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1.  HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. Előzmények, a tervezés indokoltsága 
 
A RODEN Mérnöki Iroda Kft és az Utiber Kft. által alkotott Konzorcium nyerte a A 
RODEN Mérnöki Iroda Kft és az Utiber Kft. által alkotott Konzorcium nyerte a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) által az „R76 Zalaegerszeg – M7 autópálya 
közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Misefa)- Pacsa-Sármellék-
Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése” tárgyában kiírt, uniós 
eljárásrendben folytatott nyílt közbeszerzési eljárást. 
A Konzorcium a Fenékpuszta – Misefa közötti (rész)szakaszt tervezi. 

A kormány a projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek 
minősítette. A településrendezési tervek módosítása ezért, 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32.§ (1) c) és (6) a) pontja alapján: tárgyalásos eljárás 
 
A gyorsforgalmi út kiépítésének Kormányzati célja elsősorban a területfejlesztési 
szempontú.  
Ezen felül az alábbi célok fogalmazhatók meg az M76 autóút kiépítése kapcsán: 

- Eljutási idők csökkentése 
- Jobb utazáskényelmi feltételek biztosítása 
- Magasabb szolgáltatási szint biztosítása 
- Közlekedésbiztonság fokozása 
- Környezet védelme (lakossági) 
- Természet megőrzése 
- Megyei Jogú Városok gyorsforgalmi elérésének biztosítása 
- Nagysebességű tesztszakasz biztosítása (a zalaegerszegi tesztpályához 

kapcsolódóan) 

A tárgyi szakasz építésének kezdete és befejezése a - Magyarország rövid- és 
középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításával kapcsolatos - 
1371/2016.(VII.15.) és 1505/2016.(IX.21.) Kormányhatározatok figyelembevételével 
az alábbiak szerint várható: 

- tervezett kezdete:   2020. év 
- tervezett befejezése:  2022/2023. év 

 
Az M76 gyorsforgalmi úthoz elkészültek a szükséges vizsgálatok és tanulmányok, 
melyek igény esetén megismerhetők. 
Elkészült a Környezeti Hatástanulmány (Mott McDonald 2018) és az Előzetes 
Régészeti Dokumentáció és más tanulmányok. 
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A tervezett nyomvonal a Pest Megyei Kormányhivataltól környezetvédelmi engedélyt 
kapott:  PE/KTFO/2869-68/2019 szám alatt. (Alaphatározat) 

 
(Részlet a Környezetvédelmi engedélyből)  

Az Alaphatározat 2020. június 03-án kelt PE/KTFO/1690-72/2020 számú határozattal 
módosításra került  

 
(Részlet a Környezetvédelmi engedély módosításából)  
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Tárgyi településrendezési eljárás előzményeként Keszthely Város Önkormányzata az 
“M76 gyorsforgalmi út (Keszthely, Fenékpuszta-Misefa közötti szakasz) megvalósításához 
szükséges településrendezési tervek készítése” tárgyban 2019. szeptemberben partnerségi 
egyeztetést folytatott le, 2020. szeptemberben tárgyalásos településrendezési 
eljárást kezdeményezett a Zala Megyi Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodához 
megküldött véleményezési anyaggal. Az egyeztető tárgyalás után módosított, 
kiegészített tervek tartalmában időközben újabb kiegészítés vált szükségessé. Az új 
tervezett módosítások nagyságrendje a partnerségi egyeztetés és a tárgyalásos 
eljárás megismétlését teszi indokolttá. 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. 
rendelet alapján bonyolítja le a tárgyi településrendezési eljáráshoz szükséges 
ismételt partnerségi egyeztetést. 
 
A tervezett új módosítások: 
 
1. Az M76 gyorsforgalmi úttal párhuzamos kiszolgáló földút 
 továbbvezetése, helyigényének biztosítása 
 

  
A tervezett TSZT-M76 2020 tervlap részlete, 

dátum: 2020. július   
 

A tervezett TSZT-M76 2020 tervlap részlete, 
dátum: 2020. november  
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2. 132 kV-os villamosenergia-hálózat kiváltás ábrázolása a 
 Településszerkezeti Terven 
 

 
A tervezett TSZT-M78 2020 2020. november tervlap részlete 
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1.2. Településrendezési tervekkel való összhang 
 
A települések hatályos településrendezési tervei esetenként tartalmaznak 
gyorsforgalmi út nyomvonalat, de rendszerint nem egyezik a jelenleg tervezett M76 
gyorsforgalmi út nyomvonalával. 

Az út megépítéséhez szükség van a településrendezési eszközökbe történő 
beillesztésre, hogy a megváltozott térszerkezet látható és értékelhető legyen, 
szükség esetén nem csak az út területének besorolásával, hanem egyéb területek 
területfelhasználását módosítva. Elsődlegesen csak a gyorsforgalmi út meg-
valósításához szükséges mértékben. 

A helyi építési szabályzatnak és a mellékletét képező szabályozási tervnek szintén 
tartalmazni kell a gyorsforgalmi út – M76 - közlekedési területének besorolását, 
valamint szabályozási vonalakat, övezethatárokat, ami a területek igénybevételének 
jogalapját képezik és lehetővé teszik a szükséges mértékű kisajátítást. 

Keszthely Város rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel. 

A város településszerkezeti tervét Keszthely 2002-ben fogadta el és 2019-ban 
módosította utoljára. Jelenleg ez van hatályban. 

A településszerkezeti terv nem tartalmazza az M76, sem pedig a térségben régebben 
tervezett M75 gyorsforgalmi út nyomvonalát, bár a 2019 márciusig érvényben lévő 
területrendezési terv tartalmazta.  

Tartalmazza viszont a 76 sz. elsőrendű főútvonal Fenékpusztát nyugatról elkerülő 
tervét, ami csatlakozik a meglévő nyomvonalhoz. 

Az M76 nyomvonala így nem szerepel a településrendezési tervekben, ezért 
mindenképpen szükséges a módosítás, a fedvénytervek elkészítése a gyorsforgalmi 
út által érintett, megjelölt területekre. 

A helyi építési szabályzatot szintén 2009-ban alkották meg, majd többször 
módosították és jelenleg egységes szerkezetben 2019. 03. 15. óta hatályos. 

A módosítás érinti a HÉSZ mellékleteit képező szabályozási tervlapokat is.  



