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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 
 
1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 
 

 
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gárdony közigazgatási területére az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Gárdony Város Önkormányzata által 5/2009. (I. 27.) számú határozattal jóváhagyott Gárdony Város 
településszerkezeti terve jelen határozat mellékletét képező fedvénylap szerint módosul. 
. 
 
A módosítás alapján a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot összhangba kell hozni. 
 
E határozat a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba. 
 
 

Tóth István                                                    Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
polgármester                                                                                             jegyző 
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1. számú melléklet: A településszerkezeti terv TSZT/M1 rajzszámú 
fedvényterve 
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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének…………………….számú 
önkormányzati rendelete a  3/2009.(I. 28.) sz. Kt.önkormányzati rendelettel megállapított  
a Gárdony Város Építési Szabályzatról (GÉSZ) módosításáról  
 
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Város 
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és 
épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és 
kötelezettségek megállapítására a következőket rendeli el: 

 
1.§ A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A GÉSZ a rendelet mellékletét képező külterületi és belterületi szabályozási tervvel, valamint az 
6./M-1 jelű fedvénytervvel együtt érvényes.” 
 
2.§ A Helyi Építési Szabályzat 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények 
(pl.Településszerkezeti terv-szabályozási terv Kisport, Kitemető, Kistrand, Kiökoturizmus, Ki idegenforgalom, 
Kioktatás, Kitermálfürdő, Kikereskedelem, Kiegyházi, Kimajor, Kimajor-lakó stb.) és az azok rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
 
3.§ A Helyi Építési Szabályzat 36. § (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Magas tetős épületek esetén – a 46. § Településrészek sajátos előírásokban szabályozottak és a 
középületek kivételével – a tető hajlásszöge 30-45 fok lehet. Középületek esetében a tetőhajlás 30 fok 
alatti is lehet. Lakó- és üdülőépületek esetében lapostető nem építhető, 30 foknál alacsonyabb 
tetőhajlás csak részlegesen, terasz lefedésként, ablakfülkék esetében és a főtömeg fedésén kívül 
létesülő fióktetőknél létesíthető. 
 
4.§ A Helyi Építési Szabályzat 46 § (43) bekezdése e) pontja törlésre kerül. 
 
5. § Záró és hatályba léptető rendelkezések:  
Ez a rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően 
indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált engedély 
kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott 
módosítások, azokat  az eljárás során alkalmazni lehet. 
 
 

 
 

Tóth István                                                              Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
polgármester                                                                                                jegyző 
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1. számú melléklet: A belterületi  szabályozási terv – 6.4/2/M jelű 
fedvényterve 

 
 
 



7 
Fehér Vártervező Kft 

 
2.számú melléklet: A belterületi  szabályozási terv – 7.3/1/M jelű fedvényterve 
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3.számú melléklet: A belterületi  szabályozási terv – 6.4/4/M jelű fedvényterve 
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4.számú melléklet: A belterületi  szabályozási terv – 7.3/3/M jelű fedvényterve 
 
 
 

A szabályozási terv jelmagyarázata nem változik 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

A módosítások  leírása 

  

Gárdony Város Önkormányzata a Fehér Vártervező Kft. jelen terve alapján a településszerkezeti terv 
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását készíti el 7509/35 és 
7509/29 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.  

 

A településrendezési eszközök változásai: 

A Gárdony 7509/35 és 7509/29 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant a gazdasági 
területfelhasználásba és kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetbe kívánja átsorolni az 
önkormányzat.  Emiatt a településszerkezeti és szabályozási tervet módosítani szükséges. 
 
A szennyvíztisztító telep 300 m-es védőtávolsága vonatkozásában szintén módosítani szükséges a 
településszerkezeti és szabályozási tervet. 
 
1. Tervi előzmények 

 

A képviselőtestület a többször módosított 257/2007.(VIII.28.) határozatával fogadta el Gárdony 
Város településfejlesztési koncepcióját. A koncepcióban foglaltak alapján elkészült 
településszerkezeti tervet 5/2009.(I.27.) számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melyet 
több esetben módosítottak. A Helyi Építési Szabályzat a 3/2009.(I.28.) számú rendelettel fogadta el a 
képviselő-testület, melyet jelen tervezési munka során kívánnak módosítani. A módosítást az 
önkormányzat az 54/2015.(II.25.) számú településfejlesztési döntéssel határozta el. A rendelet 
mellékletét képező belterületi szabályozási tervet szükséges módosítani. Az önkormányzat 
fedvényterv készítésével, határozat és rendelet módosítással változtat a hatályos településrendezési 
eszközökön. 

