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ELŐZMÉNYEK 
 

Jelenleg hatályos településrendezési eszközök az 184/2002. (VI.27.) sz. határozattal 

elfogadott Településszerkezeti terv, valamint a 32/2009. (X.15.) rendelettel elfogadott Helyi 

Építési Szabályzat és szabályozási terve. 

Keszthely Város Önkormányzata 2015. évben elkészíttette az új meglapozó 

vizsgálatokon alapuló Településfejlesztési koncepcióját, valamint felülvizssgálta a 2008-ban 

készült Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált településfejlesztési stratégiáját. 2016-

ban elkészült Keszthely örökségvédelmi hatástanulmánya. A város fejlesztési elképzeléseinek 

aktualizálása után,  megindult a településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítése. 

A beszerzési eljárást követően, a felülvizsgálat  eljárásának megindítását 2018. márciusában 

határozta el az önkormányzat (68/2018. (III.29.) számú döntést lásd: 1 számú melléklet).  A 

módosítási eljárás előzetes tájékoztató szakasza ezt követően indult el. A felülvizsgálat 

széleskörű igényfelmérésen alapulva lakossági, hivatali és tervezői módosítási igényeget 

taralmaz, mely módosítási igények beérkezését követően kezdődött a településrendezési 

eszközök felülvizsgálata. Keszthely közigazgatási területén több olyan helyszín is található, 

ahol nincs hatályos szabályozási előírás, ezek szabályozása is megtörténik. Továbbá a 

felülvizsgálattal párhuzamosan az M76 gyorsforgalmi út új nyomvonalának beillesztése, és a 

Balatoni bringakör megújításához kapcsolódó rendezési tervi módosítások. A felülvizsgálat 

kezdetekor reális cél volt, hogy az új tervek már a felülülvizsgált vízpart-rehabilitációs 

tanulmányterv elhatározásait is be tudják fogadni. Különösen, tekintetel, hogy Keszthely 

közigazgatási területén jelentős pontosításokat igényel a tanulmányterv. Ennek a 

felülvizsgálata azonban napjainkig nem tötént meg, így jelen felülvizsgálat a tervezéskor még 

mindig hatályos első vízpart-rehabilitációhoz igazodik.  E kezdeti események után, indult meg 

érdemben a felülvizsgálati munka.  

A felülvizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi és eljárási szabályaival 

összhangban készül, teljes eljárásban. 

Képviselő-testület a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, 

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének 

szabályairól szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletében fogalmazta meg, melyet jelen 

eljárásban is alkalmazni kívánja. 

A teljes eljárás szabályainak megfelelően Keszthely Város Önkormányzata lefolytatta 

az előzetes tájékoztatási szakaszt. 

 

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ 
 

Az előzetes, tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az alábbiakban 

foglaljuk össze (leveleket lásd: 2. számú melléklet): 
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Az előzetes tájékoztatási dokumentációval kapcsolatban általános tájékoztatáson és 

adatszolgáltatáson kívül észrevételt nem tett: 

Hivatal neve Ügyiratszám Ügyintéző 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi 
Járási Hivatala Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

ZAG/030/2811-2/2018 
Kreinerné Pribilla 
Tímea 

Átteszi a hatáskörét az illetékességgel bíró Veszprém Megyei Konnányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályához. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

BP/FNET-TKI/03441-
3/2018. 

Debreczeni-Lázár 
András 

A város területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 
BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Az előzetes tájékoztatási dokumentációval kapcsolatban észrevételt tett, javaslatot 

fogalmazott meg, tájékoztatást adott: 

Hivatal Ügyiratszám Ügyintéző 

Baranya Megyei Kormányhivatal PBK/993-2/2018 Mázik Jenő 

1. A Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó jogszabályon alapuló követelmények: 
1.1. A Bányafelügyelet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 

elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. törvény (Bt.) 28/B. §-ra tekintettel kéri a város településrendezés eszközeiben a 
nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon-területek a Rendeletben meghatározott „ásványi 
nyersanyag tekintetében megkutatott terület határa/területe"-ként történő feltüntetését. Az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrt.) 19/B. §-a alapján 
az ásványi nyersanyagvagyonterület övezete szerint kijelölt területen, a településrendezési 
eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető 
ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

1.2. A Bányafelügyelet a Bt. 14. § (3) bekezdésére tekintettel kéri, hogy a település 
településszerkezeti és szabályozási tervén a településen található szilárdásvány 
bányatelkek területe a Rendeletben meghatározott módon, különleges területként, azon 
belül „Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület"-ként 
kerüljenek ábrázolásra. 

1.3. A Bányafelügyelet kéri a településrendezési terveken a Keszthely területén található 
szénhidrogén szállítóvezeték és biztonsági övezetének a Rendeletben meghatározott 
módon történő feltüntetését A bányászatról szóló 1993. évi XL VI 11. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19/A. § (1) bekezdése 
szerint a szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: 
szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz 
és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá 
környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése , karbantartása, javítása és az 
üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet 
kell megállapítani. A biztonsági övezetre vonatkozó korlátozásokat a VHR 19/A § (2) 
bekezdése tartalmazza. 
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2. A Bányafelügyelet szakterületén az alábbi adatszolgáltatást nyújtja: 
2.1. Keszthely közigazgatási területén az alábbi ásványi nyersanyagvagyon-területek ta 

lálhatók: 
a) „Kis-Balaton főmeder É-i rész" n evű megkutatott vegyes tőzeg , lápföld, lápi mész 
nyersanyag lelőhe ly,  Lelőhely kód: 200100011 
b) „úsztató-major, 0194/2 0196 hrsz. 1a és 1b je l ű kazetta" nevű megkutatott vegyes 

tőzeg 
nyersanyag lelőhely - Lelőhely kód: 200100015 
e) „Új-Budai-hegy szabad terület" nevű megkutatott építési dolomit nyersanyaglelő-hely 

Lelőhely kód: 200100016 
d) „Keszthely (Sziget É-i) homokkő szabad terület" nevű megkutatott d ísz ítő homokkő 

nyersanyag lelőhely Lelőhely kód: 200100018 
e) „Keszthely (Fasori 1.) díszítő homokkő" nevű megkutatott díszítő homokkő 

nyersanyag lelőhely Lelőhely kód: 200100020 
f) „Keszthely (Mosóházi dűlő) homokkő" nevű megkutatott dísz ítő homokkő nyers-

anyaglelőhely Lelőhely kód: 200100021 
g) )„Keszthely VI I. (Győri rét-dűlő) - homokkő szabad terület" nevű megkutatott homokkő 

nyersanyag lelőhely Lelőhely kód: 200100022 
h)„Keszthely, 0155/37-41 hrsz" nevű megkutatott homok nyersanyaglelőhely Lelőhely 

kód: 200100023 
2.2. Keszthely közigazgatási területén az alábbi bányatelkek találhatók: 
a) „Keszthely 1. (Pilikáni bánya) - dolomit" védnevű bányatelek - A bányatelek jogosultja: 

DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft„ 8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8. 
b) „Keszthely II. (Csókakő) - dolomit" védnevű bányatelek - A bányatelek jogosultja: 

DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft„ 8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8. 
e) „Keszthely Il l. (Tömlöc-hegyi dolomitbánya) - dolomit" védnevű bányatelek - A 

bányatelek jogosultja: DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft„ 8394 Alsópáhok, Dózsa 
Gy. u. 8. 

d) „Keszthely IV. (Új Budaihegyi bánya) - dolomit" védnevű bányatelek - A bányatelek 
jogosultja: Triász Kőbányászati Kft. , 8361 Keszthely, Pf. 16. 

e) „Keszthely V. (Budai-hegyi dolomitbánya) - dolomit" védnevű bányatelek - A 
bányatelek jogosultja: MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft., 8315 Gyenesdiás, 
Meleghegyi u. 32. 

f) „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) - Homokkő" véd nevű bányatelek - A bányatelek 
jogosultja: "MAGYAR DÍSZÍTŐKŐ" Bányászati és Kereskedelmi Kft. 8360 Keszthely, 
Bessenyei Gy. u. 27. 

g) „Keszthely VII. (Győri-rét -dűlő) - Homokkő" védnevű bányatelek - A bányatelek 
jogosultja: egyéni vállalkozó 

h) „Keszthely VII I. (Fás-kert) - homokkő konglomerátum; homok; vegyes, kevert 
nyersanyagok" védnevű bányatelek - A bányatelek jogosultja: REÁLKŐ Bányászati és 
Kereskedelmi Kft. 8360 Keszthely, József A. u. 19. 

2.3. Keszthely területén a Bányakapitányság nyilvántartása szerint szénhidrogén 
szállító-vezetéktalálható, amelynek kezelője az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 5). A Bányakapitányság kéri, hogy szíveskedjenek az üzemeltetővel 
egyeztetést folytatni vezeték biztonsági övezete mértékének tisztázása, annak feltüntetése 
érdekében. 
 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1180-6/2018. Selyem Anikó 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatás- és illetékességi körébe tartozó főbb 
irányadó jogszabályok a következők: 
- 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt) a természet védelméről - különös tekintettel a tv 
6. 7. §-ra, a nemzetközi jelentőségű és az országos jelentőséggel védett területekre, a 
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védett értékekre, védett fajokra, élőhelyekre, élettelen természeti értékekre és a táj 
egységének, megőrzésének előírásaira. 
A Tvt rendelkezik az egyedi tájértékek figyelembe vételéről és a településrendezési tervekbe 
történő beépüléséről, melyek jegyzékét csatolni kell. Keszthely város esetében még nem 
készült el a felmérés. 
-2007. évi CXI törvény - mellyel a Firenzében 2000. október 20.-án létrejött Európa Táj 
Egyezmény elvárásaihoz Magyarország csatlakozott, kötelezettségeket vállalt a táj 
védelme, kezelése és tervezése terén. 
-1128/2017. (Ill. 20.) Korm. határozat: a 2017-2026 időszakra vonatkozó Nemzeti 
Tájstratégia A vidékfejlesztési miniszter közleménye az ex lege lápi és szikes tavi 
védettséggel érintett területekről – VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ LXII. ÉVFOLYAM 1. 
SZÁM, 2012. január 13-i számban megjelent közlemény a lápterületekről 275/2004 (X.8.) 
Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
(Natura 2000) 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentöségü 
természetvédelmi rendeltetésü területekkel érintett földrészletekröl 
-2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, különösen az ökológiai 
hálózatra és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre vonatk9zó 
szakaszok kérdésében. 
-2000. évi CXII. törvény- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről 
-283/2002. {XII. 21.) Korm. rendelet - a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás 
követelménye i ről 
-18/2004. (IX. 11.) TNM rend. - Keszthely Város vízpartrehabilitációs tervéről 
-1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről 
-1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
-2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 
-314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről  
-253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről - fentiekben különösen a természeti erőforrások, természeti és táji értékek 
megőrzésére vonatkozó rendelkezésekkel. 
-2/2005. (/. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
-Zala Megye Területrendezési Terve: 27/2015. {VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti 
időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, ennek részeként a Nemzeti 
Természetvédelmi Alapterv IV. (2015-2020) 
-9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a biológiai aktivitásértékről. 
További lényeges információ: 
A természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre.javasolt honos fajok listája és a 
kerülendő, inváziós fajok jegyzéke megtalálható Igazgatóságunk honlapján 
(https://www.bfnp.hu/hu/novenyjegyzek). 
A településre vonatkozó térképes adatszolgáltatást digitális formában megküldtük a 
települési Arculati Kézikönyv és TKR rendelet készítéséhez nyújtott adatszolgáltatás 
keretében a 2965-2/2017. sz. iratunk mellékleteként 
Környezeti vizsgálat készítése szükséges a település egészére készülő terv esetében, a 
2/2005. {!. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete értelmében. Ebben különösen a természeti 
környezetre és a tájra gyakorolt hatások bemutatását kéri. 
 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Hajózási Hatósági Főosztály  

 Bacher Károly 

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 38212016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) 20. pontja alapján a 
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
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településrendezési eszközök víziúttal érintett település esetében történő egyeztetési 
eljárásaival kapcso latos ügyekben a közlekedésért felelős miniszter jár el. 

Tekintve, hogy Keszthely Város közigazgatási területe által határos a Balatonnal, mint IV. 
osztályba sorolt víziúttal, a tó medrét, valamint az itt lebonyolódó hajóforgalmat érintő 
településfejlesztési és településrendezési eljárásokban a hajózási hatóság a fenti 
jogszabályhely értelmében hatáskörrel rendelkezik. 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos eljárásokban a hajózási 
hatóság csak abban esetben kíván részt venni, amennyiben az eljárás érinti a vízi 
közlekedéssel kapcsolatos érdekeket, a Balatonon lebonyolódó hajóforgalmat, a 
víziközlekedés biztonságát, továbbá a polgári célú hajózási létesítmények működését. 

Amennyiben a városnak ilyen jellegű fejlesztési elképzelései vannak, úgy kéri, az ezzel 
kapcsolatos tervdokumentációt megküldeni, vagy internetes elérhetőségéről tájékoztatni.  

Hévíz Város Polgármestere HUV/2685-3/2018 Karsádi György 

A tervezési munka elindítását tudomásul veszi, érdeklődéssel várja a véleményezési 
dokumentáció elkészítését és megküldését. Településeink együttműködésében, területeink 
csatlakozási pontjain vitás, megoldódandó feladatok eddig sem és remélem a jövőben sem 
lesznek. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

4142-2/2018/h Tölgyesi József 
ezr. 

A település közigazgatási területén az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 

XXVI. törvény 12. § ( 1) bekezdés i) pontja szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

vagy 12. § (2) bekezdés h) pontja szerinti honvédelmi terület övezetébe tartozó honvédelmi 

rendeltetésű ingatlant nem tart nyilván. 

Tájékoztat, hogy a város területén a Honvédelemi Minisztérium vagyonkezelésében a 

0409/2, 0409/3, hrsz-ú honvédelmi rendeltetésű ingatlanok találhatók. 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerint a 

Magyar Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és fe ladatai ellátásához 

rendelkezésére bocsátott állami tulajdonú, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése a honvédelmi 

feladatok ellátásának biztosítása, vagyis a területeknek a HM vagyonkezelésben tartásáig 

az elsődleges honvédelmi használatukban nem korlátozhatók. 

Fentiekre figyelemmel, amennyiben valamely fejlesztési elképzelés érintené a fent 

nevesített honvédségi ingatlanokat, akkor a településrendezési eszközökben a terület 

honvédelmitől elérő övezeti besorolását és szabályozását, vagy a terület fejlesztési célú 

igénybevételét kizárólag a vagyonkezeloi jogokat gyakorló HM Hadfelszerelési és 

Vagyonfelügyeleti Főosztály (1885 Budapest, Balaton u. 7-11„ postacím:l885 Budapest Pf. 

25.) hozzájárulása után áll módjában támogatni. 
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Keszthelyi Környezetvédő Egyesület   

1.B2 tervlap: 

Leginkább a város ÉNy-i részén jelöl a HÉSZ kutatható, vagy már megkutatott ásványi 

vagyont tartalmazó területet. Úgy gondolja, újabb bányák nyitása nem érdeke a városnak. 

A levegő tisztasága már most sem ideális, köszönhetően a tájsebeket okozó kőbányáknak, 

homok- és homokkő kitermelő helyeknek. Nem csak a keletkező porszennyezés, hanem a 

művelés miatt kipusztított eredeti növényzet hiánya is hozzájárul ehhez, csökkentve a víz- 

és széndioxid megkötő képességet. Szomorú, de sajnos jellemző példa erre a „Fáskert" 

elnevezésű terület egy Natura 2000-es védősáv mellett, ahol ma már homokkő bánya 

működik. 

Szükséges lenne, hogy a szöveges rész a bányanyitásokkal kapcsolatban szigorú 

megkötéseket fogalmazzon meg, hiszen a terület tulajdonosának anyagi érdeke áll 

szemben a közösség, egy város lakosságának jó levegőhöz és élhető környezethez való 

jogával. 

2. B6 tervlap: 

A Fenyves allé és a Csókakői patak közötti területen, a jelenlegi lakóházaktól délre hatalmas 

területet jelöl beépíthetőként a terv, gyakorlatilag egy új városrész alakulhat ki itt, a jelenlegi 

jó minőségű szántóföldeken folyó gazdálkodás helyén. Kívánatos lenne a hagyományos 

tájhasználat megőrzése, a termőfölddel való takarékoskodás, Keszthely terjeszkedésének 

megállítása. A városban ma is számos beé'pítésre váró foghíj, felújítandó épület, beruházási 

lehetőség (pi.a Szent Imre árok és Szent László árok között) adódik. 

Az elképzelést méretében is túlzónak tartjuk. A város lakossága csökken, az átlagéletkor 

emelkedik, a fel sőfokú végzettségű fiatalok nagy része -a kevés megfelelő munkahely miatt 

- elköltözik. Ezen a helyzeten lakásépítési lehetőségek nem változtatnak, ennyi új lakásra 

bizonyosan nincs igény. Ugyanakkor, még növekvő lakosságszám mellett is elegendő 

ingatlan áll Keszthelyen rendelkezésre, hogy biztosítsa az új beköltözők igényeit. Hagyjuk 

meg a jó minőségű szántóföldeket a mezőgazdaság számára és más funkciók, pl. tájképi, 

szűrő, és vízgazdálkodási (vele klímavédelmi) funkciók számára. (A tervezett új 

lakóövezetekből mindenhol hiányoljuk parkok, játszóterek kialakítását!) 

3.V1-V5 tervlapok: 

A vízpartra készült tervlapokból látszik a minél nagyobb beépítési igény, a jelenleg még zöld 

területek nagy részének üdülő, illetve városközponti területbe sorolása. Ez a folyamat attól 

fosztja meg környezetünket, a Balaton partot, ami értékessé, egyedivé teszi: a különleges, 

európai összehasonlításban még kevésbé beépített, így kevésbé művi tájképtől, a 

természetes növény- és állatvilágától, ami nem csak a tó és környezetének szimbiózisát, 

hanem az egészséges lakó- és üdülési környezetet is biztosítja. A természet- és 

tájvédelemnek elsőbbséget kell kapnia a beruházói igények előtt! A tervben szereplő, a 

vízparttól mért 30 m széles beépítetlen „zöld" sáv (benne a parti sétány betonjával) nem 

elegendő, hogy továbbra is biztosítsa a tó és a környezetében még meglévő természetes 

területek egymásra ható, egymástól függő életközösségét. Ha a ma még zöld területeket 

beépítjük, elérhetjük, hogy a most még élő tó helyén egy nagyméretű vízmedencét alakítunk 

ki. Ne kövessük el azt a hibát, amit Európa számos nagy tavánál, de néhány balatoni 

településen is elkövettek. Keszthely különleges értéke, hogy még van a tó mellett 
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természetes zöld terület. Ezt lerombolva, nő annak a kockázata, hogy a jobb életminőséget 

igénylő lakosság és turisták is más helyet keresnek. Ne az ide érkező vendégek számát 

növeljük újabb beépíthető üdülőterületek kialakításával, hanem a minőség emelésére 

törekedjünk, melyhez alapvetően hozzá tartozik a gazdag természeti környezet, ami 

vonzóvá teszi településünket a két nyári hónapon kívül is. 

Azt kérjük, hogy ezek a ma még természetes növényzettel fedett vízparti területek ne 

kerüljenek beépíthető övezetekbe! 

Halászcsárda és Vasútállomás közti terület: 

Keszthely három legnagyobb zöldterülete a Kastély park, a Helikon park és az Erzsébet 

liget. Mindhármat elődeink, a Festeticsek hozták létre. A Kastély parkja és a Helikon park 

ma is jó kezekben van, gondozásuk, felújításuk folyamatos. 

Az Erzsébet liget területe eredetileg cserjés, fás ligeterdő volt, a Festetics család 

tulajdonában A Balaton parttól az akkori vasútvonalig (ma kb. a Honvéd utca) terjedt. 

Erzsébet királyné 1898-ban bekövetkezett halála után, Darányi Ignác földművelésügyi 

miniszter országos felhívása nyomán döntött úgy Festetics Tasziló gróf, hogy a területet 

további emlékfák ültetésével „Erzsébet ligetté" alakítja. A ligetről készült térkép megjelent a 

miniszter által 1899-ben kiadott „Erzsébet királyné emlékfái" című kötetben. Területe a 

vasútvonal 1903-ban történt áthelyezésével ugyan csökkent, de a város 1930-as térképén 

is ezen a néven szerepel. A liget jelenlegi növény- és állatvilágáról egyesületünk két éve 

készített teljes fe lmérést, értékleltárt. A szakemberek megállapításai szerint a terület az 

egykori Balaton parti keményfás ligeterdők egyik utolsó példánya, tölgy és kőris fa 

matuzsálemekkel, számtalan védett madár otthonával. 

A szabályozási terv ezt a területet változtatási tilalom alatt álló, táborhelyként említi,de egy 

idei, a Helikon szállóval kapcsolatos szabályozási tervi módosításhoz készült tervlapon a 

területet már átvágja egy tervezett, 20 m széles, parkolókkal szegélyezett út és üdülő 

övezetként jelöli. 

A liget fentebb felsorolt történelmi és természeti értékeinek ismeretében ezt a változást 

hibásnak és a város értékeit károsítónak tartjuk. Álláspontunkat alátámasztja az Országos 

Környezetvédelmi Tanács, valamint a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkársága véleménye is: 

„a környezetvédelmi, településökológiai és klímavédelmi szempontból kedvező, 

természetes növényállomány rendkívül fontos lehet a település zöldfelületi rendszere 

szempontjából, továbbá a Balaton törvény zöldterületekre vonatkozó szabályozásából is 

következik, hogy a kialakult települési zöldterületek védelme fontosabb új zöldfelületek 

tervezésénél, létesítésénél." 

„a terület a jelenlegi állapotában a város védelemre méltó egyedi természeti értéke. A 

zöldterületek határainak változása következtében ez a tájképi és rekreációs szempontból is 

jelentős és védendő természeti érték tűnne el" „A terület átminősítése fejlesztési/építési 

területté és azon egy 20 m szélességű út átvezetése jelentős természeti értékek romlását 

eredményezné." 

Mindezek alátámasztják azt a véleményünket, hogy a város érdekeit az szolgálja, ha a 

terület megmarad jelenlegi állapotában ligetként, a védett gesztenyefasorral szegélyezett 

kerékpárúttal, zöldterületi és nem üdülő övezetként. A vízparti ingatlanok (Halásztelep, 
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vitorlás telep, napközis tábor stb) megközelítését az előttük ma is meglévő földút végleges 

kiépítésével és a Halászcsárda előtti parkolóig kivezetésével a liget sérelme nélkül meg 

lehet oldani. 

A Balaton parti őshonos növényvilág a tó körül mára nagyrészt áldozatul esett az ember 

térfoglalásának. Tekintsük nagy ajándéknak, hogy egyedül Keszthelyen fennmaradt utolsó 

hírmondóként ez a liget, őrizve királynénk és a városunkat gyarapító Festeticsek emlékét is. 

Meggyőződésünk, hogy az Erzsébet liget megőrzése, különösen a beépítéstől való 

megóvása a jelenlegi szabályozási terv keretei között is olyan potenciált biztosít, ami a város 

fejlődését közvetett és közvetlen módon is elősegíti. A hatályos szabályozási tervben 

meghatározott funkció szerinti kreatív hasznosítás olyan érdeke Keszthely lakosságának, 

ami a következő generációknak is biztosítja az értékes természeti környezettel való 

fenntartható gazdálkodás lehetőségét. 

Keszthely a „Zöld Város" programjában elfogadta azt az általunk, civilek által régóta 

hangsúlyozott kívánságot, hogy „Keszthely legyen a parkok és ligetek városa". Az Erzsébet 

liget zöldterületi besorolása ezt, a város vezetése által elfogadott szándékot teljesítheti be. 

Válasz: 

1.Az új településrendezési eszközök a hatályos elvárásoknak megfelelően, az érdekelt 

államigazgatási szerv adatszolgáltatás alapján ábrázolja a bányatelkeket, és a megkutatott 

nyilvántartott ásványvagyon területeket. Az államigazgatási szerv az előzetes tájékoztatási 

szakaszban adott adatszolgáltatása szerint ábrázoltak e területek. 

2.A Fenyves allé környezetében jelölt lakóterületek hosszútávú fejlesztésekhez biztosítják 

a beépíthető területeket. A hatályos tervekben itt rögzített beépítésre szánt területekből   

nem lép vissza a felülvizsgálat. A térségi területrendezési tervek e területeket települési 

térségként jelölik, ahol bármilyen beépítésre szánt terület kijelölhető. A beépítéshez sok 

teendő van még, legfogtosabb a közmű és a közlekedési hálózat kiépítése. 

3. Az Erzsébet liget  a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv területén fekszik. A felülvizsgálat 

során megtörténik a szabályozása, a tanulmánytervvel összhangban. (ott kempingként 

megjelölt különleges terület). Azonban a kialakított övezet előírásai már a kívánt 

területhasználathoz igazodó előírásokat tartalmazzák mind az elhelyezhető funkció, mind a 

beépíthetőség tekintetében. 