 

11 

Keszthely (forrás: Google) 

 
El kell készíteni a településszerkezeti terv és a külterület szabályozás fedvénytervét, 
hogy a tervezett gyorsforgalmi út megvalósulhasson.  
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Keszthely(forrás: Google)  
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1.3. Hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Településszerkezeti Terv: 

Keszthely Város hatályban lévő Településszerkezeti Terve a 46/2019. (III.13.) 
Képviselő-testületi határozattal módosított, egységes szerkezetben. 

 
Helyi Építési Szabályzat: 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Közigazgatási 
Területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) önkormányzati 
rendelete (hatályos: 2020. 02. 28-tól)  - egységes szerkezetben 

(továbbiakban: KÉSZ)  
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Keszthely hatályos Településszerkezeti Terve 
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Keszthely hatályos Külterület Szabályozási Tervének részlete 
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Keszthely hatályos Külterület Szabályozási Tervének részlete 
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1.4. Hatályos településfejlesztési döntés 
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19 

2. TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK - VÁLTOZÁSOK 
 
2.1. M76 tervezett nyomvonala 

 
A mellékelt áttekintő tervlapon látható az M76 nyomvonala, ami csaknem a jelenlegi 
hatályos terv szerinti 76 sz. főút tervezett és meglévő nyomvonalán halad északi 
irányban az M76 és 76 sz út épülő különszintű forgalmi csomópontjától kiindulva. 

Keszthely felé halad, majd a ~12+000 km. sz-ben nyugati irányba fordulva az ex 
lege védett lápon át vezet, Sármelléktől északra, de Sármellék lakott területének 
érintése nélkül.  

Keszthely területén különszintű forgalmi csomópont tervezett a 71 sz főút és a 
gyorsforgalmi út találkozásánál, majd különszintű elválás történik a 12+000 
szelvényben. A csomópont kialakításához a Páhoki patak nyomvonalát korrigálni kell, 
hogy az út megépülhessen mellette. 

Az M76, jelentősen érinti Keszthely területét, nagymértékben igazodik ugyan a 
jelenlegi térszerkezethez de a csomópontok területén szükség van nagyobb területek 
igénybevételéhez. 

A gyorsforgalmi út gyakorlatilag csak mezőgazdasági és erdő területen halad át, más 
területfelhasználási egységet nem érint.  

A következő oldalakon látható az M76 átnézeti nyomvonala a különszintű 
csomópontokkal, az érintett utakkal, átjárókkal és átereszekkel, a kialakítandó 
földutakkal. 

Az átnézeti lapokon Keszthely Várost érintő nyomvonal két tervlapon szerepel.  

 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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TERÜLETMEGKÖZELÍTÉS  
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ÁTNÉZETI TERVLAP – 1 
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ÁTNÉZETI TERVLAP – 2 
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A hatályos településszerkezeti terv részlete a tervezési terület jelölésével 
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A hatályos külterület szabályozási terv részlete - 3. és 4. szelvény - a tervezési terület jelölésével 
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2.2. Településszerkezeti terv tervezett területfelhasználás változások 
 
A város hatályos településszerkezeti tervét módosítani kell, mert a változások 
ismertetése szerint egyértelmű, hogy a város hatályos településrendezési eszközei a 
tervezett úthálózatot figyelembe veszik, de biztosítani kell területet nemcsak a 
folyópályának, hanem csomópontoknak is. 

Területfelhasználás-változással megjelenik a gyorsforgalmi út, a különszintű forgalmi 
csomópont és módosítani kell a 75 sz. út korábbi elkerülő szakaszát is. 

 
Tervezett területfelhasználás-változások: 
 

  
A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
 

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

1. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0352 0,03

2. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0348/141, 
0348/142, 
0348/143, 
0348/144, 
0348/145 

2,01

 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 

2. 2. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
 

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

3. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0347 0,05

4. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0342/1 0,09

5. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0342/2 1,43

 
  

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 5. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
 

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

6. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0331 0,38

7. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0325/5 1,85

8. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0325/6-0325/13, 
0327/1-0327/2 

0,10

9. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0326, 0306 0,10

 
  

6. 
8. 

9. 
7. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

10. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0286 0,16

11. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0287 0,05

12. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0286, 0288 2,18*
(+0,01)

13. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0289 0,12*
(+0,02)

14. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0290 0,17*
(+0,02)

15. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0290 0,63*
(+0,06)

16. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0288 0,31

17. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0290 0,43

 
* Tárgyi tervdokumentáció 1.1. fejezetében bemutatott területfelhasználás-változás 

10. 10. 11. 

12. 

16. 
10. 

15. 

11. 

12. 

16. 

13. 
13. 

15. 

14. 
14. 

17. 17. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

18. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0256/2 0,64

19. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0431/3 1,39

20. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0216/4, 0259/1, 
0268 

1,83

21. Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0430 1,45

22. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0294/58 0,42

23. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0259/1 0,84

24. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0428/2 2,21

22. 

23. 

24. 

20. 

23. 

24. 

20. 

22. 

18. 18. 

19. 19. 

21. 21. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

25. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0428/2 8,72

26. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0428/2 1,65

27. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0428/2 0,07

28. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

0428/2 0,85

29. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

0427/33 0,32

30. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0427/33 0,52

 

26. 

27. 
28. 

29. 

25. 25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 30. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

31. Vízgazdálkodási terület 
(nádas) (Vn) 

Természetközeli 
terület (nádas) (Tk-n) 

0273/1-0273/16, 
0423, 0428/2 

13,64

32. Vízgazdálkodási terület 
(nádas) (Vn) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0423 2,01

33. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0424 1,20

34. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0412 2,70

31. 

34. 

31. 

34. 
33. 33. 

32. 
32. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

35. Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0415/1 0,27

36. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0421/6, 0415/11, 
0418/4 

0,66

37. Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/4, 0416/5 0,60

38. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/1 0,11

39. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0414, 0415/9, 
0415/1, 0416/8, 
0416/12 

4,55

40. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0416/9, 
0416/10 

1,52

41. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/4, 0416/5 0,77

42. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/4 1,05

43. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/10, 0416/11 2,18

37. 37. 

39. 

36. 36. 

39. 

40. 40. 

41. 41. 

42. 42. 

35. 35. 

38. 38. 