 

2. Településrendezési vizsgálat 

Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
 
A tervezési terület Gárdony város Agárd település-részén a beépített belterülethez közvetlenül 
csatlakozóan az 7-es számú főút mellett helyezkedik el. Az főút közelsége miatt közúti közlekedési 
szempontból az ingatlan fekvése nagyon kedvező. A tömbben a hatályos településszerkezeti terv 
szerinti fejlesztési területen a fejlesztés a lakóterületi részen kezdődött meg, a gazdasági terület 
céljára kijelölt területrész még beépítetlen.  
 
A területtől mintegy 80 m-re található a Székesfehérvár – Budapest vasútvonal, mely a településrészt 
a parti területektől elválasztja.  
 
A terület három oldalról közúttal határolt, ezért megközelítése több felől is biztosítható, valamint az 
esetleges telekalakításokra  is több lehetőség adódik. 
 
 
Telekszerkezet 
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A 7509/35 és a 7509/29  hrsz-ú ingatlanok összes terület mintegy 2 ha. A telek közvetlen 
környezetében a 7-es számú főút mellett még egybefüggő telekalakítás nélküli, de gazdasági célú 
ingatlanok találhatóak, valamint északi irányba új telekosztású  lakóterület, melynek  mintegy 20 m 
sávba eső területe véderdő. A Napfürdő utca, Őrház  utca környezete kisebb telekstruktúrájú,  
hagyományos üdülőterületi jellegét az 1980-as években alakították ki.  
A környezet jellemző telekmérete változatos képet mutat. A területtől dél-nyugatra található tervezett 
gazdasági terület telkei hasonló méretűek.  
 
 
Tulajdonviszonyok 
 
Az ingatlan jelenleg önkormányzati tulajdonban van. 
 

  
 
Beépítettség vizsgálat 
 
A tervezési területen található  telkek  beépítetlenek.  A környező üdülő ingatlanok észak-keleti 
irányban beépítettek, a beépítettség 10-20% között változik. A szennyvíztelep melletti területek 
beépítésére a későbbiekben sem lesz lehetőség, mert véderdő besorolásúak. 
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ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata a vezetékjog feltüntetésével 

 
 
Településrendezési előírások vizsgálata 
A 257/2007. (VII.28) számú határozattal elfogadott és a 186/2008. (VI.24.) számú határozattal 
módosított településfejlesztési koncepció az alábbiakat tartalmazza: 
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Településszerkezeti terv 

 
hatályos településszerkezeti terv kivágata 

 
 

A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet beépítésre szánt  területfelhasználásba sorolja, 
különleges hulladékudvar besorolásra. Az önkormányzat döntése értelmében hulladékudvar 
kialakítására a város ezen területén nincs szükség, ezért a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
kijelölésről döntött a képviselő-testület. 
 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület érintett a szennyvíztelep 300 m-es 
védőtávolságával, melyet jelen terv készítésekor felül kell vizsgálni.  
 
Szabályozási terv 
 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a különleges intézményterület,  hulladékudvar építési 
övezet a 4es jelű, egyéb építészeti karakterű építési övezetbe tartozik. a beépítési mód szabadonálló 
(vegyes telepszerű) a megengedett legkisebb teleknagyság 2000 m2, a megengedett legnagyobb 
beépítettség 20 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,0 m. 
 
A hatályos szabályozási terv szerint a tervezési terület érintett a szennyvíztelep 300 m-es 
védőtávolságával, melyet jelen terv készítésekor felül kell vizsgálni.  
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Hatályos belterületi szabályozási terv 

 

 
Hatályos belterületi szabályozási terv jelmagyarázata nem változik 
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3 Alátámasztó szakági munkarészek 

Az alátámasztó munkarészek készítésekor a hatályos településrendezési eszközök aktualizálásával 
készültek. 
 