Keszthelyi Városvédő Egyesület  Csángó Zsuzsanna 

Előzetes javaslatuk nincsen, az egyeztetési folyamatban részt kíván venni. Az egyesület 
tagjai az arculati kézikönyv összeállításában is aktívan részt vettek, az új szabályozás 
kialakításában is konstruktívan tud közreműködni, élhetőbb lakókörnyezetünk kialakítása 
érdekében. 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Balatoni Vízügyi Kirendeltség 

Siófok-0783-0002/2018 László Tímea 

A 314/12012.(Xl.8.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdés értelmében a településrendezési 

eszközök felülvizsgálata során kéri a következő jogszabályokokban foglalt előírások 

figyelembevételét és betartását: 
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• 2000. évi CXII. eb. Balaton törvény 

• 22/1998. (II.13.) Korm. rendelet a Balaton és parti zóna nádasainak védelméről, 
valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályozásairól 

• Keszthelyre vonatkozó 18/2004. (IX.11.) számú TNM rendelet 

• 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vízek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre vonatkozó műszaki szabályokról 

• 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásáról 

• 147/2010. Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártérítéseinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményeire vonatkozó általános 
szabályokról 

• 1197/2009. (Korm.határozat) a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Törvényeinek elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításai 

• 223/2014. (VII.21.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatóu és vízügyi, valamint 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól 

• 14/2010. KvVM rendelet az európai közösségi jeletőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

• 17/2002. KöVIM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá 
tehető természetes és mesterséges felszíni vizek viziúttá nyilvánításáról 

• 1996. éviLIII t. a természet védelméről 

• 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 

• 541/2013. (XII.30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek 
és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály 

BP/0801/189-6/2018. Koszéj Adél 

1. Településfeilesztési Koncepcióra adott vélemény 

A települést érintően az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az alábbi 
fej lesztések várhatóak: 

1.200. Keszthely-Sármellék kerékpáros útvonal kiépítése. 
1.270. A 71. számú főút 2x2 sávos föúttá történő fejlesztése Fenékpuszta és Keszthely 
térségében. 
2.5. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán - Lepsény - Siófok - Keszthely szakasz 
rekonstrukciója. 
2.39. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fej lesztési program 
megvalósftása (Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-
Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, Kaposvár, Keszthely, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., 
Budapest-Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, 
Miskolc-Tiszai pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Vác 
állomások felvételi épületeinek felúj ltásával). 
2.75. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán - Tapolca - Keszthely szOk keresztmetszet 
kiváltás, villamosltás és központi forgalomirányítás megvalósitása a Balaton körül 1. ütem 
(Szabadbattyán - Aszófő). 
Véleményem kialakitása során az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező, országos 
közlekedésfejlesztési feladatok esetén beruházói és kezelő feladatokat ellátó szerveket 
megkerestem. 
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Magyar Közút NZrt. Zala Megyei Igazgatóság: 

„Keszthely város településfejlesztési koncepciójához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala 
Megyei Igazgatósága az alábbi állásfoglalást adja: 

Keszthely város közigazgatási területén az alábbi országos közutak találhatók: 

71 sz. Lepsény - Fenékpuszta másodrendű főút 
75 sz. Keszthely- Bak- Rédics másodrendO főút 
76 sz. Balatonszentgyörgy - Zalaegerszeg - Körmend másodrendű főút 
7327 j. Keszthely - Sümeg összekötő út 
7343 j. Keszthely - Várvölgy összekötő út 
7347 j. Gyenesdiás - Keszthely összekötő út 
7348 j. Keszthely nyugati elkerülő út 
71345 j. Keszthely vasútállomáshoz vezető út 
73162 j. Rezi bekötő út 

A társaság az általa üzemeltetett fenti utakon nagyobb területigénnyel járó fejlesztést nem 
tervez. Az épülő M76 gyorsforgalmi út és a 71 számú főút fejlesztésével kapcsolatosan a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a kompetens. 

A településfejlesztési terv engedélyezési eljárásának további szakaszában is részt kiván 
venni. 

2. Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemény 

A tervezés során figyelembe kell venni az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. Törvény (OTrT) előírásait, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 
2000. évi CXII. törvény elöírásait valamint összhangban kell lenni az elfogadott Zala Megyei 
Területrendezési Tervvel. 

A településrendezési tervek kötelezö, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek 
tartalmi követelményeit az e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előlrás határozza meg. A 
közlekedési javaslat készítése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01 .11 
számú Útügyi Műszaki Előlrást is be kell tartani. 

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett 
müszaki paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosltandó építési terület 
szélessége) beépítésre kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi 
építési szabályzatba. 

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell 
meghatározni, hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) 
KHVM rendeletben és a "Közutak tervezése" e-UT 03.01 .11 számú Útügyi MOszaki 
Előírásban foglaltaknak, valamint összhangban legyenek a kiszolgálandó területi 
igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre vonatkozó szabályozásokkal, a 
térségre vonatkoztatott környezetvédelmi elöforrásokkal. 

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell 
meghatározni. 

Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, parkolósávok, 
járdák, gyalogút, padkák, rézsOk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv, 
forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az 
esetlegesen szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is. 

A keresztmetszeti méretezést azon meglévö utak esetében is el kell végezni, melyeket 
magasabb kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy 
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kerékpársávok, várakozósáv, párhuzamos szervizút kialakftása, zöldsávok vagy fasorok 
telepítése stb.). 

Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor 
figyelembe kell venni a "Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése" e-UT 
03.03.21 számú és a „Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlako.zása" 
e-UT 03 .02.21 számú Útügyi Műszaki Elő írásban foglaltakat. 

Szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő módosítás esetén figyelembe kell venni a .Szintbeni 
·közúti-vasúti átjárók kialakítása" e-UT 03.06.11 számú és a „Szintbeni közúti-vasúti 
keresztezések" e-UT 03.06.12 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat. 

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályi előírásokról. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági szempontokra, a fejlesztések 
tervezésénél, megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, 
amelyekkel a személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek elözhetőek meg. 

Szem előtt kell tartani a környezetvédelmi kérdéseket is, a környezetvédelmi 
jogszabályokban foglalt előírásokat, valamint az érintett környezetvédelmi szervek elöírásait 
figyelembe kell venni. 

A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése alapján a koncepció, a stratégia és 
a módosításuk tervezetének véleményezésében Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály nem vesz részt. . 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatal 

ZA/ÚO/NS/S/422/1/2018 Balogh Zsófia 

Tájékoztat, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint a 
közlekedés hálózatok tekintetében a "Véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerv a vasúti pályahálózatot, víziutat érintő település esetében a közlekedésért felelős 
miniszter a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság CP/10355-2/2018 Mészáros László 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési 
szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes 
körű nyilvántartás megtalálható. 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdése; A postai létesítmények vonatkozásában a postai 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény 31. § (1) bekezdése; Az elhelyezés területét 
a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza. 

A Hatóság tevékenységének - jogszabályban meghatározott - célja az elektronikus 
hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus 
hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a 
tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 

illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel 
befolyásolható, támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az 
érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék 
a település fejlődése és építési rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását. 
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A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész 
elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjában, 26. §-ában, valamint 
4. mellékletében foglaltakat. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám 
fel a figyelmet: A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a 
hírközlési szakági tervezők számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök 
készítésével és módosításával összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek 
készítéséhez" című dokumentum a Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is 
hozzáférhető. 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

ZA/NEF/00327-4/2018 Baloghné Zencz 
Gyöngyi 

Keszthely város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata ellen 
közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A felülvizsgálat során figyelembe kell 
venni az alábbi jogszabályok előírásait: 

• 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről 
• 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 
• 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hu lladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről 
• 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéröl (6. §) 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 
 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0281-030/2018. Somogyi Katalin 

A fejlesztési dokumentumok módosítása során az alábbi vízgazdálkodási tárgyú 
jogszabályokra kell figyelemmel lenni, és betartani az azokban foglaltakat: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
- 123/1997. (Vll.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, 
- 83/2014. (IIl.14.) Kormányrendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, valamint a 
fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a 
nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról, ~ 
- 30/2008. (XIl.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 
szabályokról, 
- 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról, 
- 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény alkalmazása 
szükséges. 

• Keszthely közigazgatási területe a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt 
folyószakaszokhoz rendelt nagyv1z1 mederrel nem érintett, de belvízzel 
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veszélyeztetett (Pálfai II.-III.), illetve a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén tómederrel 
érintett. 

• Keszthely város közigazgatási területét érinti Igazgatóságunk 06.03. KeszthelyHévízi 
Belvízvédelmi szakasza (06.03.05. Északi öblözet; 06.03.06. Középső öblözet; 06.03.07. 
Déli öblözet). Az öblözetek lehatárolását tartalmazó állományt mellékelten csatoljuk. 
• A vízfolyások, víztározók területét azok parti sávjait, valamint a szennyvíztisztító telepek 
területét vízgazdálkodási (V) területként kell feltüntetni. 
• Keszthely város ivóvízellátása és szennyvízelvezetése megoldott. Csatornázott területen 
az ingatlanok rákötése szempontjából a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
számú törvényben foglaltak az irányadóak. 
• Keszthely a Balaton vízgyűjtő területén fekszik, ezért a szennyvizek befogadóba való 
közvetlen bevezetésre a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet alapján, az 1. 
vízminőségvédelmi területi kategóriára meghatározott kibocsátási határértékek 
vonatkoznak. 
 
• Vízgyűjtőgazdálkodási területek - a település közigazgatási területét az alábbi víztestek 
érintik: 

-Felszíni vizek vonatkozásában érintett a 4.1. Zala, 4.2. Balaton közvetlenalegység, 
ill., a Balaton (AIH049), a Kis-Balaton II. tározó (AIQ007) állóvíz víztest. 

-Felszín alatti víztestek vonatkozásában érintett az sp.4.3.2. Balaton a Berekkel, 
sp.4.2.2. Kis-Balaton, sp.4.2.1. Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő, sh.4.1. Dunántúli-
középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő, p.4.2.1. Zalaidombság, Balaton-
vízgyűjtő, sp.4.3 .1. Balaton déli vízgyűjtő, h.4.1. Dunántúliközéphegység Balaton 
észak-nyugati-vízgyűjtő, k.4.1. Dunántúliközéphegység- Hévíz-, Tapolcai-, Tapolcafő-
források hideg karszt vízgyűjtő, kt.4.1. Nyugat-dunántúli termálkarszt, pt.3 .1. 
Délnyugat-Dunántúli porózus termál víztest. 

Georeferált térinformatikai adatok tartalmazó állományt mellékelten csatolja. 

• Országos vízminőség-védelmi terület övezet: A Keszthely teljes közigazgatási területe 
rajta van az Országos vízminőségvédelmi terület övezeten. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Vesztprémi Járási Hivatala 

VEG/001/02246-2/2018 Sipos Dániel 
Sándor 

Az erdőről , az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Evt.) hatálya kiterjed a 4. § (1) bekezdés értelmében az erdőre, annak élő 
és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre, a külterületen található fásításra, az 
erdészeti létesítményre, az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületre. 

Erdőterületet igénybe venni csak közérdekkel összhangban lehet, ezért fontos, hogy a 
településrendezési tervekben is rögzítve legyenek az erdőterületeket érintő távlati 
elképzelések. Az esetleges igénybevételeknél a közérdeket sok esetben csak a  
elepülésrendezési terv igazolja. Az erdőterületeket érintő igénybevételeket az Evt. 77-85. 
§,és a végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21 .) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54-55. 
§, valamint az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21 .) Korm. rendelet 10-11. § 
szerint az erdészeti hatóság engedélyezi. Az esetleges véderdő létesítéssel kapcsolatosan 
felhívom a figyelmet az erdőtelepítéssel, valamint fásítással kapcsolatban követendő 
hatósági eljárásra (Evt. 44-50. §; Vhr. 30. §), valamint a telepítendő erdő rendeltetésének 
megállapítására vonatkozóan az Evt. 23. §-ban előírtakra. 
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Zala Megyei Közgyűlés Elnöke 82-3/2018.T Dr. Pál Attila 

Keszthely településrendezési eszközeinek elkészítése során a Zala Megyei Önkormányzat 
a következő dokumentumokban foglalt előírásokat, illetve fejlesztési elképzeléseket kéri 
figyelembe venni: 

• Zala Megye Közgyűlésének 22/2010. (XI.25.) számú rendelete Zala megye 

• területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről, 

• Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója, 

• Zala Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja, 

• Zala Megye Integrált Területi Programja. 

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény jelenleg hatályos állapotát (OTrT) 
kell alapul venni. 

Ennek részletesebb elemzése azért indokolt, mivel a hatályos, 2010-ben felülvizsgált Zala 
Megyei Területrendezési Terv (ZMTrT) még nincs teljes összhangban az OTrT-vel, így a 
ZMTrT egyes rendelkezéseit, valamint a műszaki infrastrukturális hálózatok nyomvonalát, 
övezeti előírásokat és lehatárolásokat az OTrT felülírja a ZMTrT módosításáig. 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató 

5/1-9/2018 Tóth Eszter tű. 
százados 

1. Iparbiztonsági követelmények: 

A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és 
véleményezése során érvényesítendő iparbiztonsági követelmények  

1. A település egyes területei használati jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során 
figyelemmel kell lenni 

a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira; 
b) az a) pont szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása során 
jelentkező veszélyeztető hatásokra; 
c) a tervezett küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek várható 
veszélyeztető hatásaira. 

2. A lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítmények, tömegtartózkodásra szolgáló 
építmények létesítése, tervezése során - a már működő, vagy tervezett veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében - figyelembe kell venni a terület 
mikrometeorológiai, urbanisztikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők alapján 
a fejlesztések a veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet. 

3. Amennyiben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsorolás) 
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik, érvényesíteni kell a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 21912011. 
(X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit. 

II. Polgári védelmi követelmények: 

1. A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése 
és véleményezése során érvényesítendő polgári védelmi követelmények 

A polgári védelmi követelményeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
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továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározottak alapján a vizsgált 
tényezők elemzésével, egymásra hatásuk összevetésével kell meghatározni. Különösen: 

a) a terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők egymásra 
hatásának elemzését, 
b) a veszélyeztetettség mértékének és védelmi intézkedések érvényesülésének 
megállapítását, 
c) a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területek 
meghatározásának meglétét a településszerkezeti tervben. 

A településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelmények: 

a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény, 
b) a katasztrófavédelernről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XL 10) Korm. rendelet. 

III. Tűzvédelmi követelmények 

A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és 
véleményezése során érvényesítendő tűzvédelmi követelmények 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 

ZAB/010/124-2/2018 Fercsák Ágnes 

A Kr. 5. § (2) bekezdése alapján a koncepciót és a módosítását a megalapozó vizsgálat 
alapján kell elkészíteni, melynek részletes tartalmi követelményeit a Kr. 1. melléklete 
tartalmazza. A koncepció módosítása esetén a korábbi megalapozó vizsgálat 
felhasználására a 3/A. §szerint van lehetőség. 

A koncepció és az ITS tartalmi követelményeit - a Kr. 6. § (2) bekezdése szerint - a Kr. 2. 
melléklete állapítja meg, melynek betartása kötelező. 

Felhívja figyelmét, hogy a Kr. 5. § (3) bekezdése alapján a Kr. 1. és 2. mellékletben 
meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes 
elemei elhagyhatók. A tartalmi elemek részletezettségét, az elhagyott tartalmi elemek 
indoklásával az önkormányzati főépítész írásban határozza meg, mely irat a megalapozó 
vizsgálat melléklete. 

A településfejlesztési célok között azok szerepeltetését javasolja, melyek a magasabb 
szintű jogszabályokkal nem ellentétesek. Javasolja a fejlesztési célokat a területrendezési 
tervek folyamatban lévő módosítását követően véglegesíteni. 

Felhívja a figyelmét, hogy amennyiben - az előzetes tájékoztató alapján - a koncepció, az 
ITS és a településrendezési eszközök készítése párhuzamosan vagy egy eljárásban 
történik, abban az esetben a Kr. 28. § (6) bekezdése értelmében a településrendezési 
eszközre vonatkozó egyeztetési eljárásrendet kell alkalmazni. 

A Kr. 3. § (5) bekezdése értelmében az ITS-t, a településfejlesztési koncepcióval 
összhangban, a településszerkezeti terv figyelembe vételével kell kidolgozni. 

Az ITS készítésekor a településfejlesztési koncepcióhoz vagy a településrendezési 
eszközökhöz készített megalapozó vizsgálat felhasználására a Kr. 3/A. §-ban előírtak 
szerint van lehetőség. 

A Kr. 4. § (1} alapján a koncepciót és az ITS-t a területfejlesztési koncepciók és programok, 
a szakpolitikai és területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 
figyelembevételével szükséges kidolgozni. Javasolja a koncepciót és az ITS-t a 
területrendezési tervek folyamatban lévő módosítását követően véglegesíteni. 
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Felhívja a figyelmét, hogy a Kr. 28. § (5) bekezdése alapján a koncepció és a stratégia 
egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén az egyeztetési eljárás történhet 
párhuzamosan vagy egy eljárásban, de a koncepcióról szóló döntés meg kell, hogy előzze 
a stratégia elfogadását. 

Egyéb, a koncepció és az ITS készítését befolyásoló tervvel nem rendelkezem, a Kr. 9. 
melléklete szerint adatszolgáltatásra nem kötelezett. 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 

ZAB/010/124-3/2018 Fercsák Ágnes 

Általános szabályok: 

1. A település településfejlesztési és településrendezési feladatainak ellátása, valamint 
településrendezési eszközeinek és fejlesztési dokumentumainak megalkotása során 
kiemelt figyelmet kell fordítani: 

a. az épített környezet alakításárról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.), 
b. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.), 
c. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: 
OTrT), 
d. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény, 
e. a Kr., és 
f. az országos településrendezési és építési követel ményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásaira . 

2. Felhívja figyelmét, hogy az önkormányzatnak az építésügyi feladatait az Étv. 6/A. § (3) 
bekezdése értelmében önkormányzati főépítész közreműködésével kell ellátnia. A főépítész 
közreműködését igazolni szükséges. 

3. A Kr. nagy hangsúlyt helyez a széleskörű nyilvánosságra. A településrendezési eszközök 
partnerségi egyeztetését a Kr. 29/A. §-a szerint és az önkormányzat partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni. 

4. A Tvtv. végrehajtása érdekében minden településnek el kell készítenie arculati 
kézikönyvét és településképi rendeletét. A Tvtv. 14. § (3) bekezdése alapján a helyi építési 
szabályzat 2016. július 23-át követően új településképi rendelkezéseket nem tartalmazhat. 

5. A kötelező szakági munkarészeket az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VI 1. 11.) Korm. rendelet szerint 
jogosultsággal rendelkező szakági településtervezőnek kell elkészítenie. Ugyanezen 
jogszabály határozza meg a dokumentáció aláíró lapjára és a tervlapokra vonatkozó 
szabályokat. 

6. A Kr. 3/A. § (2), 9. § (6) és 11 . § (6) bekezdései alapján a tervdokumentáció megalapozó 
és alátámasztó munkarészeinek tartalmát a települési főépítész írásban határozza meg, ami 
a tervdokumentáció mellékletét képezi. 

7. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges térségi tervek által 
meghatározott térségi területfelhasználás és térségi övezetek pontosított adatait a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése 
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11 .) Korm. rend. alapján szükséges beszerezni. 
Az övezetet foltszerűen lehet lehatárolni, amennyiben az adatszolgáltatás foltszerűen adja 
meg a határvonalat, ill. a térségi övezet térképi lehatárolása nem illeszthető telekhatárra. 
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8. A területrendezési tervekkel való összhang igazolásánál térképi ábrázolással és 
számítással kell igazolni az összhangot. 

9. Szükség esetén a település a területfejlesztésről és területrendezésrő l szóló 1996. évi 
XXI. törvény és a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. 
rendelet szerint területrendezési hatósági eljárást folytathat le. 

10. Felhívja figyelmét, hogy az Étv. előírásái közül fokozott figyelmet kell ford ítani a 7. § (3) 
bekezdésében foglalt szabályokra. 

11. Kéri tanulmányozni és érintettség esetén alkalmazni a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet és a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény örökségvédelmi hatástanulmányra vonatkozó 
szabályait. 

12. A települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési eszköz tervezője a 
településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. 
rend. alapján településrendezési tervtanácsi véleményt kérhet a készülö településrendezési 
eszközröl a településrendezési eljárás véleményezési szakaszát megelözöen. 

13. Kéri figyelembe venni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 
jogszabályszerkesztésröl szóló 61 /2009. (XII. 14.) IRM rendelet vonatkozó elöírásait, 
különösen az önkormányzati rendelet bevezetö részére tekintettel, ahol a megadott 
jogszabályi hivatkozásokon túl azokat a szerveket is fel kell sorolni, akiknek a véleménye 
érvényességi kelléknek minösül a rendelet elökészítése során. Az elfogadásra kerülö 
munkarészeken a mellékletként történö hivatkozásra is figyeljenek. 

14. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11 .) Korm. 
rend. környezeti vizsgálatára vonatkozó eljárását kötelezö lefolytatni. Az eljárás 
lefolytatásának megtörténtét dokumentálni szükséges. 

15. Az elfogadott tervdokumentációt az Építésügyi Dokumentációs és Információs 
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (Xl. 8.) Korm. 
rend. alapján a Dokumentációs Központnak meg kell küldeni. 

16. A jóváhagyott módosuló településrendezési eszközöket egységes szerkezetben kell 
dokumentálni és közzétenni. 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály 

ZA/KTF/01529-3/2018. Komáromi Enikő/ 
Csiszár Viktor/ 
Németh Péter 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 
9. melléklet táblázata szerint adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő hatóságom részére. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 
hatáskörrel rendelkező szerv a területi vízügyi hatóság (Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság). 

Az ügyre vonatkozóan a felszíni vízminőség-védelmi területek és a felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny területek vonatkozásában hatóságom megfelelő adatokkal nem 
rendelkezik. 

A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területi vízügyi hatóság is 
részt vesz az egyeztetési eljárásban, melynek során adatszolgáltatás keretében vizsgálják 
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a felszíni vízminőségvédelmi területeket és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny 
területeket. 

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a telepü lésrendezési tervek 
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek terü leti érintettségével 
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11 .) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. § (1 ) bekezdése valamint az 1., 2. , és 3. számú mellékletek táblázatai szerint 
adatszolgáltatási kötelezettséggel hatóságom nem rendelkezik. 

A Bereki Tőzeg Kereskedelmi és Szolgáltató '97 Kft. (továbbiakban: Kft.) 2017. november 
24-én iktatott kérelmében tájékoztatást kért hatóságomtól a tárgyi ingatlan nemzeti ökológiai 
hálózat puffer övezetéből kivételével kapcsolatban. Hatóságom 2017. november 30-án 
kiadott ZNKTF/02849- 2/2017. iktatású számú nyilatkozatában foglaltak szerint „ ... 
hatóságom az érintett terület országos ökológiai hálózat pufferterületéből történő kivételével 
természetvédelmi kifogást nem emel. 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy jelen hozzájárulásom nem mentesíti a tervezet bányatelek 
nemzeti ökológiai hálózatnak kivonásának eljárása alól. Nem mellőzhetőek továbbá 
hatóságomnál és a társhatóságoknál, jogszabályban előírt eljárások sem. A bányatelek 
fektetést csak ezeket követően lehet megkezdeni." 

A Kft. a tárgyi ügyben megkereste a Földművelésügyi Minisztériumot, amely a 
TMF/65/2/2018. iktatási számú levelében az alábbiakat rögzítette: 

A felülvizsgálat eredményeképpen az országos ökológiai hálózat pufferterület övezetéből a 
területrész kivezetését jóváhagyom azzal a kitétellel, hogy az érintett telken belül a Páhoki-
patak mellett egy védősáv természetes állapotban történő fenntartását biztosítani 
szükséges, a hatályos településrendezési tervvel összhangban." 

A Keszthely 0211/2 hrsz-ú terület szerepel a Vidékfejlesztési Értesítő (LXII. évf. 1. szám 25. 
oldal) „A vidékfejlesztési miniszter közleménye az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel 
érintett területekről" szóló jegyzékében, ezért hatóságom ZA/KTF/00638/2018. szám alatt 
hivatalból eljárást inditott, a Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlanon országos jelentőségű védett 
természeti terület (láp) kiterjedésének megállapítása érdekében. 2018. április 3-án tartott 
helyszíni ellenőrzés során ex-lege jelenlét nem igazolódott, az erről szóló határozat kiadása 
folyamatban van. 

A fentiek alapján a kérelmezési dokumentációban foglaltakat a védőtávolság megtartásával 
elfogadja. 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetévdelmi és Természetvédelmi 
Osztály 

ZA/KTF/00697-3/2018. Lázár 
János/Németh 
Péter 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséröl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 
hatáskörrel rendelkezö szerv a területi vízügyi hatóság (Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság). 

Az ügyre vonatkozóan a felszíni vizminöség-védelmi területek és a felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny területek vonatkozásában a hatóság megfelelö adatokkal nem 
rendelkezik. 

A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területi vízügyi hatóság is 
részt vesz az egyeztetési eljárásban, melynek során adat~zolgáltatás keretében vizsgálják 
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a felszíni vizminöségvédelmi területeket és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny 
területeket. 

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek 
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréröl és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11 .) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. § (1) bekezdése valamint az 1., 2., és 3. számú mellékletek táblázatai szerint 
adatszolgáltatási kötelezettséggel a hatóság nem rendelkezik. 