43. 43. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT 
szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

44. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0462/20 0,80

45. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0464/10, 0464/12 0,46

  

45. 44. 45. 44. 
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Tervezett területfelhasználás módosítások összefoglalása: 
Sz

ám
 Hatályos TSZT 

szerinti terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

Érintett területek 
helyrajzi száma 

Te
rü

le
t 

 
(h

a)
 

1. Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0286, 0288, 0290, 
0325/6-0325/13, 
0327/1-0327/2, 
0342/2, 0416/9, 
0416/10, 0428/2 

14,58

2. Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

0286, 0288, 0290 0,90

3. Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0294/58, 0416/4, 
0416/10, 0416/11, 
0428/2, 0430

7,51

4. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

0427/33, 0428/2 1,17

5. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0412, 0414, 0415/1, 
0415/11, 0415/9, 
0416/4-5, 0416/8, 
0416/12, 0418/4, 
0421/6, 0427/32-33, 
0428/2,  0462/20, 
0464/10, 0464/12 

10,53

6. Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev)

0416/4, 0416/5 0,60

7. Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0415/1 0,27

8. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0256/2, 0290, 0325/5, 
0342/1, 0348/141-
0348/145, 0424, 
0431/3

7,35

9. Vízgazdálkodási 
terület (V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0287, 0289, 0306, 
0326, 0331, 0347, 0352 

0,73

10. Vízgazdálkodási 
terület (nádas) (Vn) 

Természetközeli terület 
(nádas) (Tk-n) 

0273/1-0273/16, 0423, 
0428/2 

13,64

11. Vízgazdálkodási 
terület (nádas) (Vn) 

Vízgazdálkodási terület 
(V) 

0423 2,01

12. Vízgazdálkodási 
terület (V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0216/4, 0259/1, 02680, 
416/1 

2,78

13. Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület (Eg)

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0430 1,45

Összesen: 63,50
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2.3. Szabályozás módosítása 
 
Módosítani kell az érintett területen a külterületi szabályozási tervlapokat. 
Fedvénytervet kell készíteni, majd beépíteni jóváhagyás után a város egységes 
szerkezetű településrendezési terveibe. 

Várható területfelhasználási besorolások: 

Beépítésre nem szánt területek 

- közlekedési terület 
 gyorsforgalmi út 
 országos főút 

- általános mezőgazdasági terület, szántó 
- elsődlegesen gazdasági és védelmi rendeltetésű erdő 

 
2.4. Helyi építési szabályzat  módosítása 
 
Módosítani kell a hatályos helyi építési szabályzatot a gyorsforgalmi út, illetve a többi 
úthálózati elemnek megfelelő útkategóriák miatt.  
A HÉSZ egyes övezeti előírásait ki kell egészíteni a hatályos magasabbrendű 
jogszabályok követelményeinek megfelelően.  
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3. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 
3.1. Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 
 
A 2007-ben készült „Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia” (EKFS) 2008-2020 
közötti időtávra fogalmaz meg stratégiai célokat, illetve az azokhoz vezető fejlesztési 
irányokat és lépéseket, az egyes közlekedési szegmensek helyzetértékelése és az EU 
közlekedéspolitikai prioritásainak alapján.  
Általános célok:  

- A fenntartható gazdasági fejlődésnek meghatározó eleme a 
környezetkímélő és költséghatékony személy- és áruszállítás 
környezettudatos szervezése.  

- A közlekedés fejlesztése az emberek számára nagyobb egyéni és 
gazdasági mobilitást biztosít.  

- Csökkenek a területi, regionális különbségek.  
Az EKFS a Kormány stratégiája. Kiterjed mindazokra a fejlesztésekre, amelyek 
központi forrásokat igényelnek, mindazokra a területre, amelyek központi 
szabályozás alá tartoznak. Nem, vagy csak utalásszerűen tartalmazza azokat a 
feladatokat, projekteket, amelyek szoros együttműködést igényelnek a helyi 
önkormányzatokkal, vagy a közlekedésben működő gazdasági társaságokkal.  

Infrastruktúrafejlesztés  

Beavatkozási területek és specifikus célok  

A magyar gazdaság fejlődése bebizonyította, hogy a közlekedési infrastruktúra 
fejlettsége a versenyképesség, a jövedelemtermelő képesség egyik húzótényezője. 
Az infrastruktúrának az európai közlekedési lehetőségek mellett, a gazdasági, 
igazgatási és művelődési központok jó megközelíthetőségét is biztosítani kell. 
Leginkább a nagytérségi közúti forgalomban kell megoldást találni a nagy 
tengelynyomású járművek közlekedését biztosító megfelelő útminőségre. Sajátos 
problémakört alkotnak az agglomerációs térségek növekedő közlekedési gondjai. 
Kulcskérdés az infrastruktúra oldaláról a személyközlekedés és áruszállítás számára a 
jó közlekedésbiztonsági és a kedvező környezeti adottságok megteremtése is.  

Főbb, általános célok:  

I. Célunk a gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása. 
A közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztése gazdaságélénkítő hatással bír. A 
célirányos, lokális fejlesztések is jótékony, befektetés-ösztönző hatással 
járnak, ami a térségi felzárkóztatás egyik eszköze lehet.   

II. A térségi elérhetőség javítására több szinten törekszünk. A központtól távol 
fekvő területek rossz elérhetősége az egész Európai Unióban – így hazánkban 
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is – problémát jelent. A regionális felzárkózás fontos eleme a megfelelő 
közlekedési hálózat.   

III. Az egyéni közlekedés valós alternatívájává kívánjuk fejleszteni a városi és 
elővárosi közösségi közlekedést, megfelelő infrastrukturális háttér 
biztosításával. A központi területeken a zsúfoltság okoz kihívást, hiszen az 
áruk és személyek áramlásának zökkenőmentes biztosítása elengedhetetlen a 
gazdaság hatékony működéséhez.  

IV. Célunk a növekvő tengelyterhelésű közúti járművek által okozott fokozott 
útelhasználódás megelőzése. A főúthálózat teherbírását az Európai Unió 
előírásához igazodva növelni kell. Az útpályák fokozódó terhelése miatti 
minőségromlást meg kell előzni, mivel csak jó minőségű hálózat képes 
kielégíteni a mobilitási igényeket és megfelelni a nemzetközi versenynek.  

„Küldetésünk olyan infrastruktúra-hálózat kialakítása, amely a hazai gazdaság 
versenyképességét erősíti, a térségi elérhetőség javulását, továbbá a városi és 
elővárosi közlekedés fejlődését egyaránt szolgálja, a fenntarthatóság feltételeinek 
megteremtését elősegítve.”  

