások nem érintik, a HÉSZ tartalmazza azon 
környezetvédelmi előírásokat, amelyek biztosítják a terület tervezett használata esetén a 
környezetet nem károsító területhasználat feltételeit. 
A területre vonatkozó környezetvédelmi feltételek, előírások kiegészítést nem igényelnek.   

3.6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MUNKARÉSZ 
KIEGÉSZÍTÉSE 

Balatonakarattya hatályos településrendezési eszközeihez készített Örökségvédelmi 
hatástanulmányt az alábbiakkal egészülnek ki: 
A módosítással érintett területen nem található: 

 védetté nyilvánított régészeti lelőhely, 
 nyilvántartott régészeti lelőhely, 
 országosan védett objektum, 
 helyileg védett vagy védelemre javasolt objektum, 
 műemlék, 
 műemléki környezet, 
 városszerkezeti védelmi terület, településkép-védelmi terület, 
 világörökségi vagy világörökség várományos terület. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint a történeti kertek a 
műemlékvédelem sajátos tárgyai közé tartoznak. Sajnos a történeti kertek listáját teljes körűen 
jogszabály nem tartalmazza. Az elérhető internetes adatbázis alapján történeti kertnek 
tekintendő Balatonakarattya, Rákóczi park (forrás. www.historicgarden.net) területe. Az 
arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III.16.) VM rendelet 1. melléklete szerint Rákóczi 
park területe (hrsz.: 2774) arborétumi besorolást kapott. 
A tervezett módosítás nem igényli az Örökségvédelmi hatástanulmányban, a HÉSZ-ben 
és Településkép-védelmi rendeletben előírt védelmi intézkedések kiegészítését.  
  

http://www.historicgarden.net/
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3.7. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG 
IGAZOLÁSA 

A területrendezési-településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezés tervei állnak.  
Az Országos Területrendezési Terv határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, 
az országos szintű infrastrukturális hálózatokat, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint 
a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. 
erőforrások védelmére. A kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a 
térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos 
területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával, valamint 
tartalmazzák az országos és térségi jelentőségű infrastrukturális hálózati elemeket. 
2019. március 15. előtt külön-külön törvény tartalmazta az Országos Területrendezési Tervet, 
és a kiemelt térségek —jelenleg a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülő 
Körzet— területrendezési terveit. 2019. március 15-én hatályba lépett Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Trtv.) egy törvényben, azon belül azonban elkülönülő részekben tartalmazza a Magyarország 
(továbbiakban: új OTrT) és a két kiemelt térség, közöttük a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet 
Területrendezési Tervét (továbbiakban: új BATrT).  
Balatonakarattya közigazgatási területére együttesen vonatkozik az új OTrT és az új BATrT. 

3.7.1. Térszerkezeti terveknek való megfelelőség igazolása  
A módosítással érintett terület az új BATrT Térségi szerkezeti tervén települési térségbe 
tartozik. Jelen TRE módosítás során a TSZT nem változott, sem a terület területfelhasználása, 
sem a műszaki infrastruktúra-hálozatokkal való érintettsége nem változott. 
Az Új BATrT térségi övezeteinek való megfelelőség igazolása 
Az Trtv.-ben a térségi övezetek rendszerében jelentős változások történtek,  

 nem összes térségi övezet lehatárolását és előírásait tartalmazza az Trtv.. Egyes 
országos övezetek a Trtv.-ben kerültek szabályozásra, egyes országos övezetek külön 
miniszteri rendeletben, a 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben (továbbiakban: MvM 
rendelet) kerültek megállapításra.  

 jelentősen átalakult a kiemelt térségi övezetek rendszere is. Ezen övezetek esetében 
is egyes kiemelt térségi övezetek a Trtv. új BATrT részében kerültek szabályozásra, 
egyes kiemelt térségi övezetek külön miniszteri rendeletben, a 9/2019. (VI.14.) MvM 
rendeletben (továbbiakban: MvM rendelet) kerültek megállapításra.  

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a település közigazgatási területét érintő, valamint a 
módosítással érintett területeket érintő a Trtv.-ben és új BATrT-ben, valamint MvM 
miniszteri rendeletben szabályozott térségi övezeteket: 

 
Trtv  MvM 

rendelet országos övezetek Település 
érintettség 

Tervezés 
alá vont 
terület 

érintettsége melléklete 

1 3/1  Ökológiai hálózat 
magterületének övezete + — 

2 3/1  Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete + — 

3 3/1  Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete — — 
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Trtv  MvM 

rendelet országos övezetek Település 
érintettség 

Tervezés 
alá vont 
terület 

érintettsége melléklete 

4 11/1  
Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

+ — 

5  3 Tájképvédelmi terület 
övezete + + 

6 3/4  
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 
által érintett települések 

— — 

7  10 Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete — — 

8  4 Vízminőség-védelmi terület 
övezete + + 

9  12 Földtani veszélyforrás terület 
övezete — — 

10  13 Vízeróziónak kitett terület 
övezete + — 

11  11 Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete — — 

12 11/2  Tómeder övezete + — 
13  14 Általános mezőgazdasági 

terület övezete + — 

14 11/3  Kertes mezőgazdasági terület 
övezete + — 

15 3/2  Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete — — 

16  1 Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete + — 

17 3/3  Erdők övezete + — 
18  2 Erdőtelepítésre javasolt terület 

övezete — — 
19 11/4  Borszőlő termőhelyi 

kataszteri terület övezete + — 

20 3/5  
Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete által érintett 
települések 

+ — 

Megállapítható, hogy a módosítással érintett területet: 
 a tájképvédelmi terület övezete és a  
 vízminőségvédelmi terület övezete érinti 

Az alábbiakban e két övezet előírásainak való megfelelőséget igazoljuk: 
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TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelmények 

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.. 

Megfelelőség igazolása 
A módosítással érintett terület belterületen, beépített településrészen helyezkedik el. Ezen 
esetben a tájképvédelmi követelmények megegyeznek településképvédelmi 
követelményekkel. A terv felhívta a figyelmet a tájkép-településképvédelmet meghatározó 
igényes építészeti kialakítások és a kertépítészeti tervek alapján, szakszerűen kialakított 
zöldfelületek tájképi-településképi jelentőségére.  
MEGFELEL: 
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VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelmények 

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 helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Megfelelőség igazolása 
A módosítással érintett terület teljes közművel ellátott, a keletkező szennyvizek 
csatornahálózattal elvezetésre kerülnek.  
A módosítással érintett területen bányászati tevékenységet nem folytatnak. 
MEGFELEL: 
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Az alábbi ábrákon Balatonakarattya közigazgatási területét érintő, de a módosítással nem 
érintett térségi övezetek elhelyezkedését mutatjuk be: 

Ökológiai hálózat magterületének, 
ökológiai folyosójának, pufferterületének 
övezete 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

  

Vízeróziónak kitett terület övezete Tómeder övezete 

  
Általános mezőgazdasági terület övezete Kertes mezőgazdasági terület övezete 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete Erdők övezete 

  
Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete 

Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete által érintett települések 
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