A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területi Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság is részt vesz az egyeztetési eljárásban, melynek során 
adatszolgáltatás keretében vizsgálják hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján 
természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, országos ökológiai hálózat (magterület, 
ökológiai folyosó és puffer terület) övezete, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területeket. 

 

A beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok, adatszolgáltatások alapján kerültek 

kidolgozásra a településrendezési eszközök, valamint az azok elkészítéséhez szükséges 

munkarészek, alátámasztó javaslatok. 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

1. KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 

1.1.1. A javasolt településszerkezet, terület-felhasználási rendszer 
 

Keszthely kialakulását, fejlődését, így településszerkezetét is alapvetően meghatározzák a 

természeti adottságai, a település történeti fejlődése során ehhez alakult szerkezet, 

városrészek, településstruktúra és 

beépítési adottságok.  

Keszthely a Balaton nyugati 

medencéjének északi partján fekszik, a 

Keszthelyi hegység lábánál húzódó 

földháton. A település kialakulását, és 

fejlődését sokáig meghatározta a Balaton 

és a környezetében lévő területek 

vízfelületének változása, ahogy az egykori 

félszígetből kialakult a mai Balaonpart. 

Keszthely szerkezetét ma is meghatározó 

É-D tengely (Kossuth utca) és K-NY 

tengely (Tapolcsi út – Georgikon utca 

nyomvonala) kereskedelmi útvonal volt. 

Ahogy fejlődött a város, ahogy változott a 

vízfelületek határa, a vizenyős területek 

állapota, úgy alakult a város szerkezete is.  
Keszthely 1770. 

 

Kezdeteben keleti 

irányban kevésbé, nyugati 

irányban 

meghatározóbban 

növekedett a város. Mára 

a település öleli, követi a 

Balaton medencéjének 

partvonalát, két tengelye, 

és két központja ma is 

meghatározó a 

szerkezetben. (Bár mára a 

motorizáció által használt 

közlekedési tengelyek a 

szerkezetet elkerülő úttá, 

gyűrűvé alakultak). Keleti 

irányban a 60-70-es 

évekre érte el a település a 

fenyves allét, illetve a 

Csókakői patakot.  
 

Keszthely a 20. században (forrás: Koller és Társa Kft.) 
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A 20. század elején jelentős volt az idegenforgalom fejlődése. Ebben szerepet játszott, hogy 

a hévízi termáltó környéke még nem épült ki, és a hévízi vendégek többsége Keszthelyen 

szállt meg. Új szállodák és vendéglők nyitották meg kapuikat, új villaépületek épültek. A város 

megközelítését javította, hogy 1903-ban elkészült a Keszthely-Tapolca vasútvonal. A 20. 

században a település keleti irányban hamar elérte a Szent László árkot, majd később 

egészen a Gyenesdiást. A szerkezetben meghatározó elem a Kastély és kertje (egy időben 

laktanyák területe), valamint az egyetem és területei. 

A gazdasági területek északon, a megépült első elkerülő út (Csapás út) mentén kezdtek 

sűrűsödni. Az utóbbi évtizedekben pedig a településtől kissé leszakadva, az egykori szőlőhegy 

intenzíven alakult át lakó és üdülőterületté. 

A 2000-es évek elején készült településrendezési tervek fejlesztési területeket a fenyves allé 

és a Csókakői patak közötti területen jelöltek meg, délen egészen a Szendrey telepig 

(lakóterület céljára). További fejlesztési terület a Tapolcai út északi felének beépítése (vegyes, 

szolgáltató, lakóterület céljára), illetve a mára már a Csapás utat is kiváltó, elkerülő, megépült 

új 71-es főút térségében van lehetőség a szerkezet fejlődésére (gazdasági területek céljára). 

Mindezek mellett a település megőrizte a kellemes, kulturális értékekkel teli történeti település 

jellegét, ahol az örökségi értékek és a Balaton, illetve a térség által képviselt idegenforgalmi 

vonzerő együttesen erősíti a város központi szerepét, mindamellett, hogy léptékében még 

mindig jól átlátható, és gyalogosan, kerékpárral jól bejárható. 

 

A település fejlődéséhez kapcsolódó építészeti karaktereket a településképi rendelet az 

alábbiak szerint rögzítette: 

 

 
Kivonat a Településképi Arculati Kézikönyv 

 

 

  

23



K E S Z T H E L Y  V Á R O S  T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V E I N E K  F E L Ü L V I Z S G Á L A T A  

  

 

Keszthely város településszerkezeti terve az alábbi terület-felhasználásokat különbözteti meg: 

 

Beépítésre szánt területek: 

Nagyvárosias lakóterületek (Ln)  

Kisvárosias lakóterület (Lk)  

Kertvárosias lakóterület (Lke)  

Településközpont vegyes terület (Vt) 

Intézményi terület (Vi)  

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)  

Egyéb ipari gazdasági terület (Gip-e) 

Különleges beépítésre szánt területek (K-okt, K-kult, K-szk, K-sp, K-ki, K-sp, lovas, K-mg, K-

vsz, K-k,id, K-busz)  

 

Beépítésre nem szánt terület: 

Közúti közlekedési terület (KÖu)  

Kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) 

Zöldterület (Zkp, Zkk)  

Erdő terület (Ev, Eg, Ek)  

Általános mezőgazdasági terület (Má)  

Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

Beépítésre nem szánt különleges területek (Kb-temető, Kb-sp, nk,áll; Kb-b; , Kb-g, Kb-np) 

Természetközeli terület (Tk-n) 

Vízgazdálkodási terület (Vg)  
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A javasolt településszerkezet 

Beépítésre szánt területek 

LAKÓTERÜLETEK 

A település beépítésre szánt területek közül 

a legnagyobb kiterjedésű terület-

felhasználási egység a lakóterület. 

Keszthely területén jelen van a 

nagyvárosias, a kisvárosias, és a 

kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület 

nincs lehatárolva.  

 

Nagyvárosias lakóterület: 

Nagyvárosias lakóterület koncentráltan két 

helyen jelenik meg a 

településszerkezetben. Az egyik lakótelep a 

városközponttól dél- nyugatra lévő Gagarin 

és Fodor utca mentén, a Szent Miklós utca 

és Rózsa utca mentén, valamint a Balogh 

Ferenc és Vaszary Kolos utca által 

közrefogott területen, a lakóterületek 

nyugati peremén található. A 

városközponttól észak-keletre elterülő 

másik nagyvárosi lakóterület a Vásár tér és 

a Schwarz Dávid utca területén helyezkedik 

el, melyet a Zsidi út és a Tapolcai út fog 

közre. 

A dél-nyugati lakótelepen többféle 

kialakítású társasházi egység előfordul. 

Megtalálhatóak pontházas, sávházas és 

összeépült sávházas egységek is. 

Jellemzően nagy zöldfelületek között 

helyezkednek el, melyek megfelelő 

takarást, árnyékolást biztosítanak az 4-5-6 

szintes házaknak. Az észak-keleti lakótelep közepén és déli pontjában található egy- 

egy meghatározó magasház, mely meghatározó hangsúlyt ad a Vásártér térségének. 

A több időszakban épült lakóterületen sávházak, összeépült sávházak, és keretes 

beépítésre hasonlító tört 

vonalvezetésű tömbök helyezkednek el. Területét tekintve kisebb az előzőnél, sűrűség 

szempontjából pedig szellősebben beépített, így az északi rész még jelenleg is 

rendelkezik némi beépítésre alkalmas területtel. 
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Kisvárosias lakóterület:  

 

Összetettebb lakóterület. Egyrészt ide 

soroltak a nagyvárosiasnál kisebb 

magasságú, jellemzően zártsorú, társasházi 

beépítések, melyek több városrészben is 

megtalálhatók. Elhelyezkedésüket tekintve 

elszórtan a Helikon közben, a Honvéd és a 

Vak Bottyán utcákban, valamint a Fodor és 

Gagarin utcák mentén lelhetők fel. ) a Sági 

János utcában, a Vaszary Kolos utcában, a 

Stromfeld Aurél utcában, az Ady Endre 

utcában, a Meggyfa utcában, a Schwarz Dávid 

utcában, a Zöldmező utcában és a Napsugár 

utcában. Ennél nagyobb, egész lakóterületi 

egységet a Martinovics utca, Bessenyei 

György utca, Fáy András utca, Laczkovics 

utca mentén találunk. Szintén a kisvárosias 

területbe soroltak a századfordulóban épült 

villák területe – történeti villanegyed -, amely a 

városközponti karakterrel mosódik össze a 

Helikon park északi és nyugati határán keleten 

a Zrínyi Miklós utcai telkek, nyugaton pedig a 

Rákóczi úti telkek határolják. Délnyugati 

irányba egészen a Szendrey Júlia utcáig 

nyúlik el a terület.  

 

Nagy kiterjedésű kisvárosias beépítés a 

Kiskeszthely nevű városrész, a Festetics-

kastélytól keletre, enyhén lejtő terepen, kelet-nyugati irányban párhuzamosan futó utcák által 

tagolt terület. Közvetlenül a kastély „alatt” elhelyezkedő Katona József és Lehel utcák 

szabálytalan vonala még a település spontán növekedésének eredményei, azonban a Magyar, 

Árpád, Nagy Lajos király és Esze Tamás utcákat már a szabályos utcaszerkezet és telekosztás 

jellemzi. 

A kisvárosias lakóterületek jellemző területei a városközpontnak, és közvetlen környezetének 

is, de megjelennek az egyes városrészi alközpontok (pl. Festetics György út keleti oldalán, 

Napsugár u. mentén), és szerkezetileg meghatározóbb utak mentén is, úgy mint Rákóczi 

Ferenc utca, Lehel utca, Tapolcai út, Stromfeld Aurél u.). E területek a napjainkban zajló 

fejlesztések egyik fontos, népszerű helyszínei, mind a meglévő területek átalakulásával, mind 

az új területek beépülésével.  
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Kertvárosias lakóterületek:  

 

A városközpont kivételével valamennyi 

településrészen megtalálható lakóövezet, 

mely egészen a település be nem épített 

területéig, illetve annak határán lévő 

gazdasági területekig fut. Kiterjedésében a 

településszerkezetben a legnagyobb, 

egységeit alkotja a lakóterületek közül, a 

terület-felhasználás egyes területei még 

beépítetlenek. Elsősorban a belterület 

nyugati részén vannak beépítetlen telkek 

(tartalék lakóterületek Fenyves allé-, 

valamint a Hévízi út nyugati kikötése 

mentén.  

A kertvárosias lakóterületek átmentet 

képeznek a településmagot körbefogó 

vegyes és kisvárosi beépítések és a 

peremterületek között. A városszerkezetben 

több helyen nagyobb egységet alkotva 

jelenik meg e lakóterület, a város egyes 

időszakaihoz kötődő lakásépítéshez 

kapcsolódva. A legnagyobb, összefüggő 

területű részei a Zámor, Újzámor térsége, a 

Kiskeszthely északi harásán megjelenő sáv, 

a Kertváros területe. 

 

A területen a telkek beépítettsége a 

telekméretektől, az épületek építési 

idejéhez kapcsolódó területhasználati igénytől, függ leginkább. A telkek méretei 

viszonylag kiegyensúlyozott nagyságúnak mondhatók, csak kisebb eltérésekre 

lehetünk jelennek meg a területrészek között. Az első beépítések a kastélykerttől 

északra a mai Goldmark Károly utca, Szent József utca, Korona utca mentén, a 

belvárostól keletre az Ady Endre utca, Móra Ferenc utca, Cholnoky Jenő utca, Tapolcai 

út által határolt területen kezdődtek meg. A déli utcákban a családi házak építése az 

1930 és 1940 között kezdődött el többnyire típustervek alapján, bár néhány egyedi 

tervezésű épület is felfedezhetünk. Ekkor már a zámori rész utcaszerkezete is 

kialakításra került, de a teljes beépülése csak 1945 után történt meg. A legújabb, 

összefüggő területen zajló beépítést a zámori rész keleti irányú bővítésének újépítésű, 

villaszerű mediterrán formákat idéző családi házas utcái adják. A kertvárosias 

lakóterület jelentős tartalékokkal rednelkezik, Egybefüggően jelentős területek jelöltek 

ki a települéhez nyugati oldalról kapcsolódva, egészen a Szendrey teleptől fel északra 

a Vaszary Kolos utca menti beépítésekig. Nyugatról a beépítést a fenyves allé 

határolja. 
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VEGYES TERÜLETEK  

E terület-felhasználásba sorolt a 

városközpont területének a kastélytől 

délkeletre eső része, Deák Ferenc utca 

nyugati része, a Fő tér közvetlen 

környezete, a Baross Gábor és Múzeum 

utca, valamint az Entz Géza sétány 

területe. Jelentős tartalék területek 

kerültek kijelölésre a Kertváros nyugati 

peremterületén, valamint Hévízi út déli 

oldalán és a Tapolcai út gazdasági 

egységeitől nyugatra, a Martinovics 

lakótelep mellett, ahhoz kapcsolódva. 

Elszórtan az egyes településrészeken 

megjelenő intézmények, vagy vegyes 

használatú területek is ebbe a területbe 

soroltak, úgy mint a kórház területe, 

iskolák telkei, valamint egyes partmenti 

területek 
 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Keszthely ipari, kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági területei a várost 

ívesen északról és észak-keletről 

határolják, viszonylag széles sávban, 

jellemzően az egykori (Csapás út) és a 

mai (71.út) elkerülőút, valamint a 

Tapolcai út és a Csapás út közötti 

területen.  Keszthely méretéhez képest, 

északi területein nagykiterjedésű 

gazdasági-kereskedelmi övezet 

található, mely jelentős térségi, erős 

szolgáltatói szerepet biztosít a 

városnak. Az észak-keleti részen csak 

kereskedelmi-szolgáltató tevékenység 

folyik. Erre a részre települtek a város 

hipermarketei, nagyobb raktáráruházai. 

Az északi részen egybefüggő sávban 

ipari gazdasági terület is megtalálható, 

ez azonban a 71-es út menti területekre 

korlátozódik leginkább, a Csapás út 

mentén kereskedelmi-szolgáltató 

tevékenységet folytatnak. A gazdasági 

területek a lakóterületekhez hasonlóan 

jelenős fejlesztési terüetekkel 

renelkeznek. Új gazdasági terület 

kijelölése északon, a Várvölgyi út mellet, 

az egykori honvédségi területen történik. 
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KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége, 

sajátossága miatt – az alábbi területeket: 

K-okt: Különleges oktatási terület 

Agrártudományi egyetem területei (kollégium és campus épületek) és a Vízügyi Igazgatóság 
területe 

K-kult: Különleges kulturális építményi terület  

Festetics kastély és kastélypark területe, valamint az attól délre eső Georgikon szálló és 
mezőgazdasági múzeum és majortörténeti kiállítóhely területe 

K-szk: szabadidős létesítmények, sportolással kapcsolatos tevékenységek, szabadtéri 
rendezvények megrendezésére alkalmas területek  

K-sp: Különleges sportolást szolgáló terület 

K-ki: Különleges kikötő terület 

K-sp: Különleges sport 

K-mg: Különleges mezőgazdasági célú létesítmények területei 

K-vsz: települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények (szennyvíztisztító telep, 
települési hulladékgazdálkodási tevékenység (szelektív hulladékudvar), ívóvíz-, energia 
ellátás létesítményei, stb.) elhelyezésére szolgáló területek   

K-k, id: Különleges idegenforgalmi terület 

K-busz: Autóbuszállomás területe 
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Beépítésre nem szánt területek 

KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A településszerkezet fejlesztésének egyik meghatározó feladata a települési szövet vázát adó, 

működését biztosító közlekedési és közműhálózat kialakítása. 

A város gépjárművel a 71-es számú főúton a Balaton északi partján vagy 

Balatonszentgyörgyön át a déli partja felől is megközelíthető. A város határában ér véget a 

Rédics–Lenti felől érkező 75-ös számú, illetve a Körmend–Zalaegerszegről jövő 76-os számú 

főút. A várost a 71-es út körgyűrűje veszi körül. A 71-es út kiépülésével a belső közlekedési 

hálózat mentesül az átmenő forgalomtól, ez lehetővé tette a főtér forgalommentasítését is. 

A szerkezeti terv már ábrázolja a tervezett gyorsforgalmi utat (M76), mely jelenleg a hévízi 

reptér felé vezető 76. út Gyöngyösi-patak csomópontjáig kiépített. A 71. számú főút délről, a 

belvárostól északra és nyugatra tárja fel a várost. A 71-es út kiépítésével az M76 gyorsforgalmi 

út folyamatban lévő kiépítésével a település és környezetének fóúthálózata kiépül, a 

közeljövőben esetleg kisebb csomóponti fejlesztések merülnek fel. 

Vasúti közlekedés tekintetében a meglévő vonalak, létesítmények területei soroltak ide. A Zala 

megyei vasúthálózatban Keszthely és más megyei települések összeköttetése nem megoldott.  

Keszthelyen további fontos cél a kerékpárhálózat további fejlesztése, az ehhez szükséges 

területigények biztosítása a kerékpárhálózati terv alapján. A hálózat fontos eleme a Balatoni 

Bringakörút, melynek megújítása napjainkban folyamatban van. Tekintettel, hogy a kerékpáros 

közlekedés fejlesztése napjainkban kiemelt cél, a hálózat fejlesztése is folyamatos feladat. 

A kialakult, beépület területek megközelítése és közműellátása is kialakult. A rendezési terv 

rögzíti a fejlesztési területek feltárását, a megközelítés, közműelhelyezés területeit. 
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ZÖLDTERÜLETEK 

A hatályos településrendezési tervek rögzítik a zöldfelületi hálózat meglévő elemeit. Ezek 
közül vannak már kialakított, működő területek, de vannak még csak tervezett, nem kialakított 
elemek is. A meglévő elemek között is több városi jeentőségű zöldterület található, de a 
tervezettek között is szerepelnek továbbiak. A településen a hosszú Balatonparti térség öezeti 
besorolástól függetlenül meghatározó zöldfelületi elemként van jelen.  
A településrendezési tervek felülvizsgálati dokumentációja javaslatot tesz az egyes 
övezeteken belüli zöldfelületek szabályainak pontosítására, mely az alkalmazhatóságot 
egyértelműsíti. Megnevezésük, jelölésük a hatályos jogszabályoknak megfelelően változik, a 
felülvizsgálat során a zöldterületek méretük, és funkciójuk alapján Közpark és közkert 
övezetekre bomlik. Továbbá a terv javaslatot tesz újabb zöldterületek kijelölésére. Ezen túl, 
néhány helyen pontosodik a zöldfelület határa. 
 

ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületek lehatárolása az érintett államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján, a 

térségi tervekkel összhangban pontosodik. Megnevezésük, jelölésük a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően változik (közjóléti erdő). 

Keszthely északi területei (Keszthely-hegység) nemzetközi és országos szinten is védelem 

alatt állnak, nyilvántartás szerint erdők. E meghatározó méretű erdőterületek a település 

szerkezetében kissé leszakadva jelennek meg, így a településsel való kapcsolat nem annyira 

közvetlen. 

 Az idegenforgalmi fejlesztési területek környezetében, a funkció kiterjesztésének 

lehetőségeként Közjóléti erdők jelennek meg. 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Keszthely mezőgazdasági területei a település déli és nyugati külterületén találhatók. A terület 

jelentős része az ökológiai hálózat része, és részben lápterület is. A szerkezeti és szabályozási 

tervek a felülvizsgálat során már a tényleges használatnak megfelelően jelölik a 

mezőgazdasági területeket, megkülönböztetve az általános, és kertes, használatú területeket. 

A felülvizsgálat során a mezőgazdasági területek nagysága a területrendezési tervnek való 

megfelelés, valamint az erdészeti adatszolgáltatás alapján jelentős mértékben nő, azonban a 

módosítás során kijelölt mezőgazdasági területek felelnek meg a tényleges művelésnek. A 

város külterületének jelentős északi része erdő, a 75. sz. főúttól délre szonban jelentős 

kiterjedésű mezőgazdasági területek találhatók. 

 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

E terület-felhasználásba a Balaton medre, a Zala folyó, egyéb vízfolyások, patakok és 

záportározók medre és parti sávja, és a vizgazdálkodási üzemi területek tartoznak. Ezen 

túlmenően vízfelületeket más övezetekben is ki lehet alakítani. 

Az állóvizeknek nem csak rekreációs szempontból kiemelt a jelentősége. Ezek speciális vízi 
és vízparti ökoszisztémájukkal alkotják a zöldfelületi rendszereket, mely mellett számos 
előnyük van (mikroklimatikus hatások, víz visszatartás, árhullám csúcs csökkentés, stb..).  
 
 

 

33



K E S Z T H E L Y  V Á R O S  T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V E I N E K  F E L Ü L V I Z S G Á L A T A  

  

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Kb-tk, Kb-temető, Kb-sp, Kb-b, Kb-mg, Kb-b, Kb-p , Kb-g, Kb-tü, Kb-ft, Kb-id 

A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége, 

egyedi igénye, elhelyezkedése miatt – az alábbi alacsony beépíthetőségű területeket: 

• A Kb-tk jelű övezetbe a kastély történeti kertje, 

• A Kb-temető jelű övezetbe a temetők, 

• Kb-sp jelű övezetbe a sportterületek, 

• Kb-b jelű övezetbe a bányatelkek, 

• Kb-p jelű övezetbe egyes parkolóterületek, 

• Kb-g jelű övezet a Várvölgyi út menti telephely területe, 

• Kb-tü övezetbe a városüzemeltetési, gyepmesteri telep, 

• Kb-ft övezetbe az úszótelkes nagyvárosias övezetek közötti fásított közterek, 

• Kb-id övezetbe a Fenékpuszta beépített területének környezetében lévő 
területek soroltak. 

 

Szerkezet meghatározó nyomvonalas elemek 

Vízfolyások: 

A település két jelentősebb vízfolyása a Balatont tápláló Zala folyó, valamint a Balatonba 
torkolló Csókakő patak. Ezen kívül jelentős vízhozammal rendelkezik a 1908–1911 között 
épült Nyugati-övcsatorna, hogy az addig a Nagy – berekbe jutó öt vízfolyást közvetlenül a 
Balatonba tereljék. A Nyugati-övcsatorna a Zala után a legtöbb vizet szállítja a tóba. 
Keszthelyen átfolyó vízfolyások: 

Csókakői patak 

Büdös árok 

Szent Imre árok  

Keszthelyi övárok (Szt. László árok) 
 
 
 

Közlekedési nyomvonalak: 

Keszthely déli részén húzódik az M76-os gyorsforgalmi út, melynek jelenleg Fenékpusztáig 
tartó szakasza került kiépítésre. A Hollád M7 autópálya csomópont és Balatonszentgyörgy 
közötti 5,6 km-es szakasz átadására 2020. őszén, a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közti 
2,95 km-es szakasz átadására pedig 2022. tavaszán került sor. A máodik szakasz 
Fenékpuszta és Misefa között 43,4 km hosszan nyúlik el, ami a harmadik szakaszban 
Zalaegerszeget elhagyva Körmenddel köti össze Keszthelyt.  

A gyorsforgalmi kapcsolat a a megépülést követően Zalaegerszegen keresztül a Körmendig 
biztosított, ahol majd a tervezett M86 Szombathelyig, az M8 pedig Szentgotthárdig elvezet.  
A település a 71. számú főút (M7 Balatonvilágosi lehajtó -  Balatonfűzfő – Balatonfüred – 
Badacsony – M76 Keszthely) mentén helyezkedik el, mely észak-déli és keleti-nyugati irányú 
elkerülést biztosít a városnak. Keszthely ezen felül érintett az 76. számú (Balatonberény – 
Keszthely – Zalaegerszeg - Nádasd), a 75. számú (Rédics – Lenti – Pacsa – Keszthely) főúttal. 
A főutak belterületi szakaszai beépültek, a kialakult területhasználat a beépítés, a funkció és 
a közlekedés kölcsönhatásából alakult ki, és változik napjainkban is. Az útvonalak közlekedési 
terhelése folyamatosan nő, ezzel az út menti területhasználatoké is.  
A belső úthálózatot az állami, önkormányzat és a közforgalom számára megnyitott 

magánutak összefüggő rendszere képezi. Az ezeken tervezett változások, fejlesztések a 

tervezett területhasználatokhoz igazítottak, sűrűség, nyomvonal, és szélesség tekintetében is, 

vagyis a települési szövet váza és kitöltő elemei együtt tervezettek. 
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A településen átvezető közforgalmú vasútvonal (Budapest, Celldömölk, Ukk, Tapolca 

végállomásokig, valamint a Győr-Kaposvár útvonalon köztes állomásként) elsősorban 

kapcsolódó területhasználataival, és elválasztó elemként való jelenlétével meghatározó, a 

meglévő szintbeni közúti keresztezések nehezítik a közúti közlekedés folytonosságát. A 

távlatban tervezett vasútvonal fejlesztések a település kialakult szerkezetének figyelembe 

vételével tervezettek. 