I. CÉL: A gazdasági versenyképességet javító főhálózati szerkezet kialakítása  

A cél megvalósításának eszközei  

Az eszközök igen sokrétűek, a közvetlen befektetés-ösztönzéstől, a perifériák 
felzárkóztatásán keresztül, a centrális-gyűrűs közúti hálózat kialakításáig terjed. A 
befektetés-ösztönzés egyedi esetek sora, a piaci szereplők mindenkori szándékainak 
is függvénye, s így előre kevésbé tervezhető, a hálózatfejlesztés pedig jellemzően 
nagy léptékű, távolsági forgalmat szolgáló, sokszor gyorsforgalmi, vasúti vagy légi 
közlekedési beruházásokat jelent. A fejlesztések áthidalják a színvonalas eljutást 
gátló forgalmi vagy fizikai akadályokat, mely akadályok között folyók, torlódásos 
útszakaszok, megfelelő szintű kapcsolatok hiánya egyaránt megtalálható. Ezek 
egyben hatással vannak az ország külső elérhetőségének alakulására is. Ide 
sorolhatók az alábbi fejlesztések:  

 2020-ig a TEN-T hálózaton a gyorsforgalmi utak kiépítése;  
 az OTrT-ben elfogadott egyéb gyorsforgalmi utak fokozatos kiépítése;  
 M0 teljes kiépítése;  
 új Duna-hidak építése;  
 a régiók és a régióközpontok közötti kapcsolatok fejlesztése;  
 vasúti korridorok kiépítése 160 km/h sebességre, 22,5 to 

tengelynyomásra, villamos vontatásra;  
 a TEN-T vasúthálózaton a tervezési sebességviszonyok helyreállítása; 
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3.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
 
Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a 
területi (Országos Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati 
fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 között megvalósítandó stratégiai céljait, 
prioritásait jelöli ki.  
A koncepcióban foglaltak szerint: „Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik 
vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést 
biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, 
azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló 
életminőséggel és környezeti állapottal.”  
(OFTK 2.1 Nemzeti jövőkép)  

Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, 
valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és 
területi specifikus célt fogalmaz meg.  
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Az OFTK célrendszere 

(Forrás: OFTK) 
 
A közúti közlekedés gerincét alkotó gyorsforgalmi úthálózat nem csak a hazai 
forgalmi igényeket kell, hogy kielégítse, hanem a nemzetközi tranzit utak részeként is 
jelentős szerepet tölt be. A legfontosabb nemzetközi tranzit utak részét is jelentő 
autópályák országhatárig való kiépülése potenciálisan jó gazdaságfejlesztési 
lehetőséget teremt. Azonban jelenleg a hazai közúthálózat minőségi jellemzői 
(teherbírása, balesetveszélyessége), valamint a gyorsforgalmi úthálózat alacsony 
kiépítettsége nem elégítik ki a növekvő tranzit- és belföldi forgalmi igényeket. Az 
alacsony sűrűség következtében az ország egyes kistérségeiből másfél órányira van a 
legközelebbi autópálya, és ez jelentősen visszafogja a gazdasági növekedést (pl. 
Békés megyében). Az úthálózat az elmaradt felújítások miatt gyakran rossz állapotú, 
a rendkívül megnövekedett nehézteher-forgalom és a megengedett tengelyterhelés 
miatt tovább romlik. A rossz vagy nem megfelelő minőségű utak aránya különösen 
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Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, 
Nógrád, Somogy, Baranya és Zala megyékben magas. (OFTK 1.2.11 Mobilitás és 
elérhetőség a gazdaság szolgálatában (Közlekedés)) 

Elsődleges fejlesztési prioritás az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, 
vállalkozások, intézmények és állampolgárok számára. Kiemelten kell kezelni: 

 a közlekedési, infokommunikációs és szolgáltatási kapcsolatok javítását, 
 a közösségi közlekedés valamennyi területének a megújítását, ami hozzájárul 

az elérhetőség és a kitűzött környezeti célok teljesítéséhez, 
 az ország földrajzi helyzetéből adódó elérhetőségi és közlekedési kapcsolatok 

javítását, ezáltal válhat az ország az EU-ból kifelé ás az oda irányuló gazdasági 
folyamatok „kapujává”. 

(OFTK 2. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság) 

A közlekedési infrastruktúra fejlődése elérhetőbbé teszi a munkahelyeket és az 
oktatási szolgáltatásokat, javítja a munkaerő mobilitását, hozzájárul a foglalkoztatás 
bővítéséhez. A közlekedése hálózat fejlesztése megteremti a lehetőségét annak, 
hogy a területi fejlődésbeli különbségek belátható időn belül jelentősen 
mérséklődjenek.  A mobilizáció mennyiségi növekedése mellett az elvárások 
differenciáltabbak lettek, általában nő a kényelem, a biztonság, a gyorsaság iránti 
igény.  
 
Fejlesztéspolitikai feladatok 

 A gyorsforgalmi úthálózati elemmel fel nem tárt, ilyennek nem rendelkező 
térségek, megyék mielőbbi bekapcsolása a hálózatba. 

 
Területi prioritások 
A területi felzárkóztatás elősegítése, a területi versenyképesség, valamint az 
életminőség egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében a különböző térségi 
szinteken eltérő fejlesztésekre van szükség az elérhetőség javítása mellett. 

 A nagytérségi elérhetőség javítása érdekében fontos a transzverzális irányú 
úthálózat fejlesztése a dunántúli és az alföldi régiókban, illetve az ország 
északi és déli részei között. 

 A közlekedéspolitika célkitűzései közé kell emelni a leromlott fő- és 
mellékúthálózat fokozott rekonstrukcióját, mivel ez szinte az egész országot 
érinti és az elérhetőség meghatározó tényezője. A közelmúltban átadott 
autópálya útszakaszokra törtnő rácsatlakozás fejlesztése kiemelt feladat. 