Településszerkezeti változás 
 
A 7. számú főút melletti jelenleg használaton kívüli terület a Balatoni út, Őrház utca vasútvonal által 
határolt terület dél-keleti részén található. Településszerkezeti szempontból  gazdasági terület, 
közlekedési terület (tervezett parkoló), településközponti vegyes terület, véderdő és kisvárosias 
lakóterület határolja. A település beépítésre nem szánt mezőgazdasági és véderdő területétől markáns 
elhatárolásként a 7-es főút választja el. A beépítésre szánt területhez közvetlenül csatlakozó terület 
eredeti rendeltetésével (hulladékudvar)  nem igazodott a városiasodó településhez. Az önkormányzat 
a terület hasznosításakor ezen szempontok szerint fejlesztési területté jelölte ki az ingatlant, ahol 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági tevékenységet lehet végezni. 
 
Szabályozási tervi változás 
 
Az ingatlan Gksz építési övezetbe kerül, ahol a megengedett legnagyobb beépítettség 50 %, a 
kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2. A telkek szabadonálló (vegyes telepszerű) módon 
építhetők be,  a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 
Az építési övezet főút felöli telekhatárán 10, illetve 20 m széles beültetési kötelezettség került 
feltüntetésre a hatályos szabályozási tervlapon, melyet változatlanul megtartunk. 
 
Módosításra került a HÉSZ magastetős épületek tető-hajlásszögre vonatkozó rendelkezése az 
építésügyi hatóság javaslata alapján, a jogalkalmazás során felmerültek szerint.  
 
A településrendezési eszközök készítésekor hatályos  OTÉK függelékként meghatározta a 
szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb távolságát 
(védőterületét) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- 
és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 
 
Fentiek miatt a hatályos szabályozási terven a meglevő szennyvíztelep védőtávolságaként ábrázolásra 
került egy 300 m sugarú kör.  
Az említett függeléket a 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 31. § 32. pontja hatályon kívül helyezte, 
ezért a belterületi és külterületi szabályozási tervről is töröltük a szennyvíztelep védőtávolságát. 
 
Szabályozási koncepció 
A szabályozásnál az önkormányzat döntését kellett figyelembe venni, mely szerint a terület Gksz 
építési övezetbe sorolandó. Az önkormányzat a HÉSZ övezeti előírásain változtatni kíván. A hatályos 
terv tartalmaz  egy kötelező telken belüli ültetési kötelezettséget,  az önkormányzat nem kíván ezen 
változtatni.  Az ültetési kötelezettséggel érintett területen szennyvíz gerincvezeték húzódik, melynek 
szolgalmi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. A magastetők hajlásszögére vonatkozó 
rendelkezés pontosítása önkormányzati kérésre került be a tervbe. 
 
Tájrendezési javaslat 
 
A terület gazdasági területté nyilvánításával a tájhasználatban változás nem történik. A különleges 
hulladékudvar helyett a már kijelölt gazdasági területhez hasonló előírásokkal új gazdasági terület 
alakul ki, melynek tájképet befolyásoló hatásáról nem beszélhetünk.  



17 
Fehér Vártervező Kft 

 
Biológiai aktivitás érték számítás 
 
A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik, ezért biológiai 
aktivitásérték számításra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem volt szükség. 
 
Közlekedési javaslat 

Úthálózat 
Gárdony Fejér megyében a 7. sz. főút mellett fekszik. A főút a település belterületét kettészeli. Az 
országos főúthálózatról  érhető el a 7509/31 (7506) hrsz-ú gyűjtőút és a 7509/34 hrsz-ú lakóút. A. A 
megyeszékhely, Székesfehérvár 15 km-re van a várostól. 
 

  
Gárdony fő közlededési renszerei 

 
Közforgalmú közlekedés 
A települést az országos közforgalmú vasúthálózat is érinti. A (Budapest-Székesfehérvár) vasúti 
fővonalnak kettő megállóhelye is van a településen. 
 
A városban a közúti közforgalmú szolgáltatást az Alba Volán Rt. látja el. Közel 70 járatpár kiváló 
közlekedési lehetőséget teremt a kisrégió települési és a város között, valamint Székesfehérvár 
irányába. 
 
A tervezési terület  
A tervezési  területnek közvetlen út kapcsolata van a 7. számú főúttal illetve a útra.  Valamennyi út 
fel szabályozott, kismértékű szabályozás szükséges a 7. számú főút csomópontjánál a 7506 hrsz-ú út 
szélesítésével keleti irányban. 
A terület csapadékvíz vízelvezetése nyílt árokban történik. 
 