• Délnyugat-magyarországi kerékpárútvonal: 7.A: Balatonakarattya - Siófok - Keszthely 

- Sármellék - Zalakaros - Nagykanizsa - Kaszó - Nagyatád - Berzence - (Horvátország) 

• Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-es jelű Euro Velo®): Szentgotthárd - 

Zalaegerszeg - Keszthely - Tihany - Balatonakarattya - Székesfehérvár - Budapest - 

Hatvan - Gyöngyös - Eger - Hortobágy - Debrecen – Nyírábrány 

• Fertőd - Keszthely kerékpárútvonal: Fertőd - Csapod - Cirák - Répcelak - Celldömölk - 

Jánosháza - Hévíz – Keszthely  

 

Térségi kerékpárút:  

Fontos hálózati elem az országos kerékpárhálózat két érintett nyomvonala, úgy mint a 

Délnyugat-magyarországi kerékpárútvonal (Budapest - Biatorbágy - Etyek - Nadap - 

Sukoró - Pákozd - Székesfehérvár - Balatonfőkajár - Siófok - Szántód - Balatonföldvár - 

Balatonlelle - Balatonboglár - Fonyód - Keszthely - Sármellék - Zalakaros - Nagykanizsa - 

Kaszó - Nagyatád - Berzence - (Horvátország), a Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-

es jelű Euro Velo®) (Szentgotthárd - Zalaegerszeg - Keszthely - Tihany - Balatonakarattya - 

Székesfehérvár - Budapest - Hatvan - Gyöngyös - Eger - Hortobágy - Debrecen - Nyírábrány), 

valamint a Fertőd - Keszthely kerékpárútvonal (Fertőd - Csapod - Cirák - Répcelak - 

Celldömölk - Jánosháza - Hévíz - Keszthely). 

 

Zöldfelületi rendszer: 

Azon – döntően a belterületen levő – zöldfelületek, amelyek a települési szerkezetet 

nagymértékben befolyásolják, zöldfelületi rendszert alkotnak, bár kapcsolataik gyakran 

hiányosak. Főnkciójuk elsősorban közterületi jellegéből fakadóan, a lakosság rekreációs, 

szabadidős célú területhasználat, és a városi klíma kondicionálása.  

A zöldfelületi rendszer elemei a következők: 

• Külterületen: 

o mezőgazdasági területek 

o kertgazdasági területek 

o erdők, erdősávok, fasorok 

o nádasok és lápok területei 

• Belterületen: 

o közparkok, közkertek 

o lakóterületek zöldfelületei 

o nagy zöldfelületű intézmények (templom, temető, sportpálya…stb.) 

 

A zöldfelületi rendszer szempontjából leglényegesebb elem a Keszthelyi hegységhez tartozó 
erdőterület, mely az országos ökológiai hálózat mag-és pufferterületének erdői.  
 

Közművek: 

Tekintettel a város morfológiai adottságaira, fontos vonalas elem a csapadékvíz elvezető 

hálózat. A csapadékvíz elvezetés jellemzően a közlekedési és közműelhelyezési területen 
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belül történik. A csapadékvíz befogadója alapvetően az egyéb vízfolyásokon keresztül, a Zala 

folyó. 

Keszthely közigazgatási területét több földgázvezeték is érinti. Nyomvonalukat, 

védőtávolságukat a településrendezési tervek ábrázolják. A Várvölgy leág. - Keszthely 

nagynyomású földgázszállító vezeték külterületen halad a város északi részén. Ezen felül két 

középnyomású földgázvezeték húzódik Hercegszántó és Alsópáhok irányába. 

A rendezési tervek ábrázolják a 132 KV elektromos hálózat meglévő és tervezett elemeit is, 

melyek a Felsőpáhok – Keszthely átvetelt befolyásoló felosztó hálózat, valamint a térségi 

ellátást biztosító Keszthely-Tapolca és Keszthely-Sümeg, valamint Keszthely-Zalaegerszeg  

főelosztó hálózat meglévő elemei, melyek jellemzően külterületeken haladnak. A 132 kV-os 

főelosztó hálózatra telepített 132/22, 132/10 kV-os alállomás üzemel Keszthelyen. 

Szennyvíz hálózat tekintetében a beépített területeket ellátó vezetékeken túl jelentős a térségi 

jelentőségű szennyvízelvezető Alsópáhokot, Hévízt és Cserszegtomajt bekötő vezeték, és a 

térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep (5468 hrsz.). 

 

Védelmi és korlátozó elemek 

Keszthely elhelyezkedése és szerepe miatt néhány különleges korlátozó elemmel is 
rendelkezik, ezek a Balaton védelméhez kapcsolódó elemek. Ezeken túl az örökségvédelmi, 
táj- és természetvédelmi elemek, utak, vasutak, közművek és védőterületeik jelennek meg 
korlátozó elemként. Ezek elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja be. 
 
A településrendezési tervek jelöli a védelmi és korlátozó elemeket, a terv léptékének 
megfelelően, melyek az alábbiak: 

▪ vízgazdálkodási területek 

▪ kút, forrás, vízbázis hidrogeológiai ’A’ védőterülete 

▪ kút, forrás, vízbázis hidrogeológiai ’B’ védőterülete 

 

▪ vasútterület, és védőtávolsága (50-50 m) 

▪ főút, országos mellékút és védőtávolsága (100-100 m) 

▪ térségi ivóvízellátást biztosító vízvezeték (5-5 m) 

▪ 132 kV meglévő és tervezett elektromos vezeték védőtávolsága (13-13 m) 

▪ 20 kV elektromos légvezeték védőtávolsága (3-3 m) 

▪ nagynyomású gázvezeték védőtávolsága (12-12 m) 

▪ nagy-középnyomású gázvezeték védőtávolsága (10-10 m) 

 

▪ Natura 2000 határa 

▪ nemzeti park határa 

▪ nemzeti ökológiai hálózat - magterület 

▪ nemzeti ökológiai hálózat – ökológiai folyosó 

▪ nemzeti ökológiai hálózat - pufferterület 

▪ helyi természetvédelmi terület határa 

▪ országos jelentőségű természetvédelmi terület határa 

▪ ex-lege védett láp 

▪ nádas 

▪ védett fasor 
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▪ ásványi nyersanyaglelőhely határa 

▪ bányatelek határa 

 

▪ nyilvántartott régészeti lelőhely 

▪ világörökségvárományos terület 

▪ műemléki jelentőségű terület 

▪ műemléki környezet 

▪ műemlék telke 

▪ helyi építészeti értékvédelmi terület 

▪ helyi építészeti érték (településképi rendelet) 

 

▪ telken belül kialakítandó zöldfelület 
 

▪ megőrzendő természetes partvonal 

▪ beépítetlenül megőrzendő parti területsáv 

 

▪ tájképvédelmi terület 

▪ üzem védőzónája (térségi szennyvítisztító telep) 
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1.2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

Keszthely város 2005-2006. években egyes városrészekre készült, majd 2009-ben a teljes 

településre egységesített településrendezési eszközeinek felülvizsgálata időszerűvé vált. Az 

utóbbi években ugyan a településrendezési tervekben a felmerülő kisebb módosítások, 

pontosítások átvezetésre kerületek, és sok aktuális igényt megoldottak, ezen módosítások 

mindig a hatályos, kialakult szabályozási rendszerben kerültek átvezetésre. A 2012, 2018. és 

2021. évben jelentősen megváltozott építésügyi jogszabályok elvárásainak átvezetése még 

nem történt meg, ezeknek való megfelelteés a teljes felülvizsgálat keretében lehetséges. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának előzményeként, Keszthely Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2015. évben elkészíttette az új meglapozó vizsgálatokon alapuló 

Településfejlesztési koncepcióját, és Integrált településfejlesztési stratégiáját. Ezt követően 

elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet is (2017.).  

A felülvizsgálat során a hatályos településrendezési eszközökön átvezetésre kerülnek a 

hatályos jogszabályok elvárásai. Úgy mint az új OTÉK, 314/2012 Korm. rendelet, az új 

országos és megyei területrendezési tervek elvárásai (2018-ban elfogadott MaTrT, és 2019-

ben elfogadott Zala Megyei TrT). A HÉSZ szerkezetében is az új jogszabályoknak megfelelően 

készül. Mindemellett a hatályos terv egyes kialakult, jól működő elemei megmaradnak. 

A felülvizsgálat aktuális ingatlannyilvántartási alaptérképre készül, és az egyes, más 

jogszabályok által meghatározott határvonalak, területek határai friss adatszolgáltatások 

alapján pontosodnak (erdők, műemlékek, régészet, helyi építészeti és természeti értékek). 

Bár a felülvizsgálat határozottan azzal számolt (és várt is rá), hogy már a felülvizsgált 

vízpartrehabilitációs tanulmánytervvel összhangban tud készülni, a tenulmányterv 

felülvizsgálata a mai napig nem készült el.  A Vízpartrehabilitációs tanulmánytervvel érintett 

területen, tekintettel, hogy több okból fakadóan a hatályos rendezési terv a tanulmánytervvel 

összhangban készül, néhány helyen mégis eltérés van közöttük, a parti sávban a szabályozás 

változatlanul marad fenn, e területen csak néhány esetben, és ott történik módosítás, ahol az 

feltétlenül szükséges (nem szabályozott területek szabályozása). A változások a hatályos (de 

felülvizsgálatra többszörösen megérett) vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel összhangban 

történnek. 

Tekintettel, hogy a hatályos településrendezési tervben rögzítettek, mind lakóterület, mind 

gazdasági terület, mind egyes egyedi fejlesztések tekintetében továbbra is tartalékokkal 

rendelkeznek, a felülvizsgálat során területi növekedés, új beépítésre nem szánt területek 

igénybevétele nem történik. Új beépítésre szánt terület kizárólag az utak nyomvonalainak, 

határainak pontosítása, vagy egyes belterületi területek, övezetek határainak módosítása 

során kerül kialakításra. 

HÉSZ: 

Általános elvárás, hogy a mai Keszthelyi Helyi Építési Szabályzat kissé bonyolult felépítése 

egyszerűsödjön. Ez jellemzően a szöveges előírások egyszerűsítését jelenti, de érinti a 

szabályozási módszert, a HÉSZ szerkezetét is. A hatályos HÉSZ-ben az övezeti jel az övezet 

betűjeléből és egy-vagy kétjegyű számjegyből áll, melyek a belvárosi és vízparti területeken 

alsó indexben jelölt egyéb betűjellel került kiegészítésre. Ezen felül, főként a külterületet 

érintően az egykori 2000. évi Balaton törvény Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 

övezeti tervlapi érintettsége is megjelent az övezeti kódban. A szabályozási előírások is ehhez 
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alkalmazkodnak. A felülvizsgálat során a Balaton törvény egykori övezeteinek jelöléseit 

elhagyjuk a szabályozási terven (Ö-1, SZ-1, L-1 stb.), a térségi övezeteek egyes elemei önálló 

mellékletként élnek tovább, és a felülvizsgálat természetesen az egyes övezetekben 

rögzítettekkel összhangban készül. Az országos, térségi övezetekhez kapcsolódó aktuális, 

szükséges előírások amennyiben szükséges, a rendeletbe épülnek be.  

A hatályos szabályozási terv az övezeti előírásokban a beépítési módra vonatkozóan összetett 

szabályozást rögzít, részletesen kezeli a kialakult beépítési módot. A szabályozás célja az 

elérni kívánt beépítési mód rögzítése, így ezen előírásokat felülvizsgáltuk, lehetőség szerint 

egyszerűsítettük és egyértelműsítettük az előírásokat, övezetenként egy beépítésimódot 

rögzítve.  

Szabályozási terv: 

A szabályozási tervlapokon a közutak, zöldterületek, erdők határait kitöléssel is 

egyértelműsítettük. A külterületi szabályozási tervlapokon szintén eltérő színezéssel jelöltük 

az utakat. 

Az építési helyek, valamint az építési helyhez kapcsolódó, az övezet jellemzően 

zöldfelületként fenttartandó, be nem építhető terület jelöléseit felülvizsgáltuk, indokolt esetben 

maradnak meg.  

Jelentősebb változás az eddig nem szabályozott területek szabályozási felülvizsgálata. Ezek 

a Fenékpuszta, Libás strand,  Ládagyár, Buszpályaudvar területei.  

További jelentős közlekedési változás, hogy a hatályos tervben, a belterület északi határán 

végigfutó, 71. számú főút mára kiépület, az igénybevett területek határai kialaíktásra kerültek, 

ezzel összhangban a szabályozási szélessége felülvizsgálatra került, és a hatályos kialakult 

állapot szerint került módosításra. 

A főként ipari területeket érintő kiszolgálóutak szükséges szélességét felülvizsgáltuk, és az 

ábrázolt, szükséges szélességüket közelítettük a kialakult környezethez, a reális 

megvalósíthatósághoz, a közlekedési előírások szem előtt tartásával.  

További általános cél volt, hogy az útszélesítések lehetőség szerint épületeket, elsősorban 

lakóépületeket, esetleg nagyobb támfalakat ne érintsenek, ez a kialakításukat nehezíti, ahol a 

környezet megengedte, itt a nyomvonalakat módosítottuk. Továbbá felülvizsgálatuk, hogy ahol 

a hatályos terv szerinti, tervezett útszélesítés az 1,0m-t nem haladja meg, ott a szélesítés 

szükségessége összhangban van-e az igénybe venni tervezett terület értékével, és a 

kialakítás költségeivel, így  összességében a kialakítás realitásával. A határvonalak e szerint 

pontosodtak. 

Pontosodik a nagyvárosi, úszótelkes lakótelepek szabályozása. Eddig a területek a 

környezetükkel a szomszédos közterületekkel egy övezetként kerültek szabályozásra. A 

felülvizsgálat során külön övezetbe kerülnek a lakóépületek telkei és a határoló közterületek. 

Itt bevezetésre kerül a beépítésre nem használt különleges fásított köztér terület, övezet, 

illetve egy garázsövezet. Mind az úszótelkes lakóépületek, mind az úszótelkes garázsépületek 

övezeteinel szükséges az állami főépítész felmentése a 100%-os beépíthetőség rögzítéséhez. 

A hatályos tervek belvárosban és környezetében parkolóhelyek, parkológarázsok 

kialakításának lehetőségeit is jelölik, melyek helye, nagyságrendje felülvizsgálatra kerül. 

A vízparti menti területek (vasút nyomvonal és Balaton part közötti vprt kóddal jelölt területek) 

alapvetően nem változnak, csupán az egyes indítványok kismértékű módosításai miatt, illetve 
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a korábban változási tilalommal jelölt területek a vízpart rehabilitációs tervvel összhangban 

szabályozásra kerültek. Illetve az övezeti jelben megjelenő jelölés (VP)-re változik. 

A belterületi szabályozási tervlapok szelvényei is módosulnak. A korábbi, alapvetően 

városrészeket tartalmazó nagyméretű, jelentős átfedésekkel rendelkező szelvényfelosztás 

helyett egy új 1:4000-es méretarányú, A/3 méretű  szelvényosztásban kerül dokumentálásra.  

 

Módosító indítványok 

Előző általános változásokon túl, a felülvizsgálat részei a konkrétan megfogalmazott módosító 

indítványok is. Ezek a beérkezésük sorrendjében, sorszámmal nyilvántartottak. Fontos, hogy 

a folyamatos sorszámozással kapott szám az eljárás végéig nem változik, az az adott ügy 

azonosítója, így előfordulhat, hogy nem minden sorszámú ügy jelenik meg a felülvizsgálati 

dokumentációban a sorszámozáson mégsem változtattunk, ezért maradnak ki egyes 

sorszámok. Tehát az eredeti sorszámuk nem változik, a felülvizsgálat végéig ugyanaz a szám 

azonosítja az egyes ügyeket. Azon ügyek, melyek az eljárásban nem jelennek meg, vagy nem 

igényeltek módosítást, vagy általános kérdésként megoldódik, vagy nem támogatott indítvány, 

vagy kérelmező visszavonta, vagy a kérés nem kapott támogatást, vagy nem valósítható meg, 

vagy a kérelemben foglaltak alátámasztása, részeleteinek bemutatása nem készült el a 

véleményezési szakasz megindításáig.  

Így a 170-ig sorszámozott indítványok valójában mintegy 158 módosítási tételt jelentenek. 

Az előzőekben bemutatott általános változásokon túl az indítványok többsége kisebb, nem 

lényegi módosítást, kisebb pontosítást jelent. E változások alapvetően nem változtatják meg 

a település kialakult, és hatályos tervekben rögzített tervezett szerkezetét, de számtalan 

helyen pontosítják azt. 

 

Az előzőeken túl, jelentősebb változások terület-felhasználásonként megjelenő indítványok az 

alábbiak: 

• a lakóterületek vonatkozásában: 

o a hatályos településrendezési tervekben kijelölt lakóterületek tagozódása 

továbbra is megfelelő, a lakóterületek rehabilitációja, az újonnan beépíthető 

területek elegendő tartalékot jelentenek, további fejlesztési területek 

kijelölésére nincs szükség.  

o lakóterületeket érintő változások a belvárosi övezeti kód („b” alsó indexben) 

jelölés megszüntetése 

o az úszótelkes területek szabályozási változása új övezet meghatározásával 

(Kb-ft és Ln-g) 

o egyes övezetekben a rendeltetési egységek meghatározása, mely az élhető 

lakókörnyezet kialakítását célozza, 

o nő a lakóterületek nagysága egyes üdülőterületek átsorolásával, 

o A lakóterületeket érintően a kiszolgálóutak szélessége és határai 

felülvizsgálatra kerülnek 

o Elő-oldal és hátsókert előírásai pontosodnak 

o Kisvárosi lakóterületek esetében a felülvizsgálat kisebb pontosításokat 

tartalmaz 
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o a Fenyves allé menti tartalék laküterületek tervezett közúti hálózata- és 

telekosztása a gyűjtőút 71-es főútra való kikötés lehetőségének 

megszünésével felülvizsgálatra került 

 

• a vegyes területek vonatkozásában: 

o érdemi változás nem tervezett,  

o jelölésben történik változás a jogszabályoknak megfelelően, Vk (központi 

vegyes) jelölés Vi (Intézményterületre) változik.  

o a Fenyves allé menti tartalék laküterületek tervezett közúti hálózata- és 

telekosztása a gyűjtőút 71-es főútra való kikötés lehetőségének 

megszünésével felülvizsgálatra került 

o A Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium övezete 

déli oldalon módosul 

 

• beépítésre szánt különleges területek vonatkozásában 

o a különleges beépítésre szánt területek esetében változás az övezeti kódok 

számozásának teljes egységesítése 

o az eddig nem szabályozott Libás strand és Fenékpuszta területe szabályozásra 

került 

o az egykori Kastély mögötti laktanyaterület különleges területhasználata 

módosul, a hatályos tervben rögzített funkciók nem reálisak, gazdasági és más 

idegenforgalmi használat lehetséges 

o új gazdasági terület kerül kijelölésre beépítésre szánt különleges terület helyén 

a Gyenesdiási ipari park szomszédságában a település északkeleti részén, az 

egykori honvédségi területen 

 

• a gazdasági területek vonatkozásában: 

- új gazdasági terület kerül kijelölésre a Gyenesdiási ipari park 

szomszédságában a település északkeleti részén, az egykori honvédségi 

területen 

- a 71. számú főút menti, és attól délre található gazdasági területek feltáró 

közútak szabályozása felülvizsgálatra került 

 

• a közlekedési és közműelhelyezési területek vonatkozásában: 

o a 71. számú főút belterületet határoló szakasza szabályozási szélességének 

nagysága (30,0 m) szinte a teljes keszthelyi szakaszon okafogyottá vált a 

megvalósult építési tervek, és befejezett kivitelezési, telekalakítási munkákat 

követően 

o a kiszolgálóutak szabályozási szélessége felülvizsgálatra került. Ez főként a 

már beállt, beépített területek feltárását szolgáló utak tervezett szélesítésének 

felülvizsgálatát jelenti 

o a kerékpárhálózati terv alapján a jelölt kerékpárhálózati nyomvonalak 

pontosításra kerültek 

o néhány helyen a magánutak helye a kialakult állaothoz igazodóan módosult. 
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• a zöldterületek vonatkozásában: 

o Az építési helyhez kapcsolódó, az övezet jellemzően zöldfelületként 

fenttartandó, be nem építhető területe, (kivéve ha a funkció más beépítésre 

nem szánt használatot igényel) jelőlés általánosságban megszűnik,  

o a Fenyves allé mentén a tervezett zöldterületek határai változnak 

o A Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium övezete 

és a zöldterület déli oldalon módosul 

 

• az erdőterületek vonatkozásában: 

o az erdőterületek lehatárolása, és rendeltetése az érintett államigazgatási szerv 

adatszolgáltatása alapján pontosodik. 

o néhány külterületi, mezőgazdasági hasznosítású, de a rendezési tervben 

erdőterületnek jelölt ingatlan a jelenlegi használat szerinti mezőgazdasági 

övezetbe kerül. 

o A gyenesdiási gazdasági területhez északról kapcsolódó részen véderdősáv 

kerül kijelölésre 
 

• a mezőgazdasági területek vonatkozásában: 

o jelentős külterületi, erdőterületként nyilvántartott, de a rendezési tervben 

mezőgazdasági területnek jelölt ingatlan a jelenlegi használat szerinti 

erdőterület övezetébe kerül. 
 

• a vízgazdálkodási területek vonatkozásában: 

o vízgazdálkodási üzemi területek pontosodnak, a vízfolyások, állóvizek 

tekintetében nem történik változás. 

o nádkataszteri adatszolgáltatás alapján a nádasok határai pontosodtak 

 
 

• a beépítésre nem szánt különleges területek vonatkozásában 

o  a meglévő területeken nincs változás 

o új elemként megjelenik az úszótelkes lakóterületek környezetében a fásított 

köztér övezet 

o Új területként kerül kijelölésre településüzemeltetési, gyepmesteri célra a 71-es 

út déli szakaszán egy terület,  

o Új területként kerül kijelölésre Fenékpuszta környezetében idegenforgalmi 

fejlesztési célokat szolgáló terület,  

o Új területként kerül kijelölésre a Várvölgyi út mellett egy telephely területe  

 
 

 

o az egykori lovasút közúti elemet megszüntettük 

o a telken belüli és a gazdasági területeken az út menti tervezett, javasolt parkolóhelyek 

ábrázolás megszűnik. 

 

Előzőeken túlmenően az államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján pontosodnak a 

természetvédelmi határok, az épített örökség elemei, és a régészeti lelőhelyek. 

 

A módosító indítványokat részletesen a következő táblázatok mutatják be. 
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Sorszám Összevont 
indítványok 

Indítvány 
kérelmező 

Módosítás leírása 

1  Lakossági Keszthely Mátyás király utca mentén (Lke-4) az előkert 
előírásának felülvizsgálata (az előírás 5,0 m, de az utca már beállt 
0,00 m-re) 

2  Lakossági Belváros, Vt-3b, Lk övezetekben, a garázs létesítés 
szükségességének felülvizsgálata, lehetőség szerinti elhagyása, 
telken belül többletparkoló előírásának vizsgálata. 

3  Lakossági A 1013 hrsz-ú területet érntő hátsókert méretének felülvizsgálata 

4 134 Lakossági Pál utca tömbbelsőben található Lk-5 és Lke-4 övezeti határ 
felülvizsgálata telek megoszthatósága érdekében 

5  Lakossági Társasház feletti terület megközelítése és a szabályozási vonalak. 
A pataknál 6,0 m-es út van. 3046/54 hrsz. A patak melletti 
mindkét oldali 6,00 m-es út szükségességének felülvizsgálata. 

6 114 Lakossági Amazon szálló  (2026 hrsz.) zöld felületként kialakítandó terület 
szükségességének felülvizsgálata 

7  Lakossági Zártsorú építési fogalom pontosítása. 

8  Lakossági Gépjármű javítás, asztalos tevékenység jogi megfogalmazása. 
25§.(3) –ben nincs benne ez a két fogalom 

9  Lakossági Szabályozási vonalak, utak szélességének felülvizsgálata. Ahol 
beállt, pl: Tapolcai u. Jegenye u. elkerülő út (4543,hrsz, 4517 hrsz 
McDonalts melletti terület) stb 

10  Építési hatóság Keszthely 2895 hrsz. közterületi besorolásának tisztázása 

12  Lakossági Keszthely 1078 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal 
felülvizsgálat 

13  Lakossági Keszthely 3046/54 hrsz. Fáy-Bessenyei u. sarkát érintő 
szabályozsi vonal felülvizsgálat 

14  Lakossági Keszthely 0444/15 hrsz. (Kutya menhely) fennmaradása, 
fejlesztése érdekében övezeti módosítás. 

15  Lakossági 4405/70 hrsz-ú társasházat érintő közútszabályozás 
felülvizsgálata.  

16  Lakossági 615 hrsz. Kossuth L. u. 28. sz. A szabályozási vonal törlése a 
telekről. Ne legyen kisebb a terület. A felette lévő zöld terület és 
tömbfeltárás újragondolása.  

17  Lakossági 0238/4 hrsz Szendrey telepen lévő telephely. A szabályozási terv 
Vt-6 jelű övezetbe sorolja. Mellette Lke övezetek.  

18  Lakossági Martinovics utca – zártsorú beépítés felülvizsgálata (szabadon álló, 
vagy oldalhatáron álló beépítésre) 

19  Lakossági Lendl Adolf út, elkerülő út viszonyát felül kell vizsgálni. 4709, 
4703/3  hrsz 

21  Lakossági Keszthely Apát u. 19. sz. 3162 hrsz. A keleti oldalon lévő garázs 
épület kitöltéssel legyen jelölve. Van igazolása, hogy engedéllyel 
épült és kapott használatba vételt.   