(OFTK 3.2.1.13 Közlekedéspolitika) 
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Zala megye (OFTK 4 A megyék és Budapest területfejlesztési igényei és feladatai 
4.20 Zala megye) 

Pozicionálás  
Jelentős természeti és turisztikai vonzerővel rendelkező 
megye, mely az Európai Unió bővítését és a határok 
szabad átjárhatóságát követően a szomszédos 
Szlovéniával és Horvátországgal kiemelkedő 
kapacitással bíró gazdasági térséggé válik. A gazdasági 
térszerkezet előnyös tulajdonságai mellett közlekedési 
szempontból is az ország délnyugati kapuja, négy 
szomszédos állam fővárosa (Pozsony, Bécs Ljubljana, 
Zágráb) is közelebb fekszik a megyéhez, mint Budapest, ugyanakkor szükséges az 
észak-déli irányú közlekedési folyosó folyamatos fejlesztése. A kedvező földrajzi 
adottságoknak köszönhetően a magas színvonalú mező- erdő- és vadgazdálkodás 
mellett kivételes gyógy-, termál és ivóvíz kinccsel rendelkezik, a Hévízi tó pedig 
Európa legnagyobb gyógyító erejű meleg vizes tava. A turizmus mellett (Balaton, 
termál- és gyógyfürdők) jelentős gazdasági erőt képvisel az elektronikai ipar, a fa- és 
bútoripar, valamint az agrárium. 
A 258 településen lakó 287 043 fő lakosával a megye a 16. a magyarországi megyék 
között. Az átlagos munkabér szintje országos összevetésben alacsony. 
 
Fejlesztési irányok 
 A megyeszékhely bekapcsolása a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba, a 

Közép-európai Közlekedési Folyosó elemeinek kiépítésével (M9 gyorsforgalmi út, 
17-es számú vasúti vonal) Zala megye a Baltikum és az Adria közötti 
kereskedelmi – logisztikai tranzittérséggé fejlődhet. 

 A helyzeti energiájukat kihasználó térségek gazdasági specifikációja: 
o Zalaegerszeg térsége termelő típusú elektronikai-. gépipari- és 

mechatronikai gazdasági központtá fejlődik (Harmadik Járműipari és 
Mechatronikai Centrum). 

o A szlovén-horvát-magyar hármas határnál Nagykanizsa-Letenye érsége 
nemzetközi jelentőségű logisztikai központtá válik. 

o Keszthely-Hévíz térségében jelentős potenciál van a gyógyvízkészletre 
alapozott egészségiparban és a Balatonhoz köthető idegenforgalmi 
szolgáltatás területén. 

 Lenti térségében a gyógy- és gasztroturizmus kiemelt szerepe jellemző 
 Fontos feladat az aprófalvas, perifériális térségek felzárkóztatása 

(Zalaszentgrót), a vidéki élhetőség javítása, a mezőgazdasági termelés és 
integráció feltételeinek javítása, a vidéki önellátó gazdálkodás, a helyi piacok, az 
élelmiszer helyi feldolgozása és a falusi turizmus támogatása. 
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 Törekedni kell az egyetemi potenciál fejlesztésére a műszaki-, logisztikai- és 
agrár felsőoktatás területén, valamint az önálló egyetemi kutató-, fejlesztő-, 
innovációs- és tudásközpont kialakítására a megyében. 

 Kiemelt cél a megújuló energiaforrások szélesebb körben történő fenntartható 
hasznosítása. 

3.3. Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció  
 
Zala megye 2030-ra elérni kívánt jövőképe:  

GAZDAG ÉS HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ ZÖLD ZALA  

Zala megye a „Zöld Zala” programra építve, gyógyturizmusra, egészségturizmusra, 
ipari, logisztikai és mezőgazdasági fejlesztésekre támaszkodva, a természet 
egyensúlyát megőrizve összetartó társadalmat és tisztes megélhetést biztosító 
gazdasággal, erős területi kohéziót biztosító közlekedési rendszerrel és élhető 
települések együttműködő hálózatával harmonikusan fejlődik.  

 

 
A célrendszer összefoglaló bemutatása 
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Átfogó célok, stratégiai célok, prioritások, elvek és horizontális célok 

 
5.1.7. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi kohézió erősítése 
érdekében  
 
Kapcsolódó programok/akciók:  
 

 Nagysebességű informatikai hálózatok kiépítése  

 Szociális településrehabilitáció  

 A megye „gazdasági vérkeringésének” javítása, a megye és a Nyugat-Pannon 
Járműipari és Mechatronikai Központ területi kohéziójának erősítése, valamint 
a megye székhelyének közvetlen hozzákapcsolása Horvátország, Szlovénia és 
Észak-Olaszország autópálya-hálózatához Zalaegerszeg MJV és Nagykanizsa 
MJV közötti 2 X 2 sávos gyorsforgalmi út kiépítésével, az M9-es gyorsforgalmi 
út Zalaegerszeg-Nagykanizsa közötti szakaszának megvalósításával.  

 Az önkormányzat az M9 Térségi Fejlesztési Tanács alapítójaként a megye 
„gazdasági vérkeringése” javítása érdekében továbbra is fontosnak tartja az 
M9 autópálya elkészítését.  

 A megye „gazdasági vérkeringésének” felpezsdítése a Zalaegerszeg és a 
megyehatár közötti 76. sz. főút fejlesztésével, a szükséges, településeket 
elkerülő útszakaszok (Bagod, Hagyárosbörönd) kiépítésével  

 Új főúti kapcsolatok (Szlovénia-Bajánsenye)- Zalalövő - Zalaszentgyörgy; 75. 
sz. főút: Pacsa, Lenti; 86. sz. főút: Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja, 
Zalalövő) megépítése  
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5.2  Terület-specifikus prioritások  
5.2.1. Észak-Zala gazdaság-, ipar- és vidékfejlesztése (Zalaegerszeg, Pacsa, Zalalövő, 
Zalaszentgrót és térsége)  

Kapcsolódó programok/akciók:  

 Integrált Területi Beruházások (ITB) Intermodális Közösségi Közlekedési 
Központ létrehozása érdekében Zalaegerszegen, melynek eredményeként 
javulhat Zalaegerszeg elérhetősége, továbbá megteremthető a nemzetközi 
közlekedési hálózatokhoz való csatlakozása  

 
5.4  A koncepció üzenetei 
  
A közlekedési infrastruktúra jelentős mértékű fejlesztése nélkül a kedvező 
térszerkezeti pozíció nem használható ki a kedvező adottságoknak megfelelő 
hatékonysággal  

A helyzetelemzés, a jövőkép és a célrendszer világosan és részletesen bemutatja a 
közúti és vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésének fontosságát és jelentőségét. 
Zala megye térszerkezeti adottságai az országos átlagnál sokkal kedvezőbbek a 
külföldi tőke iparfejlesztési befektetéseihez. A kedvező adottságoknak az ország 
érdekében történő kihasználásához elengedhetetlen a Nyugat-Dunántúli Régión belül 
és a Dél-Dunántúli Régióhoz kapcsolódva hiányzó, az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióban meghatározott dunántúli fejlődési tengelyre illeszkedő M9-es autópálya 
legalább Nagykanizsa és Sopron térsége közötti megvalósítása, az M75 kiépítése és a 
Zalaszentiván (Zalaegerszeg) - Nagykanizsa vasút teljes felújítása a megye és 
városhálózata külső pozícionálása és belső kohéziójának kellő mértékű biztosítása 
érdekében.  