A közlekedési felületek teljes mértékben kiépítendők. 
 
A terület közvetlen közelében nincs autóbusz-megállóhely, a legközelebbi az Agárd Horgásztanya 
bejárati útvál, illetve Dinnyésen  található. A vasútállomások is messze vannak a területtől, 
gyalogosok számára van kiépített járda. 
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Környezeti hatások elemzése 

 
Részletes szakmai indoklás a tervmódosítás jelentőség hatásának eldöntéséhez. 
 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 

meghatározásához 
A tervezett gazdasági a tevékenység telepítési helye a 7-es főút mellett található. A 
tevékenység két telekre korlátozódik, jellege kereskedelmi szolgáltató gazdasági tevékenység. 
Mérete cca 2 ha, a terület véderdővel és telken belüli zöldsávval (ültetési kötelezettséggel) 
elkülönül a lakó- és üdülőterülettől Természeti erőforrás felhasználása nem történik. 

A tevékenység nem befolyásol más tervet vagy nincs hatással másik terv, illetve program 
tartalmára, megvalósítására; 

A tervezett változtatás nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak. 

Nincs jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása 
szempontjából. 
 A várható környezeti hatások 
a) a tervezési feladat elsődlegesen a 7 számú főút melletti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
miatti településszerkezeti tervmódosítás, melynek során a tervezett különleges hulladékudvar 
területe kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra. 
 
b) a tervmódosítás célja két önkormányzati, jelenleg beépítetlen ingatlant érintően gazdasági 
terület kijelölése, ennek érdekében a  településrendezési eszközök módosítása az 
önkormányzati döntésnek megfelelően. 
 
c)  a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a beépítésre 
szánt terület nagysága nem változik, a módosítás a belterületen, már beépítésre szánt területbe 
sorolt területen jelent területfelhasználási mód változást.  A fő műszaki infrastruktúra hálózat 
nem  változik, a terület közművesítése megoldott, illetve bekötővezetékekkel a közművesítés 
megoldható.  
  
d) a várható környezeti hatások 
 
-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és nem 

erősíthetik egymást. A terület elhelyezkedése miatt a 7-es autópálya jelenlegi zajterhelése  
adottságként kezelendő, azt  a tervezett gazdasági terület  nem erősíti.  

- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, amelyek 
az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások csökkentését 
szolgálják 

-  területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének elenyészően  kis részét érinti 
a módosítás. 

- a tervezéssel érintett településrész ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetét, országosan 
védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Nem érint továbbá helyi 
természetvédelmi területet sem. 

 
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti 
hatással nem jár, ezért a környezeti értékelés elkészítése nem szükséges. 
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A tervezett területfelhasználási mód változás  nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
hatálya alá. 
 
Közművesítési javaslat 
 
Vízellátás 
Gárdony város vízellátása teljes körűen biztosított. A tervezési terület még beépítetlen,   de a 
vízellátás biztosítása a meglevő ivóvízhálózathoz csatlakozva megoldható.  
A kijelölt fejlesztési terület vízellátására nem jelent a rendszerre nézve nagy terhelést, mivel két 
telekre korlátozódik a fejlesztés. 

 
Szennyvízelvezetés  
A városban gravitációs rendszerű szennyvíz-gyűjtőhálózat épült ki. A szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítettsége jónak mondható. A szennyvíztisztító telep a többlet szennyvíz fogadására alkalmas. 
A fejlesztési területen halad át a szennyvíztelepre menő szennyvíz gerincvezeték, mely bejegyzett 
szolgalmi joggal érinti a tervezési területet.  
A terület beépítése csak a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel lehetséges. 
 
Felszíni vízelvezetés 
Gárdony felszíni vízelvezetése jellemzően nyílt árkos rendszerű, a csapadékvíz befogadója a 
Velencei-tó. A település felszíni vízelevezetése a 90-es évek közepére csaknem a település teljes 
területén elkészült. 
 
A tervezési terület csapadékvíz-elvezetőése jelenleg is megoldott, a 7509/31 hrsz-ú út melletti 
nyílt árokkal. Az ingatlan beépítésével jelentős változás a területen nem történik. A telken belül 
keletkező csapadékvíz ártalmatlanításáról egyedileg kell gondoskodni. 
 