22  Lakossági Móra Ferenc u. 212 hrsz. Zártsorú beépítettség, vagy építési 
helyet szükséges adni tulajdonos szerint a keleti oldalra.  

23 71, 143 Lakossági Keszthely 0144/6 hrsz és 0144/7 hrsz szántó terület. A jelenleg 
érvényes szervizút szükségtelen, kérik törölni. 
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24 55, 96 Lakossági Keszthely 4543 hrsz ingatlannál az út szélesítések felülvizsgálata 
és építési hely biztosítása. Déli előkert jó lenne a kialakult 
beépítés vonalában

25 39 Lakossági Lovassy- Malom utcai dél-keleti sarok épület. Az épület belelóg az 
út területébe és valamilyen, a megtartást, fejlesztést lehetővé tevő 
övezeti besorolást kellene neki adni. Hrsz: 223/13. 

26  Lakossági Kötelező zöld felület egyértelmű meghatározása. Gyephézagos 
burkolat hogyan befolyásolja a zöldfelületi %-ot?  

27 132 Lakossági Sörház utca déli irányú szélesítése. Pl.: iskola terület…  

28  Lakossági Zártsorúsítás szükségességének felülvizsgálata (utcafronti 
szituációk kizárólagos támogatása). Ld.: Erzsébet királyné u. 48-
62.

29  Lakossági A tető szélesség ipari területen ne legyen korlátozva 

30  Lakossági Tomaji sor melletti 0131/-0131/28 hrsz-ig a területek 
megközelítése nincs megoldva. 

31  Lakossági Deák F. u. 33. 1185 hrsz (rendőrségtől délre lévő ingatlan) északi 
oldalán lévő épületek bővítési lehetőségének felülvizsgálata. 

32  Lakossági Vízügyi terület 0259/4 hrsz-0423 hrsz. közötti szabályozási 
helyzetének tisztázása

33  Lakossági Keszthely kertváros Bikedi sortól lefelé, az út szélessége változó. 
(5010/3 hrsz. út) Van értelme a zsákutca miatt? 

34  Lakossági Kastély melletti beépítési lehetőség. 2500/2 hrsz. a kastély bejárata 
melletti üzlet fejlesztésének lehetővé tétele. 

35  Lakossági Z+D alatti terület véderdő besorolású, de parkolóként van 
használva. 0130/39, 0130/40 hrsz. 

36  Lakossági Deák Ferenc u. 63-65 sz. mögötti 1214/15 hrsz –játszótér, 
sportpálya - HÉSZ viszonya. 

39 27 Lakossági Malom u. 3. sz. Üzlet bontásra van ítélve, megtartása javasolt. 
Kemencés. Ld.: 27. pont

40  Lakossági Fenékpusztától nyugatra, nincs HÉSZ-ben szabályozva, csak 
szerkezetin látszik.

41  Lakossági Vállus Balatongyörök erdei út 074 hrsz. vegyes használatú 
legyen.

43   Hivatali Balaton part Z-1, Z-2  övezet beépíthetősége. Egyértelműen 
legyen meghatározva a beépíthetőség. 

44   Lakossági Gyöpi út 4724/8 hrsz. út déli nyomvonala az épülettel határos 
legyen, ne vágja ketté.

45   Lakossági 4797 hrsz. Károlyi Gyula u. melletti árok nyugati oldalánál a 6,0 
m-es út legyen szélesebb. A Gksz-1-es övezetek oszthatósága 
miatt.

46   Lakossági 4086 hrsz. nagyobb beépítési lehetőség, mint 15 %.  

47   Hivatali Keszthely Kossuth L. u. 6. sz. 571 hrsz. tömbbelső felülvizsgálata 

48   Lakossági Bessenyei úti előkert beépítésének (Martinovics ltp.) felülvizsgálata

49   Lakossági Toldi u. legyen egyértelműen meghatározva az építési hely.  

50   Lakossági Lovassy S. u. 223/7 hrsz garázs építés lehetősége.  

51   Lakossági 1941/3 hrsz út környéke Liliom út szabályozásának felülvizsgálata 

52   Lakossági 0135/28 hrsz Hévizi út mentén kell a 30 m-es szabályozási 
szélesség felülvizsgálata

53   Lakossági Zsidi út mentén út szükségességének megvizsgálása, esetleg 
gyalogút. 

54   Lakossági Külső-zsidi út Gip-3 hátsókert 12,0 m? 
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55 24, 96  Lakossági 71-es számú út szélessége Telephely beépítési lehetőség 
bővítése. Pl.: Fatér Eurófa-4543 hrsz-en. 

56   Lakossági Sághi J. u. Lk-4övezetben a telek minimális mérete: 2400 m2, 
tulajdonosok a sorházukat a használat szerint szeretnék 
megosztani.

57   Lakossági Buszpályaudvar 299 hrsz-t érintő szabályozási terve hatályon 
kívül került helyezésre

58   Lakossági Keszthely kertváros Viola utca 5317 hrsz alatti ingatlan a Mély út 
felöl közelíthető meg. A Mély út szabályozási szélességének 
újragondolása a kérelem. Amennyiben telekosztást szeretnének a 
felső területen kialakuló új ingatlan várhatóan egy nyélen 
keresztül a Viola utcáról közelíthető meg, úgy hogy az 5316/6 
hrsz. alatti ingatlan jelenlegi beépítettségét figyelembe kell venni. 
Az ingatlan beépítettsége és a Mély utcát érintő szabályozási 
vonal ezt nem teszi lehetővé

60 137  Lakossági Keszthely Nagy Lajos király u. 2673 hrsz alatti közterület 
megközelítés nélküli ingatlan. A Nagy Lajos király út felöli két 
ingatlanhoz csatolódna, de övezeti határ van köztük.  

61 63, 124  Lakossági Keszthely Tapolcai u. 47. sz. 4529/8 hrsz alatti telek. A volt 
tejüzemi ingatlanon a tapolcai út felé megmaradt a régi porta-
bejáró épület. Ennek hasznosítása vendéglátó célra a jelenlegi 
szabályozás szerint nem lehet.

62   Lakossági A Gyenesdiás Iparos út meghosszabbításaként Keszthely 
irányában, a 063/2 hrsz illetve a 071 hrsz bevonásával a 
szabályozási terven kerüljön feltüntetésre a kivezető út 
nyomvonala. A 063/2 hrsz már jelenleg is út. Annak pontos 
kitűzése szükséges. A 071 hrsz területen is mehet út, de 
nyomvonalát szükséges kijelölni. 

63 61, 124  Lakossági Keszthely McDonalds étterem rendezéséhez, feltüntetéséhez a 
területet a valóságnak megfelelően rendezni.  

64 77  Lakossági Keszthely 078/2 hrsz . Az ingatlan jelenleg E-1v véderdő 
besorolású.(Hiányzik a HÉSZ-ből az övezeti jel magyarázata. Mint 
ahogy E-3 jel sincs értelmezve. ) A terület nem tartozik a Natura 
2000 hálózatában és nem szerepel a védett természeti területek 
között. Kéri a szabályozási terv módosítását, hogy a területet az 
ingatlannyilvántartási megnevezésnek megfelelően telephelyként 
fejleszthető legyen.

65   Lakossági Keszthely Apát utca déli oldala 3206-3210, 3192-3196 hrsz-ok. 
Jelen előírások szerint az ingatlanok jelentős korlátozásokkal 
építhetők be, vagy egyáltalán nem. Kérelem, a szabályozási terv 
változtatása, családi ház, vagy sorházas beépítés lehetőségre. Az 
elő,- oldal,- hátsó kerti méretek módosításával, akár telek 
összevonással. (pl.: 3206 és 3192 hrsz-ok)  

66 103, 121, 
135 

 Lakossági Keszthely 043/51 és 043/53 hrsz alatti ingatlan besorolásának 
megváltoztatása. A jelenlegi szabadidő sport tevékenység helyett 
a telek helyzetéből adódó autómosó építését engedélyező 
övezetként. 

67   Lakossági Keszthely Fecske u. 2505/3 hrsz. alatti ingatlant jelenleg 
kettéosztja az építési övezet határ, úgy hogy egy új út alakulna ki 
köztük. Kéri a teljes telket egységesen az Lk-2b besorolásúra 
tenni úgy hogy az út is megmarad.

68 69, 81  Lakossági Keszthely 4880/1, 060/134, 4879/1, 060/95, 060/24, 060/25, 
060/28 hrsz ingatlan tulajdonosok kérik az ingatlanon átmenő út 
nyomvonalát megváltoztatni, a szerviz utat elhagyni.  

69   Lakossági Keszthely 060/95 hrsz alatti ingatlan Köu-4 övezeti besorolásban 
van. Kérik ezt megszüntetni, szeretnék a Gip-3 ipari övezetbe 
soroltatni. Az ingatlan megközelítése a nyugati telekhatár menti 
úttal biztosítható.  
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70 99, 102  Lakossági 4618 hrsz-ú ingatlan hasznosítása érdekében közterületi besorolás 
megszüntetése 

71 23, 143  Lakossági Keszthely 0144/58, 0144/60 hrsz. kapcsán kéri, hogy 
hasznosítható, értékesíthető övezetbe kerüljön átsorolásra. 
0144/58 hrsz jelenleg Gksz-4 jelű övezet. A terület nagyság miatt 
további területek összevonásával lehet hasznosítani. A 0144/60 
hrsz. Z-2 jelű övezeti besorolású.  

73   Lakossági Keszthely Kertváros Ifjúság u. 35. sz. 5558/1 hrsz. alatti ingatlan 
jelenleg Lke-7 jelű övezetbe van. Kéri az oldalkerti szélesség (4-
4m) csökkentését, hogy szélesebb házat tudjon építeni.  

74 83, 84  Lakossági Keszthely Mátyás király u. 57. sz. 2782 hrsz. Az ingatlan 
gépjárművel történő megközelítése problémás a Mátyás király 
utca felöl. A meglévő kiálló szigetes autóbusz várakozóhely miatt. 
Célszerű lenne, a Schwarz Dávid utca felöli kialakítás, de akkor 
ott a kötelező telekalakítás szabályozási vonalat át kellene 
gondolni. 

75  Építési hatóság Lke övezetben kérik egyértelműen megfogalmazni az építhető 
egységek számát.  
Ld.: Lke-1b  (1) pont övezet

76  Építési hatóság Élőkertbe, oldalkertben, hátsókertben elhelyezhető építmények. 
Ne szigorítsunk jobban mint az OTÉK (akár ne is szabályozzuk) 

77 64 Építési hatóság 078/2 hrsz. ingatlan állapota és a szabályozás előírása között 
ellentmondás van

78  Építési hatóság Támogatjuk, ha valamilyen módon bekerülne a szabályozási 
előírásokban hogy közterülettel határos kerítés csak a kötelező 
szabályozási vonalra, vagy attól beljebb építhető. 

79  Építési hatóság B7-es tervlapon a 303 hrsz. alatti ingatlant Z-2b övezetbe sorolja, 
ami a szöveges részben nem szerepel. 

80  Építési hatóság az 1419 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán jelzett (kötelező elemként) 
út kialakításának már nincs létjogosultsága 

81 68, 69 Építési hatóság A B8-as tervlapon a Murvás utca keleti oldalán a szabályozási 
vonalat véleményünk szerint az érintett telkek tulajdonosaival 
közösen kellene módosítani, hogy egy jobb kihasználású terület 
jöjjön létre.

82 122 Építési hatóság A 4703/2 hrsz. alatti ingatlannál a kialakult telekhatárhoz javasolt 
az övezeti határt módosítani. Gip-3-ból Gip-2-be. 

83 74, 84 Építési hatóság A Mátyás király utca nyugati telekvégek és a Schwarz Dávid 
lakótelep melletti 2805/57 hrsz. alatti ingatlannál jelölt kötelező 
szabályozási vonal felülvizsgálandó. A 2805/45 hrsz alatti lakóház 
engedélyezett északi kapubehajtójának figyelembe vételével.

84 74, 83 Építési hatóság A 2776/1 hrsz. alatti ingatlan nyugati oldalán hozott szabályozási 
vonalat javasoljuk módosítani a 2774 hrsz. alatti ingatlannál 
tervezett háromszög kialakítására.

85  Építési hatóság A rendelet 25. § (3a) bekezdése szerint a „b” indexszel jelölt 
belvárosi területen autószerelő műhely újonnan nem helyezhető 
el. Ami tulajdoni lap szerint autószerelő műhely, de új tulajdonosa 
van, ott lehet új telephelyhez szakhatósági állásfoglalást adni?

86  Építési hatóság Az övezeti leírásokban több helyen visszahivatkozik a 3. §-ra, 
mely hatályon kívül lett helyezve. 

87  Építési hatóság Az olyan övezetekben, ahol a max. beépített % és a min. 
zöldterületi mutató =100 %, javasoljuk valamelyik csökkentését 
(burkolt felület biztosítása)

88  Építési hatóság Szállásférőhely, apartman fogalmak meghatározása. 
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89  Építési hatóság Az övezeti leírások nem mindig a megfelelő bekezdésre (2. § (9) 
utalnak a kötelező garázs létesítésénél (pl. 6. § (6) 1 pont) 

91 136 Lakossági Kertváros, üdülő területből lehet-e lakóövezet? (5202-5208 hrsz-ú 
ingatlanok) 

92   Lakossági Kertváros 5674 hrsz Üdülőterület lehetne lakás övezet 

93 142, 150  Hivatali Földhivatal melletti közút az 1200/1 hrsz-ot érintő. Az 1200/2 hrsz. 
alatti gyalogút (kerékpár út) talán célszerűbb lenne. Nincs valós 
elképzelés és talán nem is szükséges az út léte.  

94   Hivatali KRESZ park –a Lovassy és Ady út közötti park szabályozásának 
felülvizsgálata.

95   Lakossági Jelenleg tömbparkolóként használt területek legalizálása 
(Szabadtéri színpad, földhivatallal szembeni terület, Széchenyi u. 
sarka…)

96 24, 55  Lakossági A 4561 hrsz. ingatlan telephely melletti útszélesítés.  

98   Lakossági Iparterületen (pl.: Jankó János u, Epreskert u. …..) a sok 
közterületi parkolók jelölésének indokoltsága, felülvizsgálata.

99 70, 102  Lakossági Martinovics lakóteleptől keletre eső területen a kötelező utak ne 
legyenek kötelezőként megjelenítve.  

100   Hivatali Régészeti területek pontos beazonosíthatóságát  

101   Hivatali Nyeles telkek kialakítása.  

102 70, 102  Lakossági A Szent László árok melletti 4567 hrsz. út szélesítése a kialakult 
kerítés miatt életszerű?  

103 66, 121, 
135 

 Lakossági ALDI-tól (4981 hrsz.)  nyugatra eső területen minden övezeti jel 
kerüljön feltüntetésre 

104 158  Lakossági Kertvárosban az 5356/22 hrsz-ú útról a gyalogos útjelzést törlése, 
mivel az 5356/26, 5356/27 hrsz-ú telkek megközelítését is ez 
biztosítja. 

105   Lakossági Szent József u. északi végét keresztező 1875 hrsz. út 
szélesítésének felülvizsgálata

106   Lakossági Keszthely Múzeum utca Vt-1 övezet telepítési távolság előírásának 
felülvizsgálata.

107   Lakossági Az Interspar (4576/9 hrsz.) és Penny (4582/2 hrsz.) között a 
szabályozási terven jelölt utak jelölése már nem időszerű.  

108  Hivatali Lakásszám korlátozások felülvizsgálata azon területeken, ahl a 
kilakult állapot jelentősen túllépi. Pl. Vaszary Kolos utca 

109   Hivatali Hatályon kívül helyezett szabályozási területek szabályozása 
(Ládagyár területe, Libás strand, Fenékpuszta) 

111   Lakossági Megvizsgálandó, hogy szabályozási tervi szinten meg lehet-e 
határozni a közforgalom számára megnyitott magánút 
kialakításának kötelezettségét. 

112   Lakossági A VSZK területét ( 917/15, 917/16 hrsz) kérjük újra szabályozni, 
kifejezetten a mellette lévő sportpályára tekintettel. 

113 139  Hivatali A kerékpár utakat a valóságnak megfelelően a terveken 
feltüntetni.

114 6  Hivatali  A magán területeken lévő zöld területek jogi helyzetének 
tisztázása

115   Lakossági Gyöngyvirág u. 5414 hrsz. ingatlant érintő  övezetben előírt előkerti 
méret csökkentése az OTÉK általi 5,0 m nagyságra. 

116   Lakossági 1539 hrsz –ú utat érintő szabályozás felülvizsgálata 
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117   Lakossági Bem J. u. 33. sz. 515 hrsz. Vt-3b övezetben garázs létesítés 
előírásainak felülvizsgálata. 

118   Lakossági Keszthely Kinizsi Pál utca 56. sz. 3340 hrsz. övezetre vonatkozó 
előírás felülvizsgálata a rendeltetési egységekre vonatkozóan 

119   Lakossági Lippay Gáspár u. 5. sz. 4669/1 és 4669/2 hrsz. alatti telephely 
átsorolását kéri a Gksz-1 övezetből, Gip-3 gazdasági övezetbe. 

120   Lakossági Keszthely 4684/25, 4684/27, 062/71 hrsz. alatti ingatlan 
tulajdonosai kérik  a jelenleg Gip-3 jelű övezetben lévő 
ingatlanaik, telephelyeik szétválasztása, önálló hrsz-ra alakítása 
céljából, hogy az övezeti 3500 m2 minimális teleknagyságot 
csökkentsük 2500 m2 nagyságúra. 

121 66, 103, 
135 

 Lakossági Keszthely 043/3, 043/57 hrsz. alatti ingatlanok övezeti átsorolását 
kérik K-2 övezetből Gksz-4 övezetre. Övezeti határmódosítással, 
mivel a szomszédos ingatlanok is már ez az övezeti besorolás 
van.

122 82  Lakossági 4687/16 hrsz. ingatlanon északi oldalhatárhoz közel van egy 
régebben épült épület. Szeretné az északi oldalhatárra 
kiterjeszteni az építési lehetőséget (mint oldalhatáros beépítés).

123   Lakossági Fenyves allé környezetében tervezett lakóterület szabályozásának 
felülvizsgálata

124 61, 63  Hivatali Elkerülő utak szabályozási szélességének felülvizsgálata 

125   Lakossági Keszthely 0290, 0423 hrsz. alatti ingatlanok vízgazdálkodási 
övezetbe sorolásának felülvizsgálata 

126   Építési hatóság Jókai utca 16-18-20 sz. (694, 693 hrsz) alatti ingatlanoknál, 
útszélesítés, út sarokképzés felülvizsgálata 

127    

128   Hivatali Utcanév korrekciók: B-9 Római utca helyesen Római út; B-2 
Balassi Bálint utca helyesen Balassa Bálint utca 

129   Lakossági Vt-3 Zöldfelület a táblázatban 40% a szöveges részben 30 % ot 
határoz meg javítani kell.

130   Lakossági 2805/35 (Pakura tároló) 3 oldalról úttal határolt, ezért az építési 
hely kijelölését javasoljuk, így hasznosíthatóbb lenne a terület. 

131   Lakossági 71 sz főút és 73162 j. út késztetődében csomópont kialakítása. 

132 27  Lakossági Sörház utcai szélesítés levétele a Ranolder iskolánál. 

134 4  Lakossági Pál utca tömbbelőben övezeti határ felülvizsgálata 

135 66, 103, 
135 

 Lakossági A 4982-4983 hrsz ingatlanok környezetének felülvizsgálata 

136 91  Lakossági Kertváros 7 db ingatlan övezeti módosítása üdülő övezetből lakó, 
(5202 – 5208 hrsz, két rendeltetési egyésges üdülő). 

137 60  Lakossági Árpád utca építési vonal és oldalkert felülvizsgálta 

139 113  Lakossági Cserszegtomaj Dobogó Major előtti kerékpárút és a Keszthely un. 
Hévízi kerékpárút összekapcsolásának feltüntetése 

140 145  Lakossági Keszthely Apát utca menti kemping (hrsz: 3114/9.) keleti részén 
lakóházak elhelyzésére alkalmas övezet kialakítása.   

142 93, 150  Lakossági Deák Ferenc utca út levétele önkormányzati telekről, a földhivatal 
épületet mellett.

143 23, 71  Lakossági Z+D-vel szemben út szélességének, hátsó szervízút 
szükségességégének felülvizsgálata.
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144   Lakossági Kastély Agár pálya övezeti besorolás módosítása Lke-8 ró Kk-1tk-
ra. Nem kötelező jellel jelölt út megszűntetése.  

145 140  Lakossági Keszthely Apát utca menti kemping (hrsz: 3114/9.) keleti részén 
lakóházak elhelyzésére alkalmas övezet kialakítása.   

146   Lakossági Epreskert utca 6/2 4724/7 hrsz előkerti távolságok pontosítása 

147   Lakossági Kinizsi Pál utca és Ruszek József utca összekötés 
szükségességének felülvizsgálata. 

148   Hivatali A Balaton-parti (nyilvános mosdó) szabályozási terv módosítás Z-
1VPRT övezet 3817/1 hrsz-ú vendéglátó funkció szállás nélkül 
lehetővé tétele.

149   Lakossági Keszthely Fejér György utca 584/2 hrsz-ú telkén szálláshely 
kialakítása érdekében üzlet rendeltetés mód-váltás szálláshellyé. 

150 93, 142  Lakossági Deák Ferenc. u. hátsó kerti részén övezeti határ módosítás  

151   Lakossági Pethő utca 1113 hrsz-ú telek szabályozási környezetének 
felülvizsgálata

152   Lakossági Pethe-Béri Balogh- Festetics utcák egyetem felőli oldalán út 
szélesítés felülvizsgálata (1227 hrsz)

154 167  Hivatali Belvárosban lakásszám-korlátozás megszüntetésének 
felülvizsgálata

157   Lakossági Gyenesdiás határába tervezett új ipari terület szabályozási 
környezetének kialakítása

158 104  Lakossági A 5356/4, /20, /21, /23 hrsz-ú ingatlanok zöldterületi 
érintettségének felülvizsgálata

159   Lakossági Zkk övezetben egységesen 6,0 méteres épületmagasság 
megengedése

160   Lakossági Lőtér melletti szociális lakások Lke-6 helyett Lke-1 övezetbe való 
átsorolása, lakásszám korlátozás felülvizsgálata 

161   Lakossági A 2191 hrsz. ingatlan északi szakaszán a tervezett szabályozás 
törlése.

162   Lakossági Városház utcát érintő szabályozás törlése 

163   Lakossági Áthajtók, mint jelkulcsi elemek szükségességének felülvizsgálata 

164   Lakossági 573/2 az övezetben a tömbbelsőre előírt 5,5 m 
építménymagasság felülvizsgálata, valamint a telek egy övezetbe 
kerüljön besorolásra

165   Lakossági Nádas köz az ingatlan nyilvántartás szerinti határokkal 
közlekedési területként kerüljön ábrázolásra. 

166   Lakossági Bécsi Kapu utcától nyugatra lévő, egykori laktanya területén a 
területfelhasználások felülvizsgálata, gazdasági területek, 
napelempark kijelölése

169  Hivatali Erdészeti adatszolgáltatás alapján erdőterületek felülvizsgálata 

170  Hivatali Közúti hálózat és közterületek helyigényének felülvizsgálata a 
teljes közigazgatási területet érintően 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

1 1 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Mátyás király utca mentén (Lke-4) az 
előkert előírásának felülvizsgálata (az előírás 
5,0 m, de az utca már beállt 0,00 m-re) 

Módosítás leírása 

 
A kialakult állapot szerinti 0,0 előkerttel való 
építkezést a hatályos HÉSZ is megengedi. Az 
új HÉSZ-ben is a kialakult adottság, a 
szabályozási terven berajzolt előkertvonal, és 
az általános előírások szabályozzák az előkert 
mértékét. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 

56



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

2 2 Lakossági 

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Belváros Vt-3b és Lk övezetekben a garázs és előírt 
zöldterület nagyságának felülvizsgálata (javaslat: 
lakásszámhoz kapcsolódóan telken belüli 
többletparkoló kialakítása) 
 

Módosítás leírása 

 
Hatályos előírás: 
2.§ (9)  
(9) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, 
területek rendeltetésszerű használatához az 
országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletben (OTÉK) előírt mennyiségű és fajtájú 
gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá 
rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a 
telken biztosítani, az Lk, Vt-3b jelű övezetekben új 
építés, bővítés esetén, új lakásonként illetve 
rendeltetési egységként garázs létesítendő. 
 