 



_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
45 

3.4. Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciója 2014-2030 
 
Balaton kiemelt térség a jövőben:  
Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai 
mintarégiója!  
A Balaton térség jövőkép az alábbi 4 pillérre épül: 

 

A Balaton térség jövőképének 4 pillére 
 (Forrás: Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciója) 

 
Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség. A térség, ahol magától 
értetődő a természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. A térség 
országosan kiemelkedő példája a környezet és a társadalom egységének, a 
harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés megteremtésének. Ez az a 
térség, ahol a társadalom (az itt élők és az ide látogatók innovatívan és fenntartható 
módon) úgy védi, formálja és építi környezetét, a természetes és épített környezetet, 
a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet visszahatva a társadalomra, 
biztosítja annak gyarapodását és jólétét.  
 
A térség fejlesztésének stratégiai céljai: 

 Innovatív Balaton!  
A Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a 
helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új 
termékek, szolgáltatások fejlesztése révén  

 Aktív Balaton!  
A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves 
kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások 
összehangolt fejlesztésének eredményeként.  

 Balatoni egészség és megújulás!  
A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a 
térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és 
közvetítése által.  

 Balatoni terméket az asztalra!  
Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, 
feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése  

 Megújuló balatoni közösségek!  
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A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság 
mellett a térségben élő közösségek folyamatos megújulása  

 Egészséges környezet, tiszta Balaton! 
A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe 
vételével, a biodiverzitás lehetőség szerinti megőrzése, a környezet szennyezés 
mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító 
keretek közé szervezése a települések építészeti színvonalának mérséklése 

 Elérhető Balaton!  
Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony 
közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében  
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3.5. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Második Rész OTrT) 
 

A magasabb szintű területrendezési terveket tekintve Keszthely Város területére 
jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), valamint a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019.(VI.14.) MvM rendeletet (a továbbiakban: MvMr.) előírásait kell figyelembe 
venni.  
A MATrT Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
OTrT.) területi hatálya az ország teljes közigazgatási területére, a Negyedik Részben 
foglalt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (a továbbiakban: 
BKÜTrT.) területi hatálya a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeire terjed ki. A 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzékét a törvény 1/2. 
melléklet tartalmazza. Keszthely város a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó 
település. 
A törvény előírásaival történő összhang megteremtése érdekében szükséges lenne a 
településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata. Erre azonban a jelenlegi eljárásban 
nem kerül sor. 
Az alábbiakban a tervezett módosításra tekintettel vizsgáljuk meg az OTrT és a 
BKÜTrT Keszthely településre, illetve a tervezési területre vonatkozó előírásait. 
(szürke színnel a MATrT és a MvMr vonatkozó szövege) 
 
Az érintett terület országos terület-felhasználási kategóriái: 

 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 
 települési térség 
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A MATrT 2. melléklete, az Ország Szerkezeti Tervének részlete Keszthely 
Városra vonatkozóan  
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervének részlete Keszthely Városra vonatkozóan  

(Forrás: MATrT 10. melléklet)  
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7. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása 

MATrT 10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a 
megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség 
kategóriába kell sorolni;  
A jelenlegi településrendezési eljárásban érintett tervezési terület és közvetlen 
környezete térségi terület-felhasználásának lehatárolása az Ország Szerkezeti Terve 
és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében az erdőgazdálkodási térségre, 
a vízgazdálkodási térségre és a települési térségre vonatkozóan megegyező (100% > 
95%).  
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség 
kategóriába kell sorolni; 
Az Ország Szerkezeti Tervén jelölt mezőgazdasági térség a Balaton Kiemelt 
Üdülőterület Szerkezeti Tervén mezőgazdasági térség, valamint sajátos 
területfelhasználású térség. 
 
A jelenleg hatályos Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve összhangban van – 
a tervezési területre vonatkozóan - az Ország Szerkezeti Tervének térségi terület-
felhasználásával. 
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Az Ország Szerkezeti Tervének részlete a tervezési területre vonatkozóan, csak a térségi 

területfelhasználás megjelenítésével, a tervezési terület jelölésével (Forrás: MATrT 2. 
melléklet)  
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervének részlete , csak a térségi 
területfelhasználás megjelenítésével, a tervezési terület jelölésével  

(Forrás: MATrT 10. melléklet)  
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MATrT 11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák 
területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a) *  az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével 
kell lehatárolni; 
Keszthely közigazgatási területét az Erdők övezete is és az Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete is érinti. 
A tervezési területet az Erdők övezete és az Erdőtelepítésre kijelölt terület övezete is 
érinti. 

 
MATrT 3/3. melléklet Erdők övezete tervezési területére vonatkozó részlete                 
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MvMr 2. melléklet Erdőtelepítésre javasolt terület övezete tervezési területre vonatkozó 

részlete 
Az alábbi erdőtérkép részleten jól látszik, hogy a tervezési területen - a vonatkozó 
adatbázis (www.erdoterkep.nebih.gov.hu) szerint – az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőterületek találhatóak. 
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Részlet az Országos Erdőállomány Adattár (OEA) az erdőterületek erdőtérképi adatbázisából 

a tervezési terület jelölésével  
(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

Az erdőterület területfelhasználási egység lehatárolása az erdők övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével történt. 
b) *  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 
Az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei kiépítésével érintett területen a 
mezőgazdasági térség területe általános mezőgazdasági terület (Má), védelmi 
rendeltetésű erdőterület (Ev) területfelhasználású, valamint közúti közlekedési terület 

TERVEZÉSI TERÜLET
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(KÖu). A tervezési területen belül nem kerül sor új beépítésre szánt terület 
kijelölésére. 
 