Villamosenergia ellátás 
A tervezési területen 20 kV-os ellátó vezeték húzódik, melynek védőtávolságát az épületek 
elhelyezésénél figyelembe kell venni. A kisfeszültségű energiaellátás biztosítható. 
 
 
Gázellátás 
A 7509/310hrsz-ú úton  a Ø 90-es átmérőjű gázveteték kiépített, melyhez a tervezési terület 
kiépítendő gerincvezetékkel csatlakoztatható. Javasolt a gazdasági tevékenység végzéséhez az 
alternatív energia használata. 
 
Hírközlés: 
 
A település távközlési hálózatát a Magyar Telekom üzemelteti a székesfehérvári 22-es körzet 
részeként. A hozzáférést eseti kérelmek alapján bírálják el. 

A jelenlegi hálózati kapcsolatok  lehetőséget adnak  a gyors adatátviteli rendszerek általános 
elérhetőségére.  

A településen belüli hálózat nagyrészt szabadvezetékes, illetve légkábeles kiépítésű. A 
földkábelbe való áthelyezés folyamatos, az új fejlesztésű területeken már ezzel a megoldással 
készül a hálózat. 

A tervezési területen a vezetékes hálózat még kiépítetlen. 

A mobiltelefon és a szélessávú internet szolgáltatás a településen jónak mondható, a szolgáltatók a 
város igazgatási területén  folyamatos fejlesztéseket végeznek. 
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Régészet: 
 
A HÉSZ 5. számú melléklete értelmében a tervezési terület érintett a 3. számmal jelölt azonosított 
régészeti lelőhellyel. Jelen terv készítését megelőzően a FOR-MA Kft Gárdony nyilvántartott 
régészeti területivel kapcsolatos javítások ügyében végez munkát egyszerűsített eljárás keretében. 
Az eljárás jelenleg is folyik, a régészeti területet érintő módosítást még nem fogadta el a 
képviselőtestület. Amennyiben jelen terv  egyeztetési eljárása során a módosítás elfogadásra kerül, 
az abban foglaltakat átvezetjük az érintett tervlapokra. Jelen egyeztetési anyag a hatályos terv 
szerinti régészeti területi lehatárolást tartalmazza. 
 
 

A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és 
leírás (számítás) 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos 
állapota szerint az ország szerkezeti terve Gárdony várost települési térséggel, mezőgazdasági, és 
vízgazdálkodási térséggel érinti. 
 
Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Gárdony települési térséggel, mezőgazdasági, 
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érintett. 

 
A településrendezési tervek készítésére az  OTrT fő szabályai a következők: 
 
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 (3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy 
a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 
 
Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
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területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
 
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 

 

Az OTrT  kivágatai  

 

Az ország szerkezeti tervének kivágata 

A tervezési terület települési térséggel érintett 
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Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. szervek 
előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell 

lehatárolni 

 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
az övezet a tervezési területet nem érinti 

  

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

a tervezési terület érintett az övezettel. Az 

OTrT előírásainak megfelelően a hatályos terv 

szerint is beépítésre szánt  tervezési terület 

közművesítettségi előírásai megfelelnek az övezet 

előírásainak. Az övezet lehatárolása a terv 

felülvizsgálata során végezhető el. 

  

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete 
Az övezet területét az államigazgatási szerv 

előzetes véleménye alapján kell lehatárolni.  

Jelen módosításnak tájképvédelmi hatása nincs, az 

OTrT kivágat szerint a tervezési terület az 

övezettel nem érintett. 
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FmTrT  kivágatai  

 

Fejér megye szerkezeti tervének kivágata 

 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete  
az övezet a tervezési területet nem érinti 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete: az övezet a tervezési területet nem érinti 

  



Gárdony  településrendezési terv módosítása 

Fehér Vártervező Kft     24 

 

Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 

övezete 
az övezet a tervezési területet nem érinti 

  

 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

az övezet a tervezési területet nem érinti 

 
  
Összességében megállapítható, hogy a településszerkezeti terv módosítás a felsőbbrendű 
területrendezési tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT  előírásainak megfelel.  
 
 
Székesfehérvár, 2015. április 
 
 
 

         
         Ertl Antal 
                             településtervező 
 