 
A HÉSZ kertvárosi övezeteiben garázs létestésére 
vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatra kerültek, 
a garázsban történő járműelhelyezés követelménye 
megszűnik. A járműelhelyezés térfelszínen is 
tervezhető. A kötelezően elhelyezendő 
parkolóhelyek számát országos előírás 
szabályozza, melynél szigorúbb előírást a HÉSZ 
jelenleg nem állapíthat meg. Az előírások ezzel 
összhangban kerültek kialakításra. 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

3 3 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
1013 hrsz-ú területet érntő hátsókert 
méretének felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási tervlapról az építési helyek 
törlésre kerülnek. A HÉSZ 6.§ (13) pontja 
kiegészítésre kerül. Vegyes és kisvárosias 
övezetekben zártsorú beépítés esetén a 
hátsókert mérete 25,0 m telekmélység alatt 0,0 
m-ben kerül meghatározásra. A fölötti 
telekmélység esetén már elvárható a hátsókert 
kialakítása. Az országos előírások szerint a 
hátsókertben egyes melléképítmények 
elhelyezhetők. A meglévő, szabályosan felépült 
épületek pedig korlátozás nélkül használhatók.  
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

4 
134 

4 
130 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

4. Pál utca tömbbelsőben található Lk-5 és Lke-
4 övezeti határ felülvizsgálata telek 
megoszthatósága érdekében 
 
134. Pál utca tömbbelőben övezeti határ 
felülvizsgálata 
 
 

Módosítás leírása 

 
A hatályos terv szerint a tömb utcafronti, és 
belső, feltárandó része eltérő övezetbe sorolt. a 
két övezet között övezethatárral kötelező 
telekalakítás került rögzítésre. 
A módosítás során az érintett tömb Pál utca 
felöli tömbrésze Lk-5 övezetből Lke-4 övezetbe 
kerül átsorolásba. így a tömb teljes területe 
azonos övezetbe kerül, mely a 
telekalakításokat sgeíti. 
 
Az Lke-4 övezet előkertre vonatkozó előírásai 
pontosításra kerülnek, és az oldalkert 4,0 
méterre módosul. Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

5 5 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Társasház feletti terület megközelítése és a 
szabályozási vonalak. A pataknál 6,0 m-es út 
van. 3046/54 hrsz. A patak melletti mindkét 
oldali 6,00 m-es út szükségességének 
felülvizsgálata. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A patak egyoldali gyalogos megközelítése 
elegendő, a tervezett keleti oldali közúti feltárás 
jelenleg is magánterületeken, elkerített 
területen találhatók.  
 
A patak keleti oldalán található zöldterületek 
határvonala kismétékben módosul a 
magántulajdonú területek igénybevételének 
nagyságának megfelelően. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

6 6 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Amazon szálló  (2026 hrsz.) zöld felületként 
kialakítandó terület szükségességének 
felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

 
A teljes közigazgatási területen felülvizsgálatra 
került az övezet jellemzően zöldfelületként 
fenttartandó, be nem építhető területei. A 
jellemzően úszótelkes beépítések zöldfelületei 
megmaradtak, míg a belvárosi területek, 
egyetem telkein jelzett kötelezően kialakítandó 
területek törlésre kerültek. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

 

7 7 Lakossági 

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Zártsorú építési fogalom pontosítása. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A zártsoró beépítési mód fogalmát magasabb rendű 
jogszabály rögzíti, a hézagosan zártsorú beépítés 
előírását általánosságban felülvizsgáljuk, és 
törlésre kerül. Az épületek a zártsorú építési helyen 
belül az építtetői szándék és a településképi 
követelmény alapján alakulhat. 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezése 

8 8 Lakossági 

 
25.§ (3) 
 
(3a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken 

a (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően az autójavítás és 

karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gépjármű javítás, asztalos tevékenység jogi 
megfogalmazása. 25 §.(3) bekezdésben nincs 
benne ez a két fogalom 
 
 

Módosítás leírása 

 
A 25.§ (3a) bekezdését pontosítjuk. 
A hivatkozott szakaszban felsorolt tevékenységek a 
gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rednszere (TEÁOR) kerültek 
megnevezésre, további pontosításuk a HÉSZ-ben 
nem szükséges. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

(7) A melléklet szerinti városközponti területeken a (6) 
bekezdésben felsoroltakon túlmenően a Gépjárműjavítás, -
karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el. 
Meglévő telepengedély a rendelet elfogadását követően egy 
alkalommal hosszabbítható meg. 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

9 9 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Szabályozási vonalak, utak szélességének 
felülvizsgálata. Ahol beállt, pl: Tapolcai u. Jegenye 
u. elkerülő út (4543,hrsz, 4517 hrsz McDonalts 
melletti terület) stb 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási terven átfogóan felülvizsgálatra 
kerültek a szabályozási vonalak szükségszerűsége 
a kialakult telekállapotoknak megfelelően. 
 
Ahol a tervezett szélesítés kismértékben érint 
meglévő, kialakult állapotot, és a közlekedési terület 
kismértékű növelésének haszna, szükségessége 
nincs arányban az igénybe venni kívánt területtel, a 
szabályozási vonal pontosodik. 
Továbbá az elmúlt évek lezajlott telekalakításainak 
figyelembe vételével is pontosodnak a szabályozási 
vonalak. 
Ez érinti a nevezett területeket is. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 

72



GSPublisherVersion 0.0.100.100

megszűnő közúti terület

törölt szabályozási terület

felülvizsgálati terven megjelenő
szabályozási vonalak

új közúti terület

megmaradó közúti terület

73



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

10 10 
Építési 

Hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 2895 hrsz. közterületi besorolásának 
tisztázása 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az új szabályozási terv megjelenében is 
megváltozik, jobban fogja segíteni a megértést. 
Például az utak kitöltésre kerülnek, így a teljes 
közigazgatási terület vonatkozásában 
egyértelműsítésre került a közterület-nem 
közterület közti határ. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

12 12 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 1078 hrsz-ú ingatlant érintő 
szabályozási vonal felülvizsgálat 
 
 

Módosítás leírása 

 
A hrsz 1078 érintő szabályozási vonal törlésre 
került tekintettel arra, hogy a 9,0 m-es 
szabályozási szélesség így is biztosítható. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

13 13 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 3046/54 hrsz. Fáy-Bessenyei u. 
sarkát érintő szabályozsi vonal felülvizsgálat 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási vonal törlésre került. Az árok 
egyik oldalán a gyalogos közlekedés 
biztosítása elegendő. 
 

Alaptérképi állapot 

 
80



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 

82



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

14 14 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 0444/15 hrsz. (Kutya menhely) 
fennmaradása érdekében övezeti módosítás 
 

Módosítás leírása 

 
A gyepmesteri telep önálló, új beépítésre nem 
szánt terület övezetébe kerül, ahol a 
tevékenység hosszútávon folytatható. 
Az új övezet alacsony beépíthetőségű (10% 
beépíthetőség, 4,5m épületmagasság.), 
övezeti besorolása: Kb-9-tü. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

15 15 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
4405/70 hrsz-ú társasházt érintő 
közútszabályozás felülvizsgálata.  
 

Módosítás leírása 

 
A hrsz 4405/70 érintő szabályozás a 4405/13 
irányába törlésre került, a hrsz 4405/43 és a 
4405/49, továbbá a 4405/44 érintő, zsákutca 
forduló mélysége 20,0 m szélességben került 
kiszabályozásra. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

16 17 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
615 hrsz. Kossuth L. u. 28. sz. A szabályozási 
vonal törlése a telekről. Ne legyen kisebb a 
terület. A felette lévő zöld terület és 
tömbfeltárás újragondolása. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A telket érintő szabályozási vonal és zöldterület 
törlésre került. A szabályozási tervben foglalt 
javaslat az elmúlt évtizedekben nem indult, 
meg, a tömb délről való feltárása ma már nem 
reális. 

Alaptérképi állapot 

 

89



  

Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

90



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

17 18 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
0238/4 hrsz Szendrey telepen lévő telephely 
övezeti felülvizsgálata (Vt-6) 
 
 

Módosítás leírása 

 
Nem ismert  olyan szándék, ami a jelenlegi 
övezeti előírásokon belül nem megvalósítható. 
Marad a hatályos állapot. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

18 19 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Martinovics utca – zártsorú beépítés 
felülvizsgálata (szabadon álló, vagy 
oldalhatáron álló beépítésre) 
 

Módosítás leírása 

 
Az utcában a kialakult beépítési mód 
oldalhatáron álló képet mutat, azonban a 
kisméretű kialakult oldalkertek nem biztosítják 
az álalános elvek és előírások szerinti 
méreteket. 
Az utca beépítési karakterének megőrzése 
javasolt a zártsorúsodás megengedése helyett.  
Ennek érdekében az övezetben ezen utcák 
mentén az oldalkert méretére vonatkozóan 
külön (országos jogszabály előírásaival 
összhangban álló) előírás kerül rögzítésre: 
 
Oldalkert: 
„A Martinovics Ignác, Táncsics Mihály, Mátyás 
Király, Munkás, Csizmadia Sándor, Nagy Imre, 
Fenyves, Hóvirág utcák mentén az oldalkert 
mérete: min 4,0 m” 
 

Alaptérképi állapot 

 
94



 

Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

19 20 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lendl Adolf út, elkerülő út viszonyát felül kell 
vizsgálni. 4709, 4703/3  hrsz 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozási terv az érintett részen a 
kialakult telekhatárok, és használat figyelembe 
vételével pontosodik. A 71-es főúttal az érintett 
szakaszon földút halad, a mezőgazdasági 
területek kiszolgálására.  

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

21 22 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Apát u. 19. sz. 3162 hrsz. A keleti 
oldalon lévő garázs épület építési engedélyt 
kapott, meglévő kitöltéssel kérik jelölni.  
 

Módosítás leírása 

 
A földhivatali nyilvántartásban bejegyzett 
építmények a friss alaptérképi adatszolgáltatás 
szerint aktualizálásra kerültek. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

22 24 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Móra Ferenc u. 212 hrsz. Zártsorú 
beépítettség, vagy építési helyet szükséges 
adni tulajdonos szerint a keleti oldalra. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az Lk-5 övezeti határa módosul, az általános 
elvnek megfelelően csak az Ady Endre utca 
menti ingatlanok kerültek Lk-5 övezetbe. Az 
érintett ingatlan a szomszédos ingatlanokkal 
azonos építési feltételekkel építhető be. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

23 
71 

143 

25 
80 
138 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
23. Keszthely 0144/6 hrsz és 0144/7 hrsz 
szántó terület érintő szervizút szükségtelen, 
kérik törölni 
 
71. Keszthely 0144/58, 0144/60 hrsz. kapcsán 
kéri, hogy hasznosítható, értékesíthető 
övezetbe kerüljön átsorolásra. 0144/58 hrsz 
jelenleg Gksz-4 jelű övezet. A terület nagyság 
miatt további területek összevonásával lehet 
hasznosítani. A 0144/60 hrsz. Z-2 jelű övezeti 
besorolású 
 
143. Z+D szemben út szélesség csökkentés, 
hátsó szervízút szükségessége 
 

Módosítás leírása 

 
A szervízút jelölése törlésre került. A 
megvalósult úthálózati fejlesztésekkel a temető 
előtti út szerepe megváltozott,  forgalma 
lecsökkent. 
a módosítással új beépítésre szánt terület kerül 
kijelölésre.  
Új beépítésre szánt terület után a 2018. évi 
CXXXIX. Törvény 67.§ alapján a 
területnövekmény legkevesebb 10%-ának 
megfelelő, 50%-ban azzal közvetlen 
településszerkezeti kapcsolatban lévő 
zöldterületet kell biztosítani (gazdasági terület 
települési területfelhasználási egység 
területének növelése esetén a zöldterület 
helyett védőerdő is kijelölhető).  

 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

24 
55 
96 

26 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
24. Keszthely 4543 hrsz ingatlannál az út 
szélesítések felülvizsgálata és építési hely 
biztosítása. Déli előkert jó lenne a kialakult 
beépítés vonalában 
 
55. 71-es számú út szélessége Telephely 
beépítési lehetőség bővítése. Pl.: Fatér Eurófa-
4543 hrsz-en. 
 
96. A 4561 hrsz. ingatlan telephely melletti 
útszélesítés 
 
 

Módosítás leírása 

 
24. A 71. sz. főút kiépült a jelenlegi 
használatnál nagyobb területre távlatban sincs 
igény. Az út határa, szabályozási vonala a 
kialakult telekhatárra módosul. 
Továbbá a Gksz-4 építési övezet (és minden 
Gksz övezet) előkertre vonatkozó előírása 12,0 
méter helyett 8,0 méterre csökken. 
Az övezet (és minden Gksz övezet) zöldfelületi 
élőírása 5%-kal csökken. 
 
55. 9. és 52. számú indítványokkal 
összehangban – 71. számú főút szablyozási 
szélességének felülvizsgálata megtörténik, az 
úthoz nem szükséges területek a szomszédos 
területfelhasználásba, övezetbe olvadnak. 
 
 
96. Az út szabályozási szélessége már 
korábban a telekhatárhoz került igazításra, 
kismértékű szélesítés tervezett az árok felé. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

25 
39 

27 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
25. Lovassy- Malom utcai dél-keleti sarok 
épület (Hrsz: 223/13. - kemencés). Az épület 
belelóg az út területébe és új övezeti 
besorolást szükséges megállapítani.  
 
39. Malom u. 3. sz. Üzlet bontásra van ítélve, 
megtartása javasolt. Kemencés. 

Módosítás leírása 

 
A parkoló és út menti szolgáltatás minőségi 
megújuklása támogatható, az érintett ingatlan 
a jelölt telekalakítással használható telekké 
alakulhat a rögzített övezeten belül. A terület új 
övezeti kódja: Vt-3, azaz településközponti 
vegyes terület. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

26 28 Lakossági 

 
4.§ (2) 
 
16) az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem 
építhető területe, kivéve, ha a funkció más beépítésre nem 
szánt használatot igényel; 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kötelező zöld felület egyértelmű meghatározása. 
Gyephézagos burkolat hogyan befolyásolja a 
zöldfelületi %-ot? 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az övezetenként kialakítandó zöldfelülettel 
kapcsolatban az országos előírások az irányadók, a 
HÉSZ további előírásokat nem fogalmaz meg. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

27 
132 

29 
128 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
27. Sörház utca déli irányú szélesítése. Pl.: 
iskola terület 
 
132. Sörház utcai szélesítés levétele a 
Ranolder iskolánál.  
 

Módosítás leírása 

 
A Sörház utca szélesítését töröltük, a tervezett 
intézményfejlesztést is figyelembe véve. 
Javasolt az utca déli határán előkert nélküli 
épületek és tömör kerítések bontása, az utca 
légtérarányát növelné. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

28 30 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Zártsorúsítás szükségességének 
felülvizsgálata (utcafronti szituációk 
kizárólagos támogatása). Ld.: Erzsébet 
királyné u. 48-62. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozás szándéka a villasor egységes 
építészeti megjelenése. Építési vonallal a 
villasor utcafronti homlokvonala és egységes 
utcakép biztosítható. 
 
Az Erzsébet királyné u. mentén építési vonal 
került feltüntetésre utcafronti telekhatártól kb. 
3,5 m-re. Ezen felül a HÉSZ kiegészül az 
érintett övezet tekintetében, hogy az 
utcavonaltól számított 18,0 méteren belül fő 
rendeltetést kell elhelyezni. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezése 

29 31 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A tető szélesség ipari területen ne legyen 
korlátozva. 
 
- 

Módosítás leírása 

 
A Településképi rendelettel az előírások a HÉSZ-
ben hatályon kívül helyezésre kerültek. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezése 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

30 32 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Tomaji sor melletti 0131/-0131/28 hrsz-ig a 
területek megközelítése nincs megoldva. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A területek megközelítése a szabályozási terv 
szerint megoldott. Mindemellett a meglévő út 
távlatban is útként való használata 
támogatható, e szerint kerül jelölésre. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

31 33 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Deák F. u. 33. 1185 hrsz (rendőrségtől délre 
lévő ingatlan) északi oldalán lévő épületek 
bővítési lehetőségének felülvizsgálata. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az új szabályozási tervek nem tartalmaznak 
már építési hely jelöléseket. Ennek hiányában 
az indítvány megoldásra kerül. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

32 34 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Vízügyi terület 0259/4 hrsz-0423 hrsz. közötti 
szabályozási vonal helyzetének tisztázása 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett vízügyi terület az M76 átvezetésénél 
a használat szerinti, vízgazdálkodási területbe 
átsorolásra került. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

33 35 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely kertváros Bikedi sortól lefelé, az út 
szélessége változó, (5010/3 hrsz. út), 
szükségességének felülvizsgálata 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett útszakasz nyomvonala és 
szabályozási szélessége felülvizsgálatra került.  
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

34 36 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kastély melletti beépítési lehetőség. 2500/2 
hrsz. a kastély bejárata melletti üzlet 
fejlesztésének lehetővé tétele. 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlan önálló övezetbe kerül, mely 
a működését a továbbiakban is biztosítja. Az új 
övezeti besorolás Vt-8. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

35 37 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Z+D alatti terület véderdő besorolású, de 
parkolóként van használva. 0130/39, 0130/40 
hrsz. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az MáTrT, és az Erdő adattár nyilvántartása 
szerint sem erdőterület, így átsorolása 
megvalósítható, azonban visszapótlásáról 
gondoskodni kell. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 

136



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

36 39 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Deák Ferenc u. 63-65 sz. mögötti 1214/15 
hrsz –játszótér, sportpálya - HÉSZ viszonya. 
 

Módosítás leírása 

 
A zöldterület határa a jelenlegi használat 
szerint pontosodik 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

40 44 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Fenékpusztától nyugatra, nincs HÉSZ-ben 
szabályozva, csak szerkezetin látszik. 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett, örökségi értékekben gazdag terület 
jelentős fejlesztési potenciállal rendelkezik.  A 
területre részletesen kidolgozott, elfogadott 
fejlesztési terv nincs. Ezért a térségi tervek, a 
kialakult használatok, és a hatályos tervekben 
megfogalmazott elképzelések vizsgálata alapján 
kerülnek rögzítésre a területhasználatok 
övezetek. A Kiskastély és közvetlen környezete 
településközpont vegyes területbe, övezetbe, a 
szomszédos jelenleg gazdasági célú terület 
különleges beépítésre szánt területbe, a 
szomszédos, a fejlesztésekbe bekapcsolható 
területeket beépítésre nem szánt különleges 
területbe, övezetbe soroljuk. Az övezetekben 
elhelyezhető funkciók, a beépítés paraméterei 
az örökségi értékek megőrzése és tiszteletben 
tartása melletti fejleszthetőséget hordozzák 
magukban. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

41 46 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Vállus Balatongyörök erdei út 074 hrsz. vegyes 
használatú legyen. 
 

Módosítás leírása 

 
A külterületi utak a szabályozási terven 
ábrázolásra, megjelölésre kerültek. Az útként 
megjelölt úton a tervezett közlekedésre 
hosszútávon alkalmas. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezése 

43 49 Lakossági 

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Balaton part Z-1, Z-2  övezet beépíthetősége. 
Egyértelműen legyen meghatározva a 
beépíthetőség. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során a zöldterületek szabályzosása 
alapvetően változik, a hatályos előírásoknak 
megfelelően, a zöldterületek, méretükből, és 
használatukból adódóan Zkp jelű közparkra, és Zkk 
jelű közkertre tagozódnak. A HÉSz-ben rögzített 
előírások a magasabb rendű jogszabályokal 
összhangban készültek. Az övezetekben 
általánosságban a használathoz szükséges 
rendelteések elhelyezhetők. 
A részleteket. a rendelet-tervezet tartalmazza, 
 

HÉSZ tervezett rendelkezése 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

44 50 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gyöpi út 4724/8 hrsz. út déli nyomvonala az 
épülettel határos legyen, ne vágja ketté. 
 

Módosítás leírása 

 
Az út szabályozása a hrsz. 4724/9 ingatlanon 
található épületbe belemetsz. Az út 
szabályozási szélessége csökken, a déli 
határán irányban a 4724/8 telekhatárhoz került 
igazításra. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

45 51 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
4797 hrsz. Károlyi Gyula u. melletti árok nyugati 
oldalánál a 6,0 m-es út legyen szélesebb. A 
Gksz-1-es övezetek oszthatósága miatt. 
 

Módosítás leírása 

 
Az árok keleti oldalán tervezett közút 
nyomvonala a Hévizi úttól északra eső 
szakaszánál módosul. Az út kb. 45 méteres 
szakasza megszűnik, és visszasorol az árok 
nyugati oldalán haladó Köu-4 jelű útba. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

46 52 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
4086 hrsz. nagyobb beépítési lehetőség, mint 
15 %. 
 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Sajka u., Buzogány u., Szigony u., Dankó 
Pista u., Flemle u., Kodály Zoltán u. menti Üü-1 
besorolású övezetek új, Üh-1 jelű övezetbe 
kerülnek átsorolásba, mellyel biztosítható a 
20%-os beépíthetőség. Az új övezet a 
tényleges használattal összhangban van. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

157



 

Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

47 53 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Kossuth L. u. 6. sz. 571 hrsz. 
tömbbelső felülvizsgálata 
 
 

Módosítás leírása 

 
A belvárosi sűrű települési szövet gyakori 
átközlekedést tesz lehetővé a meglévő 
közterületeken, további átjárások kötelező 
szabályozása nem indokolt. a tervről törlére 
kerülnek a rögzített, kötelező gyalogos 
útvonalak. Minemellett, a tervezett fejlesztéstől 
függően még kialakulhat átjárás, ha a létesített 
funkciók, szolgáltatások indokolják. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

48 54 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Bessenyei úti előkert beépítésének 
(Martinovics ltp.) felülvizsgálata 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Martinovics és Bessenyei utca sorházainak 
szinte mindegyike a földszinten épített 
gépjármű tárolóval rendelkezik, azon 
esetekben látható elsősorban az előkert 
beépítése, ahol a garázs átalakításra került 
lakótérré és így a gépjármű épületben már nem 
biztosított. A lakóépületek ilyetén átalakítása az 
utcában meghatározóvá vált. A minőségi 
megvalósulás elsősorban településképi 
követelmény, Az új HÉSZ a kocsibeállók 
létesítését lehetővé teszi: 
 
3. A Bessenyei György utca, Fáy András utca, 
Hajnóczy utca, Martinovics utca menti 
ingatlanok esetében a meglévő épületek és az 
utcai telekhatár által határolt területen a 
meglévő épület nem bővíthető, a területen 
lábon álló tetőként kialakított kocsibeálló 
létesíthető. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

49 55 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Toldi u. legyen egyértelműen meghatározva az 
építési hely.  

Módosítás leírása 

 
Az érintett tömbre vonatkozó övezetben  (Lke-
6) a beépítési mód oldalhatáron álló 
beépítésként kerül meghatározásra. 
  
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati  
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

50 56 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lovassy S. u. 223/7 hrsz garázs építés 
lehetősége. 
 

Módosítás leírása 

 
Az építési helyek szabályozási terven való 
rögzítésének változása az indítványozó kérését 
is megoldja. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszám

a 

Önkormányzat
i sorszám 

Indítványoz
ó 

  
Átnézeti térkép 

51 57 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
1941/3 hrsz út környéke Liliom út 
szabályozásának felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
A Liliom utca szabályozási környezete 
kismértékben pontosodott, az övezethatár 
a kialakult telekállapothoz került igazításra. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

52 58 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
0135/28 hrsz Hévizi út mentén kell a 30 m-
es szabályozási szélesség felülvizsgálata  
 

Módosítás leírása 

 
A tervezett szabályozási szélesség alkalmas 
a területek feltárását segítő szervízút 
kialakítására. Megtartása javasolt. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Hatályos szerkezeti terv 
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Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

53 59 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Zsidi út mentén (Bucher-Ser R.) út 
szükségességének megvizsgálása, esetleg 
gyalogút. 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlanok beépültek, a tervzeett 
útszakaszra a feltáráshoz nincs szükség. A 
tervből a közlekedési terület a szomszédos 
zöldterületbe kerül, a gyalogos átközlekedés 
biztosítás hosszútávon fontos. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

54 60 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Külső-zsidi út Gip-3 hátsókert 12,0 m? 
 
 

Módosítás leírása 

 
HÉSZ-t érintő módosítás 
 
Az építéménymagasság 9,5 m ami alapján 
10,0 m hátsókertet javaslunk megtartani. 
 
Hatályos rendelkezések: 
 
EK: 8,0/16 m 
OK: kialakult állapot tartható ill. 8,0 m 
kialakult állapot tartható ill. 10,0 m 
HK: 12,0 m 
 
A hátsókert mérete az övezetben 10,0 m-re 
módosul. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

56 63 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Sághi J. u. Lk-4övezetben a telek minimális 
mérete: 2400 m2, tulajdonosok a sorházukat 
a használat szerint szeretnék megosztani. 
 
 

Módosítás leírása 

 
Tulajdonosok szándéka, hogy a sorház 
egyes elemeihez tartozó, önálló telkeket 
alakítsanak ki. Ehhez az övezeti 
előírásokban 120 m2 minimálisan 
kialakítható telekméret rögzítése szükséges. 
 
A módosítás során az érintett területek (az 
új) Lk-4 jelű övezetbe kerülnek, ahol az 
előírások lehetővé teszik a tervezett 
megolsztokat. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

57 66 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Buszpályaudvar 299 hrsz-t érintő 
szabályozási terve hatályon kívül került 
helyezésre 
 

Módosítás leírása 

 
A buszpályaudvar és környezetének 
szabályozása a kialakult állapotnak 
megfelelően felülvizsgálatra került. 
 