MATrT 12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések 
beépítésre szánt területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési 
térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, 
általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek 
megfelelne.” 
Keszthely város közigazgatási területén, az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó 
létesítményei kiépítésével érintett területen nem történik új beépítésre szánt terület 
kijelölése. 
 
MATrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével - nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
A szőlőkataszterről információval rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály és hegyközségnél a hegybíró. 
Keszthely város a borvidéki települések és a kataszteri területek lehatárolása szerint 
rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján 
(http://www.fomi.hu/portal/index.php/projektjeink/vingis/vingis-oem-ofj-terkepek) 
nem tartozik a borvidéki települések közé, területén szőlőtermőhelyi kataszter I-II. 
osztályú terület nem került lehatárolásra.  

 
Magyarország OEM Borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölése 
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 (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 
A gyümölcs kataszter (OGyTK) adatbázisa a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Budatétényi Kutatóállomásának 
kezelésében van az egész országra vonatkozóan.  
Termőhelyi kataszter a NAIK adatai alapján (2014. március előtt felvett területek)    
és a Termőhelyi kataszter a NÉBIH által bejegyzett területekről (2014. március - 
2017. március 8.) nyilvántartásokban Keszthely városra vonatkozóan nem szerepel 
adat. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban lehatárolt tervezési területek nem érintenek 
Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
nyilvántartott földrészleteket. 

Keszthely 
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Országos Területrendezési Tervben meghatározott Országos övezetek 
(MATrT 3. melléklet) 
 
3/1. melléklet: Ökológiai hálózat 
magterületének övezete, az 
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az 
Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

 
Az ökológiai hálózat 
magterületének övezete és az 
ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete a közigazgatási területet és 
a tervezési területet is érinti. Az 
ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete a 
közigazgatási területet nem érinti, 
így a tervezési területet sem érinti. 

 
13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

 
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan 
megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes 
és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében kijelölt közúti közlekedési 
területfelhasználási kategória a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok 
kapcsolatait nem veszélyeztetheti, mivel a tervezési területen tervezett műszaki 
megoldásokkal – 2 nagyvadátjáró. 14 békaátjáró, valamint 4 vidra- és békaátjáró 
kialakításával – a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok kapcsolatai 
továbbra is biztosítottak. 
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(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetével érintett tervezési területen nem kerül 
sor új beépítésre szánt terület kijelölésére.  
 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt 
terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 
a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 
hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetével érintett tervezési területen beépítésre 
szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 
 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 
A közlekedési és energetikai hálózatok megvalósítása során a fenti vonatkozó előírás 
betartandó. 
 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető. 
A tervezési területen az ökológiai hálózat magterületének övezetében nem folyik 
bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak 
háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 
Fentiek alapján az ökológiai hálózat magterületének övezete által érintett tervezési 
területen tervezett terület-felhasználás nem ellentétes a MATrT vonatkozó 
előírásaival. 
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15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
 
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete területén kijelölt közúti közlekedési 
területfelhasználási kategória a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok 
kapcsolatait nem veszélyeztetheti, mivel a tervezési területen tervezett műszaki 
megoldásokkal - 2 nagyvadátjáró. 14 békaátjáró, valamint 4 vidra- és békaátjáró 
kialakításával – a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok kapcsolatai 
továbbra is biztosítottak. 
 
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben 
meghatározott feltétel kivételével - a településszerkezeti terv beépítésre szánt 
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit 
nem veszélyezteti. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetével érintett tervezési területen nem 
kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére.  
 
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt 
terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete területén beépítésre szánt terület 
kijelölésére nem kerül sor. 
 
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 
A tervezési területen az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében nem 
folyik bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
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3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

 

 

A Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete Keszthely város 
közigazgatási területét érinti és a 
tervezési területet is érinti. 

 

16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
  
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület 
- kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg 
- csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 
a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye 
alapján jelölhető ki. 
A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete által érintett területen nem kerül sor 
új beépítésre szánt terület kijelölésére. 
 
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
A tervezési területen jelenleg nincs és nem is tervezett új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése sem. 
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3/3. melléklet: Erdők övezete 

 

 

 
Az Erdők övezete érinti Keszthely 
közigazgatási területét és érinti a 
tervezési területet is. 
 

 
17. Erdők övezete 

 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre 
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, 
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
A tervezett módosítás, a lehatárolt tervezési területen érinti az Országos 
Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterületet.  

Az üzemtervezett erdőterületek kiterjedése a MATrT-ben kijelölt Erdők övezetével 
megegyezik.  Az erdőtörvény előírja az erdőterületek megőrzését, így az 
üzemtervezett erdők területe nem csökkenthető.  

Az igénybevétel lehetőség szerint a legkisebb mértékben történik és - ahol erre a 
tervezési területen belül lehetőség adódik – visszapótlásra kerül.   
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A közigazgatási határon belül 627,34 ha üzemtervezett erdő található, mely a 
település területének 8,26%-a. A tervezési területen belül a jelenlegi nyilvántartás 
szerint 64,32 ha az üzemtervezett erdők (Erdők övezete) kiterjedése.  

Az M76 gyorsforgalmi út kiépítésével összefüggésben a VMKH AKF – Agrárügyi 
Főosztály VE-09/ERD/01514-9/2020. számú határozatával 7,351 ha erdő termelésből 
történő kivonás elvi engedélyezéséről döntött, így a tervezési területen 56,969 ha 
üzemtervezett erdő marad. A tervezési területen az üzemtervezett erdő területén 
51,3931 ha erdő területfelhasználású terület található, 5,5759 ha terület pedig egyéb 
területfelhasználásban. Az üzemtervezett erdőterületek csökkenése a tervezési 
területen belül 9,79 %, mely felette van a megengedett 5 %-os határnak. Települési 
szinten a csökkenés mértéke mindössze 0,89 %-os.  

VMKH Agrárügyi Főosztály erdő termelésből való kivonás elvi engedélyezéséről szóló 
VE-09/ERD/01514-9/2020. számú határozatát a dokumentáció 10.3. melléklete 
tartalmazza.  
 