A pályaudvartól nyugatra új parkolóterület 
került kijelölésre, valamint a zöldterület a 
vegyes terület bővíthetősége érdekében 
áthelyezésre került a szennyvízátelmelő 
szomszédságába. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 

183



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

58 67 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely kertváros Viola utca 5317 hrsz alatti 
ingatlan a Mély út felöl közelíthető meg. A 
Mély út szabályozási szélességének 
újragondolása a kérelem. Amennyiben 
telekosztást szeretnének a felső területen 
kialakuló új ingatlan várhatóan egy nyélen 
keresztül a Viola utcáról közelíthető meg, úgy 
hogy az 5316/6 hrsz. alatti ingatlan jelenlegi 
beépítettségét figyelembe kell venni. Az 
ingatlan beépítettsége és a Mély utcát érintő 
szabályozási vonal ezt nem teszi lehetővé. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A Viola utca 29-től északra eső útszakasz 
szabályozása felülvizsgálatra került. A Viola 
utca kereszteződésében az út 18 méterről 12 
méterre, majd attól délre 10,0 méterre változik, 
és leszűkül a kialakult 7,0 méteres 
szélességre. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

60 
137 

69 
132 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
60. Keszthely Nagy Lajos király u. 2673 hrsz 
alatti közterület megközelítés nélküli 
ingatlan. A Nagy Lajos király út felöli két 
ingatlanhoz csatolódna, de övezeti határ 
van köztük. 
 
137. Árpád utca építési vonal és oldalkert 
felülvizsgálta 
 

Módosítás leírása 

 
60. Indítványozó kérelme korábbi 
szabályozási terv módosításban 2020-ban 
megoldásra került, a felülvizsgálatban 
további intézkedést nem igényel. 
 
137. Az Árpád u., Nagy Lajos u., Magyar 
utcákban jelzett építési vonalak törlésre 
kerültek. 
 
Az övezetben kialakítandó beépítési mód 
oldalhatáron állóra változik, melyben az 
oldalkert méretére vonatkozó előírást a 
HÉSZ részletezi. 
 
 

Alaptérképi állapot 

 

Hatályos szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

61 
63 

124 

70 
72 

120 

Lakossági 
Lakossági 

Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
61. Keszthely Tapolcai u. 47. sz. 4529/8 hrsz 
alatti telek. A volt tejüzemi ingatlanon a 
tapolcai út felé megmaradt a régi porta-
bejáró épület. Ennek hasznosítása 
vendéglátó célra a jelenlegi szabályozás 
szerint nem lehet. 
 
63. Keszthely McDonalds étterem 
rendezéséhez, feltüntetéséhez a területet a 
valóságnak megfelelően rendezni 
 
124. Elkerülő utak szabályozási 
szélességének felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
61. A Tapolcai út menti egykori tejüzem és 
húsüzem épületei közűl fennmaradt bejárati 
épületek megtartása támogatható. Ennek 
érdekében a Gksz-2 jelű övezetbe az 
alábbiak kerülnek rögzítésre: 

7. A Tapolcai út mentén a 4529/8 és 4538 
hrsz ingatlanokon a jelen rendelet 
hatálybalépésekor az előkertben 
jogszerűen álló, egykori üzemi  épületek 
megtarthatók, az előkert méretén belül 
nem bővíthetők. 

 
 
63. A 71. sz főút teljes étrintett szakaszának 
felülvizsgálata során a közlekedési terület a 
már kialakut, és használt határokhoz 
igazodik. Továbbá az étterem javasolt 
telekhatáraihoz vázrajz is készült. 
Az étterem telkét érintően közút a hatályos 
állapothoz került igazításra. 
 
124. A 71-es út szabályozási szélessége 
korábbi indítvány alapján pontosításra kerül. 
További tervezett országos utak a terv 
szerinti szükséges méretben kerültek 
rögzítésre a terveken. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

62 71 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gyenesdiás Önkormányzata kéri, hogy a 
Gyenesdiás Iparos út 
meghosszabbításaként Keszthely 
irányában, a 063/2 hrsz illetve a 071 hrsz 
bevonásával a szabályozási terven kerüljön 
feltüntetésre a kivezető út nyomvonala. A 
063/2 hrsz már jelenleg is út. Annak pontos 
kitűzése szükséges. A 071 hrsz területen is 
mehet út, de nyomvonalát szükséges 
kijelölni. 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely a térségben szintég gazdasági 
területek fejlesztését tervezi, a gyenesdiási 
gazdasági terület szomszédságában. A 
tervezett keszthelyi telekalakítás, úthálózat 
figyelembe veszi, és kapcsolódik a 
gyenesdiási hálózathoz, így a hiányzó 
kapcsolat megvalósul.  
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 

194



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

64 
77 

73 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

64. Keszthely 078/2 hrsz . Az ingatlan 
jelenleg E-1v véderdő besorolású.(Hiányzik 
a HÉSZ-ből az övezeti jel magyarázata. Mint 
ahogy E-3 jel sincs értelmezve. ) A terület 
nem tartozik a Natura 2000 hálózatában és 
nem szerepel a védett természeti területek 
között. Kéri a szabályozási terv módosítását, 
hogy a területet az ingatlannyilvántartási 
megnevezésnek megfelelően telephelyként 
fejleszthető legyen. 
 

77. 078/2 hrsz. ingatlan állapota és a 
szabályozás előírása között ellentmondás 
van 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlan a szabályozási terven 
jelenleg Köu, illetve Ev övezetekbe került 
besorolásra. Nem érinti üzemtervezett 
erdőterület. Módosítása a területi terveknek 
való megfelelés, továbbá a biológiai aktivitás 
érték változás igazolása mellett lehetséges. 
Erdőterület nem csökkenhet. Javasolt irány 
a funkció függvényében beépítésre nem 
szánt terület, ahol a 10 % beépíthetőség 
mellett, gazdasági tervékenység folytatható. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

65 74 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Apát utca déli oldala 3206-3210, 
3192-3196 hrsz-ok. Jelen előírások szerint 
az ingatlanok jelentős korlátozásokkal 
építhetők be, vagy egyáltalán nem. Kérelem, 
a szabályozási terv változtatása, családi 
ház, vagy sorházas beépítés lehetőségre. 
Az elő,- oldal,- hátsó kerti méretek 
módosításával, akár telek összevonással. 
(pl.: 3206 és 3192 hrsz-ok) 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett telek az Apát utca és a Vasúti 
pálya telkek közötti terület, Apát utcáról 
megközelíthető területének része. A tömbön 
keresztül húzódó V-3 jelú hrsz 3199 sz. 
önkormányzati törzsvagyon részét képező 
árok húzódik. A kért telekösszevonás nem 
lehetséges. Az érintett telkek jelenleg K-2 
szk építési övezetbe tartoznak, melyen 
"sportolással kapcsolatos létesítmények, 
szolgáltató, kereskedelmi, egészségügyi 
épületek, fitness-wellness célú 
létesítmények, a tulajdonos, a használó, a 
személyzet számára szolgáló llegfeljebb 4 
lakás." alakítható ki. Az építési szabályzat 
szerinti elő oldal és hátsókert betartás 
mellett nem építhető be a telkek jelentős 
része. 
 
A területen jelentős árok fut, melynek 
megtartása indokolt. Ennek 
figyelembevételével javasolt a jelenlegi 
szabályozás megtartása. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

66 
103 
121 
135 

75 
97 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

66. Keszthely 043/51 és 043/53 hrsz alatti 
ingatlan besorolásának megváltoztatása. A 
jelenlegi szabadidő sport tevékenység 
helyett a telek helyzetéből adódó autómosó 
építését engedélyező övezetként. 
 

103. ALDI-tól (4981 hrsz.)  nyugatra eső 
területen minden övezeti jel kerüljön 
feltüntetésre 
 

121. Keszthely 043/3, 043/57 hrsz. alatti 
ingatlanok övezeti átsorolását kérik K-2 
övezetből Gksz-4 övezetre. Övezeti 
határmódosítással, mivel a szomszédos 
ingatlanok is már ez az övezeti besorolás 
van. 
 

135. A 4982-4983 hrsz ingatlanok 
környezetének felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
66. A tulajdonosi igények alapján az egész 
tömb egységesen Gksz-4 övezetbe kerül. 
 
103. A terület övezete korábbi módosító 
indítványban foglaltak alapján módosul, az 
egész tömb egységes övezetve kerül. 
 
121. A 043/3, 043/57 hrsz-ú ingatlanok teljes 
tömbje Gksz-4 övezetbe kerül átsorolásba 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 

202



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

67 76 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Fecske u. 2505/3 hrsz. alatti 
ingatlant jelenleg kettéosztja az építési 
övezet határ, úgy hogy egy új út alakulna ki 
köztük. Kéri a teljes telket egységesen az Lk-
2b besorolásúra tenni úgy hogy az út is 
megmarad. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során megszűnik a tervezett 
átkötés, a kertvárosias lakóterület mellett 
javasolt a hatályos övezet megtartása, 
határának pontosítása. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

68 
69 
81 

77 
78 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
68. Keszthely 4880/1, 060/134, 4879/1, 
060/95, 060/24, 060/25, 060/28 hrsz ingatlan 
tulajdonosok kérik az ingatlanon átmenő út 
nyomvonalát megváltoztatni, a szerviz utat 
elhagyni. 
 
69. Keszthely 060/95 hrsz alatti ingatlan 
Köu-4 övezeti besorolásban van. Kérik ezt 
megszüntetni, szeretnék a Gip-3 ipari 
övezetbe soroltatni. Az ingatlan 
megközelítése a nyugati telekhatár menti 
úttal biztosítható. 
 
81. A B8-as tervlapon a Murvás utca keleti 
oldalán a szabályozási vonalat véleményünk 
szerint az érintett telkek tulajdonosaival 
közösen kellene módosítani, hogy egy jobb 
kihasználású terület jöjjön létre 
 

Módosítás leírása 

 
Az északi szervízút elhagyható, a déli 
javasolt útkapcsolat pontosításra került. A 
módosítás során módosultak a közlekedési 
nyomvonalak és szélességek, melyek a 
terület feltárását a továbbiakban is 
biztosítják. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 
207



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

70 
99 
102 

79 
93 
96 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
72. 4618 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 
érdekében közterületi besorolás 
megszüntetése. 
 
99. Martinovics lakóteleptől keletre eső 
területen a kötelező utak ne legyenek 
kötelezőként megjelenítve. 
 
102. A Szent László árok melletti 4567 hrsz. 
út szélesítése a kialakult kerítés miatt 
életszerű? 
 

Módosítás leírása 

 
70. 102. Szeretné a jelenleg Köu-3 jelű út 
besorolást valamilyen értékesíthető 
hasznosításba, övezetbe átsoroltatni.  
 
Az út kapcsolat megtartása javasolt, a terület 
feltárásának logikus helye. 
Nyomvonala jobbra (keletre) tolódik, így 
önállóan nem hasznosítható szélességű 
utakat és részben önkormányzati tulajdonú 
telkeket vesz igénybe. 
 
99. A terület tervezett feltárására reális 
javaslat, megtartása javasolt, a 
szabályozatlan spontán telekalakítások 
kerülendők. 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

73 82 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Kertváros Ifjúság u. 35. sz. 5558/1 
hrsz. alatti ingatlan jelenleg Lke-7 jelű 
övezetbe van. Kéri az oldalkerti szélesség 
(4-4m) csökkentését, hogy szélesebb házat 
tudjon építeni. 
 

Módosítás leírása 

 
Az építési hely ábrázolás megszűnik, így a 
HÉSZ előírásai alapján kell az építési helyet 
megállapítani. Az oldalkert mérete az 
építménymagasság fele, de nem lehet 
kisebb 3,0 méternél szabadonálló beépítés 
esetén.  
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

74 
83 
84 

83 
84 
85 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

74. Keszthely Mátyás király u. 57. sz. 2782 
hrsz. Az ingatlan gépjárművel történő 
megközelítése problémás a Mátyás király 
utca felöl. A meglévő kiálló szigetes 
autóbusz várakozóhely miatt. Célszerű 
lenne, a Schwarz Dávid utca felöli kialakítás, 
de akkor ott a kötelező telekalakítás 
szabályozási vonalat át kellene gondolni 
 

83. A Mátyás király utca nyugati telekvégek 
és a Schwarz Dávid lakótelep melletti 
2805/57 hrsz. alatti ingatlannál jelölt 
kötelező szabályozási vonal 
felülvizsgálandó. A 2805/45 hrsz alatti 
lakóház engedélyezett északi 
kapubehajtójának figyelembe vételével. 
 

84. A 2776/1 hrsz. alatti ingatlan nyugati 
oldalán hozott szabályozási vonalat 
javasoljuk módosítani a 2774 hrsz. alatti 
ingatlannál tervezett háromszög 
kialakítására. 
 

Módosítás leírása 

 
74. A meglő teleknyilvántartás szabályozási 
lekövetésével módosításra került a közút 
keleti végét érintő lehatárolása. Ezzel a telek 
kívánt megközelítése megvalósítható. 
 
83. A 74. szerinti módosítással a probléma 
megoldódik. 
 
84: A Zsidi út keleti irányú szélesítését célzó 
szabályozás felülvizsgálatra került, a 
hatályos állapothoz igazodó zöldterület 
került kijelölésre. A portaépülettől északra a 
közút határa a meglévő telekhatárhoz került 
igazításra. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

75 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lke övezetben kérik egyértelműen 
megfogalmazni az építhető egységek számát.  
Ld.: Lke-1b  (1) pont övezet 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ (17) pontjának fő szövegében 
szereplő 4 lakás és utána az (1) pontban pedig 
az OTÉK-ra hivatkozik, ahol 4 lakás van. 1 
pont kiegészítésében 6 lakás szerepel.  
A felülvizsgálat során a HÉSZ felépítése 
megváltozik, az elhelyezhető rendelettéi 
egységek száma egyértelműsödik. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

76 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Előkertben, oldalkertben, hátsókertben 
elhelyezhető építmények. Ne szigorítsunk 
jobban mint az OTÉK (akár ne is 
szabályozzuk) 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ módosításra kerül, az e terüelteken 
elhelyezhető építmények körét az OTÉK 
előírásaihoz képest nem szigorítja. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

78 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Támogatjuk, ha valamilyen módon bekerülne a 
szabályozási előírásokban hogy közterülettel 
határos kerítés csak a kötelező szabályozási 
vonalra, vagy attól beljebb építhető. 
 

Módosítás leírása 

 
Rögzítjük a HÉSZ-ben. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

25. Kerítésekre vonatkozó előírások 

27. § 

(1) Kerítést a telek meglévő vagy tervezett szabályozási vonalán, 

magánút határán, vagy e vonalaktól telek irányban beljebb lehet építeni 

ha a kerítés elé történő növénytelepítés, vagy parkolás céljából 

indokolt, és településképi szempontból elfogadható. 

(2) A kerítések kialakítása a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történhet. 

(3) Útszélesítéssel (szabályozási vonallal) érintett, távlatban megszűnő 

telekhatáron csak ideiglenes kerítés létesíthető, és csak abban az 

esetben, ha a terepadottságok közlekedésbiztonsági okból indokolják. 

Egyéb esetben a meglévő és tervezett közlekedési terület határán 

kerítés nem létesíthető. 

(4) Amennyiben az ingatlan megközelítését szolgáló közút vagy 

magánút kialakult vagy tervezett szélessége a 6,0 m-t nem éri el, az 

ingatlan gépjárműközlekedésre alkalmas kapuját a telekhatártól 

legalább 2,0 m-rel beljebb, telken belül kell kialakítani. 

(5) Utcafronti kerítések magassága a közterület felőli oldalon az 1,80 

m-t nem haladhatja meg. 

(6) I. rendű közlekedési célú közterületekről telkenként legfeljebb egy, 

6,0 m-t meg nem haladó szélességű gépjárműközlekedésre alkalmas 

bejárat létesíthető. 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

79 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
B7-es tervlapon a 303 hrsz. alatti ingatlant Z-
2b övezetbe sorolja, ami a szöveges 
részben nem szerepel. 
 

Módosítás leírása 

 
A településrendezési felülvizsgálatával a 
zöldterületek övezetei is változnak A 
módosult országos jogszabályokkal 
összhangban a zölterületek méretük és 
funkciójuk szerint Zkp (közpark) és Zkk 
(közkert) övezetekre tagozódnak. 
Pontosodnak az övezetekhez kapcsolódó 
előírások is. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

80 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az 1419 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán jelzett 
(kötelező elemként) út kialakításának már 
nincs létjogosultsága 
 

Módosítás leírása 

 
Az ingatlan nyugati és déli határában lévő út 
törlésre került. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 
223



Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

82 
122 

84 
118 

Építési 
hatóság 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
82. A 4703/2 hrsz. alatti ingatlannál a 
kialakult telekhatárhoz javasolt az övezeti 
határt módosítani. Gip-3-ból Gip-2-be. 
 
122. 4687/16 hrsz. ingatlanon északi 
oldalhatárhoz közel van egy régebben épült 
épület. Szeretné az északi oldalhatárra 
kiterjeszteni az építési lehetőséget (mint 
oldalhatáros beépítés). 
 

Módosítás leírása 

 
A 4703/2 hrsz-ú ingatlan Gip-2 övezetbe 
került átsorolásba. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

85 84 
Építési 
hatóság 

 
25.§  
 
(3a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken 
a (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően az autójavítás és 
karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el. Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A rendelet 25. § (3a) bekezdése szerint a „b” 
indexszel jelölt belvárosi területen autószerelő 
műhely újonnan nem helyezhető el. Ami 
tulajdoni lap szerint autószerelő műhely, de új 
tulajdonosa van, ott lehet új telephelyhez 
szakhatósági állásfoglalást adni 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályzat építésügyi szempontból 
fogalmaz meg elvárást új ilyen rendeltetésű 
épületet nem lehet építeni. A meglévő 
használata nincs tiltva. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

(7) A melléklet szerinti városközponti területeken a (6) 

bekezdésben felsoroltakon túlmenően a Gépjárműjavítás, -
karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el. 

Meglévő telepengedély a rendelet elfogadását követően 

egy alkalommal hosszabbítható meg. 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

86 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az övezeti leírásokban több helyen 
visszahivatkozik a 3. §-ra, mely hatályon kívül 
lett helyezve. 
 

Módosítás leírása 

 
Új HÉSZ készül. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

87 84 
Építési 
hatóság 

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az olyan övezetekben, ahol a max. beépített 
% és a min. zöldterületi mutató =100 %, 
javasoljuk valamelyik csökkentését (burkolt 
felület biztosítása) 
 

Módosítás leírása 

 
Érintett  Ln-1 és Ln-2, Ln-2b (zöldfelület itt 
kialakult) övezetk szabályozása módosul.  
A felvetett probléma nem ellentmondás, 
fejlesztő, tervező választása, hogy a 
beépíthető terület nagyságán belül hogy 
alakítja az épület és a szükséges burkolat 
viszonyát.  
Általánosságban az övezetekben 10-20% 
közötti mérték marad burkolt felületek 
kialakítására. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

88 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Szállásférőhely, apartman fogalmak 
meghatározása. 
 

Módosítás leírása 

 
A hivatkozott fogalmakat az új HÉSZ nem 
használja. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

89 84 
Építési 
hatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az övezeti leírások nem mindig a megfelelő 
bekezdésre (2. § (9) utalnak a kötelező garázs 
létesítésénél (pl. 6. § (6) 1 pont) 
 

Módosítás leírása 

 
Új HÉSZ készült, a hivatkozások számának 
csökkenésével, pontosodásával. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

91 
136 

85 
131 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
91. Kertváros, üdülő terület lakóterületbe 
való átsorolása (5202-5208 hrsz-ú 
ingatlanok) 
 
136. Kertváros 7 db ingatlan övezeti 
módosítása üdülő övezetből lakó, (5202 – 
5208 hrsz, két rendeltetési egyésges üdülő). 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlanok Üü-1 övezetből Lke-4 
övezetbe kerülnek átsorolásba. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

92 86 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kertváros 5674 hrsz Üdülőterület lehetne 
lakás övezet. 
 

Módosítás leírása 

 
Az 5674 hrsz-ú ingatlan a szomszédos 
ingatlanok övezetébe kerül átsorolásba, Üü-
2-ből Lke-8 övezetbe. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

93 
142 
150 

87 
137 
145 

Hivatali 
Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
93. Földhivatal melletti közút az 1200/1 
hrsz-ot érintő. Az 1200/2 hrsz. alatti 
gyalogút (kerékpár út) talán célszerűbb 
lenne. Nincs valós elképzelés és talán nem 
is szükséges az út léte. 
 
142. Deák Ferenc utca út levétele 
önkormányzati telekről, a földhivatal 
épületet mellett. 
 
150. Deák Ferenc. u. hátsó kerti részén 
övezeti határ módosítás 
 

Módosítás leírása 

 
A tervezett összekötés önkormányzati telket 
érint, megtartása javasolt. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

94 88 Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
KRESZ park –a Lovassy és Ady út közötti 
park szabályozásának felülvizsgálata. 
 

Módosítás leírása 

 
Az építésztervek alapján a Kresz park 
területigényének megfelelően módosult a 
sportterület és zöldterület határa. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

95 89 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Jelenleg tömbparkolóként használt területek 
legalizálása (Szabadtéri színpad, földhivatallal 
szembeni terület, Széchenyi u. sarka…) 

Módosítás leírása 

 
A területek maradnak a jelenelgi övezeteben, 
melyek egy esetleges későbbi beépítést is 
lehetővé tesznek. 

Alaptérképi állapot 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

98 92 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Iparterületen (pl.: Jankó János u, Epreskert 
u. …..) a sok közterületi parkolók 
jelölésének indokoltsága, felülvizsgálata. 

Módosítás leírása 

 
A magáningatlanokon, és a közlekedési 
területeken jelölt parkolók (javasolt elemek) 
törlésre kerültek. Mindamellett ahol az utak 
szélessége lehetővé teszi továbbra is van 
mód, azok kialakítására. 
Külön indítványban az iparterületen a 
tervezett utak területe, határa is 
felülvizsgálatra, pontosításra kerül. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

100 94 Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Régészeti területek pontos 
beazonosíthatóságát 
 
 

Módosítás leírása 

 
A régészeti lelőhelyek ábrázolása 
aktualizálásra került az örökségvédelmi 
hatóság adatszolgáltatása, és az 
örökségvédelmi hatástanulmány alapján. 

Alaptérképi állapot 
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Régészeti lelőhely és azonosító száma
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

101 95  

 
11.§  
 
(4)Tömbbelsők feltárása közút vagy magánút létesítésével, 
illetve ahol az övezeti előírás erről külön rendelkezik, nyeles 
telek kialakításával lehet. 
 
( 8 )  Ha a terven jelölt tömbbelsők feltárására hívatott magánút 
kialakítása részlegesen, ütemezetten, vagy a tulajdonosi 
szándéktól függően, nem egyszerre épül ki, a tömbbelsőben 
kialakított telekre építési engedély adható, nyelestelkek 
létesítésével, vagy bármely közterületi kapcsolat igazolásával, a 
magánút teljes megvalósulásáig.  
 
(9)Nyelestelek esetén, ahol az övezeti szabályozás máshogy 
nem rendelkezik, szabadon álló beépítés engedélyezhető. Az 
oldalkertek kialakítását a 5. számú melléklet szerint kell 
biztosítani, a telek méreteitől függően az oldalkertek az optimális 
beépíthetőség érdekében felcserélhetők.  

 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Nyeles telkek kialakítása. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A nyeles telek kialakítása csak egyes kivételes 
estekben javasolt. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

(8) Újonnan nyeles telek – kivéve, ha a terepadottságok 

indokolják, vagy, vagy az övezeti előírások kifejezetten 

megengedik – nem alakítható ki. Terepadottságok akkor 

indokolják nyeles telek kialakítását, ha a telek csak 10%-

nál meredekebb köz, vagy magánúttal lenne 

megközelíthető. 

 (11) Ha a terven jelölt tömbbelsők feltárására hívatott 

magánút kialakítása részlegesen, ütemezetten, vagy a 

tulajdonosi szándéktól függően, nem egyszerre épül ki, a 

tömbbelsőben kialakított telekre építési engedély adható, 

nyelestelkek létesítésével, vagy bármely közterületi 

kapcsolat igazolásával, a magánút teljes megvalósulásáig. 

A teleknyél kialakítása a magánút későbbi kialakítását nem 

lehetetlenítheti el. Egymás mellett legfeljebb két teleknyél 

alakítható ki. 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

104 
158 

98 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
104. Kertvárosban az 5356/22 hrsz-ú útról a 
gyalogos útjelzést törlése, mivel az 5356/26, 
5356/27 hrsz-ú telkek megközelítését is ez 
biztosítja  
 
158. A 5356/4, /20, /21, /23 hrsz-ú ingatlanok 
zöldterületi érintettségének felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

 
104. A Gyöngyvirág utcával merőleges 
útszakasz kizárólagos gyalogos forgalma 
törlésre került, és az út végén forduló került 
kiszabályozásra. 
 
158. A zöldterület megszüntetése után 
zöldterület visszapótlási kötelezettséggel jár, 
melynek helyszíne nem tisztázott. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

105 99 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Szent József u. északi végét keresztező 
1875 hrsz. út szélesítésének felülvizsgálata  

Módosítás leírása 

 
Az út szélesítése törlésre került. A Kilakult 
szélességű utca további szélesítése csak a 
szomszédos (1876 hrsz ) telek teljes 
igénybevételével reális.  
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

106 101  

 
7.§ (1) bekezdés 6. pont  
 

Megengedett építménymagasság: max. 9,5/12,5 m• 

min. 3,5 m;  
 
•kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti 
telepítési távolság < 9,5 m, ott az építménymagasság 
legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság 
lehet. 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Múzeum utca Vt-1 övezet. Telepítési 
távolságot ír elő. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ építési magasság – telepítési 
távolságra vonatkozó rendelkezései 
pontosításra kerülnek. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

107 102 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Az Interspar (4576/9 hrsz.) és Penny (4582/2 
hrsz.) között a szabályozási terven jelölt utak 
jelölése már nem időszerű. 
 
 

Módosítás leírása 

 
A szabályozás a kialakult állapot 
figyelembevételével módosításra kerül. 
Aterület beépült, az autós és gyalogos 
közlekedés felületei kialakultak. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

108 103 Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lakásszám korlátozások felülvizsgálata azon 
területeken, ahl a kilakult állapot jelentősen 
túllépi. Pl. Vaszary Kolos utca 
 

Módosítás leírása 

 
Amennyiben egy területen meghatárózó 
számban van jelen a az előírástól eltéső 
lakásszám, érdemes lehet az övezt 
felülvizsgálata. 
Általánosságban azonban ez nem 
ellentmondás, a meglévő, többlakásos 
épületek fennmaradhatnak, az új épüetek 
építésénél kell megfelelni az elvárásnak. 
Az új HÉSZ az újonnan elhelyezhető 
rendeltetési egységeket szabályozza. 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

109 105 Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Hatályon kívül helyezett szabályozási 
területek szabályozása (Ládagyár területe, 
Libás strand, Fenékpuszta) 
 

Módosítás leírása 

 
A Libás strand, és a ládagyár területére a 
hatályos vízpart rehabilitációs tanulmányterv 
szerinti területeket, övezeteket tudjuk jelölni. 
 
A Libás strand környezetében jelenleg is 
módosító eljárás zajlik, melynek tervezett 
megoldásait tartalmazza már felülvizsgálati 
terv. 
 
Fenékpuszta esetében, konkrét fejlesztési 
program hiányában, alapvetően az 
idegenforgelmi fejlesztéseket támogató 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területek kerülnek kijelölésre. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási tev terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 

 

266



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
 

HÉSZ hatályos rendelkezései 

111 107 Lakossági 

 
2.§  (7) 
 
Amennyiben az ingatlant új szabályozási vonal érinti, a 
meglévő és a tervezett szabályozási vonal közötti területrész 
közterület, vagy közforgalom számára megnyitott magánút 
lehet. 
 
 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Megvizsgálandó, hogy szabályozási tervi 
szinten meg lehet-e határozni a közforgalom 
számára megnyitott magánút kialakításának 
kötelezettségét. 
 

Módosítás leírása 

 
A magánutak létesítésének szabályai, 
kialakításuk lehetőségei rögzíthetők a HÉSZ-
ben. Közforgalom számára megnyitott, vagy 
attól elzárt státusza is. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 

(3) Amennyiben az ingatlant új szabályozási vonal érinti, a 
meglévő és a tervezett szabályozási vonal közötti területrész 
közterület, vagy közforgalom számára megnyitott magánút 
lehet. 

…… 

(2) Gépjárműforgalomra igénybe vett és a közforgalom előtt 
megnyitott magánutak legkisebb telekszélessége 6,0 m, a 
gazdasági területeket (Gksz, Gip-e) feltáró magánút minimális 
szélessége tekintet nélkül annak közforgalom előtt való 
megnyitottságára 8,0 m. A közforgalom elől elzárt és nem 
gazdasági területeket feltáró magánutak létesítése esetén a 
magánút szélessége nem lehet kisebb 5,0 m-nél. 
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indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

113 
139 

109 
134 

Hivatali 
Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
113. A kerékpár utakat a valóságnak 
megfelelően a terveken feltüntetni. 
 
139. Cserszegtomaj Dobogó Major előtti 
kerékpárút és a Keszthely un. Hévízi 
kerékpárút összekapcsolásának feltüntetése 
 
 

Módosítás leírása 

 
113. Keszthely kerékpárhálózati terve alapján 
a várost érintő meglévő és tervezett 
kerékpárutak átvezetésre kerültek. 
 
139. A javasolt szakasz feltüntetésre kerül. 
 

Alaptérképi állapot 
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Kerékpárút  -tervezett



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

115 110 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gyöngyvirág u. 5414 hrsz. ingatlant érintő  
övezetben előírt előkerti méret csökkentése 
az OTÉK általi 5,0 m nagyságra. 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely Kertváros Gyöngyvirág u. 5414 
hrsz. ingatlan felosztásából keletkezett 
5414/1 hrsz. alatti ingatatlan jelenleg Lke-8 
jelű övezetbe sorolt. Az előkert 8,0 m, az 
oldal és hátsókert 6,0 m. Kérelem: Az 
övezetben előírt előkerti méret csökkentése 
az OTÉK általi 5,0 m nagyságra.  A telek 
mélysége cca.:26,0-22,0 m. 
 
Az új HÉSZ-ben általánosságban rögzítésre 
kerül, hogy a 25,0 méter mélységet el nem 
érő telkek esetében 0,0 m hátsókertet kell 
tartani. E rendelkezés segíti a telek 
használatát. 
Továbbá az övezetben az előkert mérete 
6,0m-re módosul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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116 111 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
1539 hrsz–ú utat érintő szabályozás 
felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely Pálma cukrászda (1538/4 hrsz.) 
és attól délre eső sorházas ingatlanok 
(1537/1-1537/7 hrsz.) nyugati oldalán út 
szélesítésre szabályozott 1539 hrsz alatti 
közterület szélesítése nem megvalósítható. 
Az üzlet kiépült szinte a közterület határáig. 
Meg kellene szüntetni a szélesítést. 
Gyalogos forgalomként működik most is. 
 
A magánút Köu-5 jelű közútba került 
átsorolásba, melynek szélességét a kialakult 
telekhatárhoz igazítottuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

117 112  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Bem J. u. 33. sz. 515 hrsz. Vt-3b övezetben 
garázs létesítés előírásainak felülvizsgálata. 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely Bem J. u. 33. sz. 515 hrsz. 
Jelenleg iroda üzlet megnevezésű ingatlan. 
A Vt-3b övezetben az egységek lakássá 
alakításhoz ingatlanon belül garázs meglétét 
írja elő. Mivel ez a beépített ingatlanon nem 
biztosítható kéri a korlátozó garázs 
szükségességét eltörölni és a kialakítható 
lakások számát 4-ről 6 db-ra emelni.  
 
HÉSZ-t érintő módosítás 
 
Hatályos rendelkezkezés 
 
2.§ (9) 
 
(9) Az építmények, önálló rendeltetési 

egységek, területek rendeltetésszerű 

használatához az országos 

településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendeletben (OTÉK) előírt 

mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési 

lehetőségét, továbbá rendszeres 

teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a 

telken biztosítani, az Lk, Vt-3b jelű 

övezetekben új építés, bővítés esetén, új 

lakásonként illetve rendeltetési 

egységként garázs létesítendő. 

Az új HÉSZ-ben elvárásként a telken belüli 

járműelhelyezés jelenik meg. 

 

 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

118 113  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Kinizsi Pál utca 56. sz. 3340 hrsz. 
övezetre vonatkozó előírás felülvizsgálata a 
rendeltetési egységekre vonatkozóan 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely Kinizsi Pál utca 56. sz. 3340 hrsz. 
Az ingatlanon 2 lakás és két műterem 
egység található. Az övezeti előírás több 
lakást nem enged elhelyezni. Ezt építtető 
tudta, de a sokadik új tulajdonos csak 
vásárlás után jött rá, hogy a műterem 
rendeltetés egység elnevezés mennyi 
hátránnyal jár, amikor ő lakásnak kívánja 
használni az ingatlanát. Kéri a szabályozási 
terv felülvizsgálatát, hogy lakássá 
nyilváníthassa a műterem egységét. 
 
HÉSZ-t érintő módosítás 
 
6.§ (18) 1. pont 
 

▬az Lke-2 jelű övezetben kivételesen legfeljebb 

4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor 

létesíthető, ha a telekméret meghaladja az 

övezetre előírt kialakítható telekméret 

kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.  

A területen nem cél az előírtnál több 
rendeltetési egység elhelyezése. 
Javasolt a HÉSZ-ben rögzíteni: 
 
Az övezetben legfeljebb 4 rendeltetési 
egység csak meglévő épület huzamos 
tartózkodásra szolgáló rendeltetésének 
megváltoztatásával jöhet létre, a meglévő 
épület beépített alapterületének és az 
épület tömegének megváltoztatása nélkül, 
abban az esetben, ha az összes rendeltetés 
utáni járműelhelyezés telken belül 
biztosított, és a zöldfelület mértéke is 
megfelel az előírásoknak. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

119 115 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lippay Gáspár u. 5. sz. 4669/1 és 4669/2 
hrsz. alatti telephely átsorolását kéri a Gksz-
1 övezetből, Gip-3 gazdasági övezetbe. 
 

Módosítás leírása 

 
Keszthely Lippay Gáspár u. 5. sz. 4669/1 és 
4669/2 hrsz. alatti telephely átsorolását kéri 
a Gksz-1 övezetből, Gip-3 gazdasági 
övezetbe, övezethatár módosítással. A 
vállalkozási tevékenységéhez az ipari 
övezetben lehetséges tevékenységek 
felelnek meg. 
 
A 4669/2 hrsz-ú telephely Gksz-1 övezetből 
a szomszédos Gip-3 övezetbe került 
átsorolásba. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

120 116 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 4684/25, 4684/27, 062/71 hrsz. 
alatti ingatlan tulajdonosai kérik  a jelenleg 
Gip-3 jelű övezetben lévő ingatlanaik, 
telephelyeik szétválasztása, önálló hrsz-ra 
alakítása céljából, hogy az övezeti 3500 m2 
minimális teleknagyságot csökkentsük 
2500-ra. 
 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlanokat javasolt átsorolni 
Gip-1 jelű övezetbe, ott a tervezett 
telekalakítás végrehajtható. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Hatályos szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

123 119 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Fenyves allé környezetében tervezett 
lakóterület szabályozásának felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
Fenyves allé melletti 6002-6055 hrsz. alatti 
tömb. Kéri a zöld terület áthelyezését a 
tömb központi részébe. A 30 méter 
szélességű belső főút szélességét kéri 
felülvizsgálni. Az  
• a Z-2 jelű zöldterület áthelyezését 
nemcsak a tömb központi részére, hanem a 
Csókakői-patak, illetve a Szent Miklós út 
folytatása által határolt sarkára is 
elképzelhetőnek tartjuk, hogy azt a jelenlegi 
lakott terület polgárai is kihasználhassák,  
• a tömbön keresztül futó főútnak nemcsak 
a szélességét, hanem a teljes 
létjogosultságát kértük felülvizsgálni és azt 
a saját területünkről törölni, mert a 
mellékutcákat (ahogy az alaptérképen is 
látható) a kötelező szabályozási vonalak 
nélkül is ki tudjuk alakítani,  
• a zöldterület és a főút kikerülésével a 
6011/3 hrsz-ú úttól északra fekvő területet 
az időközben elfogadott átsorolásnak 
megfelelően teljes egészében Vt-3 
övezetbe kérjük sorolni. 
 

A módosítás során a teljes térség 
felülvizsgálata megtörténik. A terület 
tengelyét jelentő, tervezett gyűjtőút 71-es 
útra való kikötése okafogyottá vált, 
nyomvonalának módosítás szükséges. 
Ezzel összefüggésben tervezett 
kiszolgálóutak nyomvonala, övezetek, 
határai is módosulnak. A terület alapvető 
rendeltetés továbbra is a lakófunkció  
marad. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

125 121 

Nyugat-
dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely 0290, 0423 hrsz. alatti ingatlanok 
vízgazdálkodási övezetbe sorolásának 
felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
1980-as években épült a Keszthely 0290, 
0423 hrsz. alatti ingatlanok vízgazdálkodási 
övezetbe sorolása. van. Kéri lehetővé tenni 
az övezeti határ változtatással, hogy a 
telepek területét a töltéshez lehessen 
csatolni. Ezt most az eltérő övezeti 
besorolás miatt nem tudja megtenni. 
 
Az érintett ingatlanok vízgazdálkodási 
területbe kerültek átsorolásba. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

126 122 Építéshatóság 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Jókai utca 16-18-20 sz. (694, 693 hrsz) alatti 
ingatlanoknál, útszélesítés, út sarokképzés 
felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
A Móricz Zsigmon utca – Jókai utca sarkát 
érintő szabályozási kötelezés szükségességét 
felülvizsgáltuk, törlésre került. 
 

Alaptérképi állapot 

 

290



Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

128 124 Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Utcanév korrekciók:  
B-9 Római utca helyesen Római út;  
B-2 Balassi Bálint utca helyesen Balassa 
Bálint utca  

Módosítás leírása 

 
Az utcanevek a kérésnek megfelelően 
javításra kerültek az alaptérképen. 
 

Alaptérképi állapot 
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Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

129 125  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Vt-3 Zöldfelület a táblázatban 40% a szöveges 
részben 30 % ot határoz meg javítani kell. 
 

Módosítás leírása 

 
Az övezetben az előírás pontosítása került.. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

130 126  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
805/35 (Pakura tároló) 3 oldalról úttal határolt, 
ezért a építési hely kijelölését javasoljuk, így 
hasznosíthatóbb lenne a terület. 
 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során a vegyes terület határa 
északra tolódik, környezetében a közlekedési 
területek és zöldterületek határai módosulnak. 
A terület a hatályos övezetben marad, a 
szerint hasznosítható. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

131 127  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
71 sz főút és 73162 j. út késztetődében 
csomópont kialakítása. 
 

Módosítás leírása 

 
2021-ben a csomópont kiépítésre került, a 
szabályozási terv körforgalommal megoldott 
csomóponti megoldással számol, azonban a 
kialakított megoldás kismértékben eltér a 
tervezettől. A kapott tervanyagok alapján a 
szabályozási területigény felülvizsgálatra 
került. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

140 
145 

135 
140 

Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
140. Keszthely Apát utca menti kemping (hrsz: 
3114/9.) keleti részén lakóházak elhelyzésére 
alkalmas övezet kialakítása.   
 
145. Keszthely régi kemping (hrsz: 3114/9.) 
keleti részén lakóházak elhelyzésére alkalmas 
övezet kialakítása.   

Módosítás leírása 

 
A kemping területének keleti oldalán 80-90 m 
szélességben vegyes terület (Vt-10) kerül 
kijelölésre, a terület társasházak építésére 
alkalmassá válik. Az övezeti előírások lazább 
beépítésű, a szomszédos telkeken 
megvalósult épületeknél nem nagyobb 
épületek lehelyezését teszi lehetővé. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

144 139 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kastély Agár pálya övezeti besorolás 
módosítása Lke-8 ró Kk-1tk-ra. Nem kötelező 
jellel jelölt út megszűntetése.  

Módosítás leírása 

 
Az érintett terület a szomszédos kastélyterület 
övezetébe, azaz Kk-1-tk övezetbe került 
átsorolásba, a javasolt út törlésre kerül. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 

 



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

146 141 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Epreskert utca 6/2 4724/7 hrsz előkerti 
távolságok pontosítása. 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ-ben a Gip-3 övezet kialakult előkert 
meghatározásáról rendelkezni szükséges. 
 
Hatályos rendelkezés: 
 
Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén 
parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 
m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen 
(saroktelek esetén legalább egyik utca 
mentén kötelező). 
 
Az övezetben az előkertek egységesen 8,0m-
ben kerülnek rögzítésre. Az előkert méretén 
belül álló épületek használata nem korlátozott, 
felújíthatók. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

147 142 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Kinizsi Pál utca és Ruszek József utca 
összekötés szükségességének 
felülvizsgálata. 

Módosítás leírása 

 
Az átkötés nem alakult ki, elhagyható. A 
módosítás során a tervekből törlésre kerül. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

HÉSZ hatályos rendelkezései 

148 143 Hivatali 

 
15.§ (24) 
 
(24) A város vízpart rehebilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a 
zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések: 

 
1. A Z-1vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők 
pihenését- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények 
elhelyezésére szolgál. 

 
a.) Az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már kialakult 
beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig bővíthető.  
b.) Az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám 
berendezés, szobor, diszkút, pihenő pad, köztisztasággal 
kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés 
céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, stb., az 
OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre 
vonatkozó előírás szerint; 
c.) Az övezetben elhelyezhető építmények magassága a 
6,0 m-t nem haladhatja meg. 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A Balaton-parti (nyilvános mosdó) 
szabályozási terv módosítás Z-1VPRT övezet 
3817/1 hrsz-ú vendéglátó funkció szállás 
nélkül lehetővé tétele. 
 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ rendelkezései módosulnak. 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 
(5) A Zkp (VP) és Zkk (VP) övezetekben a szállást nem 
tartalmazó vendéglátó rendeltetésű épület, pihenést és 
testedzést szolgáló műtárgy és a terület rendeltetésszerű 
használatához szükséges építmény helyezhető el, legfeljebb 
4,5 m épületmagassággal, legfeljebb 3%-os beépíthetőséggel, 
szabadon állóan. 

 

 

313



Módosító 
indítvány 
sorszáma 

Önkormányzati 
sorszám 

Indítványozó 
  

Átnézeti térkép 

149 144  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Keszthely Fejér György utca 584/2 hrsz-ú 
telkén szálláshely kialakítása érdekében üzlet 
rendeltetés mód-váltás szálláshellyé. 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ rendelkezései biztosítják szálláshely 
rendeltetés módosítását. 
 
(3) Vt-2 jelű építési övezetre vonatkozó 
előírások: 
1. Az övezetben elhelyezhető a lakó 
rendeltetésen túl az OTÉK 16.§ a), b), d), 
pontjai szerinti rendeltetést tartalmazó épület.  
2. 1200 m2 telekméret alatt legfeljebb 6 
rendeltetési egység helyezhető el. 1200 m2 
felett 6-nál többrendeltetési egység abban az 
esetben helyezhető el, ha az összes 
rendeltetés parkolóigénye telken belül 
elhelyezhető. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Hatályos szabályozási terv 

 
315
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151 146 Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Pethő utca 1113 hrsz-ú telek szabályozási 
környezetének felülvizsgálata  

Módosítás leírása 

 
Az ingatlannal szomszédos közterület 
szabályozása pontosításra került. 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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152 147  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Pethe-Béri Balogh- Festetics egyetem felőli 
oldalon út szélesítés felülvizsgálata, 1227 hrsz 
 

Módosítás leírása 

 
a megfogalmazott kérelem lapján az érintett 
közlekedési terület helyszükségletének 
vizsgálata alapján, az ingatlan észak-keleti 
sarkát érintő közterület szélesítés törlésre 
került. A fennmaradó közlekedési terület 
alkalmas a várható forgalom lebonyolítására. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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HÉSZ hatályos rendelkezései 

154 
167 

148 Hivatali 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Belvárosban lakásszám-korlátozás 
megszüntetésének átgondolása 
 
 

Módosítás leírása 

 
Az elhelyezhető rendeltetési egységek száma 
övezetenként kerül rögzítésre. Számuk 
általában a telekmérettel, és a parkolással függ 
össze. 

HÉSZ tervezett rendelkezései 
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157   Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Gyenesdiás határába tervezett új ipari 
szabályozási környezetének kialakítása  

Módosítás leírása 

 
Az egykori honvédségi gyakorlótéren 
Önkormányzat gazdasági terület fejlesztést 
tervez. A terület szomszédos Gyenesdiás 
gazdasági területével. A tervezett feltáróutak 
igazodnak a gyenesdiási tervezett utakhoz, és 
figyelembe veszik a Gyenesdiáson tervezett 
temetőterületet. A területek kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területbe kerülnek 
(Gksz-3). 
A terület a hatályos településrendezési 
tervekben is beépítésre szánt terület, így a 
módosítás során új beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történik. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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158  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
A 5356/4, /20, /21, /23 hrsz-ú ingatlanok 
zöldterületi érintettségének felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

 
A zöldterület megszüntetése után zöldterület 
visszapótlási kötelezettséggel jár, melynek 
helyszíne nem tisztázott. 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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159  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Zkk övezetben egységesen 6,0 méteres 
épületmagasság megengedése 

Módosítás leírása 

 
A HÉSZ előírásaiban az épületmagasság e 
szerint kerül rögzítésre. 
 
 
 

HÉSZ tervezett rendelkezései 

 
(3) A Zkp és Zkk övezetekben a szálláshelyet nem tartalmazó 
vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeltetésű, valamint a terület 
fenntartását szolgáló építmény helyezhető el, legfeljebb 3%-os 
beépíthetőséggel, legfeljebb 6,0 m épületmagassággal, 
szabadon állóan. 
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160   Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Lőtér melletti szociális lakások Lke-6 helyett 
Lke-1 övezetbe való átsorolása, lakásszám 
korlátozás felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

 
A módosítás során az érintett tömbök Lke-1 
övezetbe kerülnek átsorolásra, ahol 1200 m2 
telekméret felett telkenként 6 lakás 
elhelyezhető. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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161  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

A 2191 hrsz. ingatlan északi szakaszán a 
tervezett szabályozás törlése. 

Módosítás leírása 

 
Az érintett ingatlan előtt, és a köz teljes 
szakaszán, a közlekedési terület tervezett 
nyomvonala és szélessége a kialakult állapotok 
figyelembe vételével kerül pontosításra. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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162  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Városház utcát érintő szabályozás törlése 

Módosítás leírása 

 
Kialakult állapot megtartása az elsődleges 
szabályozási szempont az érintett területen. 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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163  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Áthajtók szükségességének felülvizsgálata 

Módosítás leírása 

 
A hatályos szabályozási terven az építési 
helyekhez kapcsolódóan javasolt áthajók is 
rögzítésre kerültek a szabályozási terven. Az 
új terv építési helyet nem ábrázol, az áthajtók 
ábrázolása is okafogyottá válik. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

573/2 az övezetben a tömbbelsőre előírt 
5,5 m építménymagasság felülvizsgálata, 
valamint a telek egy övezetbe kerüljön 
besorolásra 

Módosítás leírása 

 
A módosítás tervezési program, építészeti 
vázlatterv (telepítési tanulmányterv) alapján 
javasolt. A felülvizsgálat során a telek egy 
övezetbe kerül. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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165  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 

Nádas köz az ingatlan nyilvántartás 
szerinti határokkal közlekedési területként 
kerüljön ábrázolásra. 

Módosítás leírása 

 
A Nádas köz összeköti  a Móra Ferenc utcát a 
Névtelen utcával. ennek fenntartása az 
ingatlanok megközelítése, kiszolgálása miatt a 
jövőben is javasolt. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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166  Lakossági 

 

Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Bécsi Kapu utcától nyugatra lévő, egykori 
laktanya területén a területfelhasználások 
felülvizsgálata, gazdasági területek, 
napelempark kijelölése 

Módosítás leírása 

 
A várható fejlesztési elképzelések alapján, a 
terület alapvető feltárásának megtartása 
mellett, a területfelhasználás, övezet módosul. 
A területen megjelenik a gazdasági célú terület 
(Gksz), a napelempark, a zöldterület 
átsrtuktúrálódik (nem csökken), a lakó-üdülő-
vegyes területek határai módosulnak. 
 
 
 

Alaptérképi állapot 
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Hatályos szerkezeti terv 

 

Tervezett szerkezeti terv 
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Hatályos szabályozási terv 

 

Tervezett szabályozási terv 
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Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Erdészeti adatszolgáltatás alapján 
erdőterületek felülvizsgálata 
 

Módosítás leírása 

 
A meglévő és tervezett erdőterületek a 
szabályozási terven több helyen eltérnek az 
erdészeti hatóság adatszolgáltatásától, 
valamint a települést érintő összes erdőterület 
jelentősen meghaladja a térségi rendezési 
tervben ábrázolt területeket. 
A szabályozási tervben elsősorban az 
erdészeti hatóság adatszolgáltatása alapján 
az erdőterületek felülvizsgálatra kerülnek. 
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Hatályos településrendezési terv szerinti
erdőterület

Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása

Megszűnő erdőterületek

Erdőterületek - közjóléti erdő

Erdőterületek - védelmi erdő

Erdőterületek - gazdasági erdő
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Indítvány rövid tartalma, helyszíne 

 
Közúti hálózat és közterületek helyigényének 
felülvizsgálata a teljes közigazgatási területet 
érintően  

Módosítás leírása 

 
A felülvizsgálathoz kapott legfrissebb 
földhivatali alaptérkép adatszolgáltatás 
alapján, a kialakult, és tervezett közlekedési 
területek felülvizsgálata megtörténik. 
A kialakult közlekedési területek szélesítésére 
tett javaslatok felülvizsgálatra kerülnek, ahol a 
szélesítés mértéke nincs összhangban a 
szélesítéssel elérni kívánt céllal, ott a kialakult 
közterülethatár megtartása történik. Ezek 
jellemzően kisebb szélesítések (0,5-1,5m) 
esetében merül fel. 
Továbbá az új alaptérkép vizsgálata során a 
már szabályozási terv szerint kialakult, vagy 
attól kismértékben, de a megfogalmazott 
célokkal összhangban kialakult a közterület, az 
ábrázolása ott is pontosodik. 
A tervezett közterületek általánosságban 
megmaradnak, ahol külön igény nem 
fogalmazódott meg a felülvizsgálatára 
vonatkozóan. Pontosításra az északi 
iparterületi tervezett utak esetében történik. 
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megszűnő közúti terület

törölt szabályozási terület

felülvizsgálati terven megjelenő
szabályozási vonalak

új közúti terület

megmaradó közúti terület