Részlet a VMKH Agrárügyi Főosztály erdő termelésből való kivonás elvi engedélyezéséről 
szóló VE-09/ERD/01514-9/2020. számú határozatátból 

 
A jelenlegi üzemtervezett, az M76 megvalósítása miatt felszámolandó erdőterület 
nagysága 7,351 ha. A visszapótlásra a jelenleg nem üzemtervezett, jelen módosítás 
során védelmi rendeltetésű erdő övezetbe sorolt 22,87 ha-os terület nyújt 
lehetőséget a tervezési területen belül. Ez megfelel a 10.4. melléklet VE-
09/ERD/01514-14/2020 ügyiratszámú tájékoztatása szerint meghatározott 
csereerdősítés mértékének. 
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Részlet a VMKH Agrárügyi Főosztály erdő termelésből való kivonás elvi engedélyezéséről 
szóló VE-09/ERD/01514-9/2020. számú határozatátból 

 
 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 
A tervezési területén a jelenlegi eljárásban nem tervezett új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése sem.  
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3/4. melléklet: Világörökségi 
és világörökségi várományos 
területek övezete által 
érintett települések 

 

 
Keszthely város közigazgatási 
területe a Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete által érintett 
települések közé tartozik. 
 

 
 

8. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
 
31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 
Az előzetes adatszolgáltatás szerint a tervezési területen nem került sor világörökségi 
és világörökségi várományos területek övezetének kijelölésére. A tervezési területen 
műemlékek, műemléki környezet találhatók, amelyek a településrendezési eszközök 
tervlapjain lehatárolásra kerültek. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezetén: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a 
világörökségről szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben 
meghatározott célokkal, 
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b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni 
tájsebeket rendezni kell, 
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi 
egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi 
kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 
Tekintettel arra, hogy a tervezési területen nem került sor világörökségi és 
világörökségi várományos terület övezetének lehatárolására, így az előírások 
irrelevánsak. 
 
3/5. melléklet: Honvédelmi 
és katonai célú terület 
övezete által érintett 
települések 

 

 
Keszthely közigazgatási területe 
nem tartozik a Honvédelmi és 
katonai célú terület övezete által 
érintett települések közé. 
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A MATrT 19. § (1) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv 
részét képező, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben (a 
továbbiakban: MvMr) megállapított országos övezetek  
 
1. melléklet: Jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete 
 

 

 

 
Keszthely város területét és a 
tervezési területet is érinti a Jó 
termőhelyi adottságú szántók 
övezete. 
 

 
2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt 
kijelölni. 
A terv területén a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölése 
elsősorban az övezetén területén történt. 
 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
Keszthely területén nem tervezett új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása 
és bányászati tevékenység engedélyezése sem. 
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(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési 
eszközeiben a jó termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2) 
bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre szánt terület csak abban az esetben 
jelölhető ki, ha a település közigazgatási területén a kijelölés máshol már nem 
lehetséges. 
A tervezési területen nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére. 
 
 
2. melléklet: Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 

 

 
Keszthely város területét érinti és a 
tervezési területet is érinti az 
Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete. 
 

 
3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban - a természeti és 
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
területén javasolt kijelölni. 
A tervezési területen belül az Erdőtelepítésre javasolt övezet területén nem kerül sor 
erdőterület kijelölésére, az övezettel érintett terület általános mezőgazdasági terület 
marad. 
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(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési 
eszközeiben az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben 
foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolás esetén 
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 
területhasználat folytatható, valamint 
b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult 
őshonos fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 
A tervezési területen belül az Erdőtelepítésre javasolt terület övezetével érintett 
területen nem kerül sor beépítésre szánt terület kijelölésére és erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolásra sem. 
 
 
3. melléklet: Tájképvédelmi 
terület övezete 
 

 

 
Keszthely város közigazgatási 
területét és a tervezési területet is 
érinti a Tájképvédelmi terület 
övezete. 
 

 
4. Tájképvédelmi terület övezete 

 
MvMr 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi 
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
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tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
A tárgyi településrendezési eljárásban a településrendezési eszközök jelenleg nem a 
település teljes közigazgatási területére készülnek. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása 
érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése 
szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a 
településképi követelményeket. 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének Keszthely Város településkép 
védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének rendelkezéseit be 
kell tartani. 
 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
A Tájképvédelmi terület övezetén nem tervezett bányászati tevékenység folytatása. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 
A tájképvédelmi terület lehatárolása a rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján a 
településszerkezeti és szabályozási terv tervlapjain feltüntetésre került. A tervezett 
gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeihez szükséges elektronikus, hírközlési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok térszín alatti építéssel valósulnak meg a tájképi 
egység megőrzése érdekében. A tervezési területen erőmű építése nem tervezett. 
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4. melléklet: Vízminőség-
védelmi terület övezete 

 

 
A Vízminőség-védelmi terület 
övezete Keszthely város 
közigazgatási területét érinti és a 
tervezési területet is érinti. 
 

5. Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

MvMr 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
A megyei területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések 
és szabályozási ajánlások. 39/2019.(IX.26.) KH számú határozat alapján 
10. Országos vízminőség védelmi területen keletkező szennyvíz kezeléséről és 
ártalom mentes elhelyezéséről a települések helyi építési szabályzatának kell 
rendelkezni. (Országos vízminőség védelmi területtel érintett területen a teljes 
közműellátás kiépítése szükséges. Ha a teljes közműellátáshoz szükséges közhálózati 
csatlakozást 200 m-en belül nem lehet elérni, a napi keletkező szennyvíz mennyisége 

nem haladja meg az 5 m
3
-t, akkor szigorúan vízzáró gyűjtőmedencébe lehet gyűjteni 

a szennyvizet. Ha meghaladja az 5 m
3
-t, akkor egyedi házi kisberendezés 

üzemeltethető, de a tisztított vizet ki kell vezetni az országos vízminőség védelmi 
területről és kizárólag élővízbe lehet bevezetni. Ha a közmű pótlás valamelyik 
feltétele nem teljesíthető a közcsatorna hálózati csatlakozás kiépítése nélkül építési 
tevékenység nem folytatható.)  
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(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A 
kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 
A KÉSZ 25. § -a rendelkezik A környezetvédelem általános követelményeiről. A 
hatályos előírások továbbra is betartandók. 
 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
A tervezési területen nem tervezett bányászati tevékenység folytatása. 
 
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi 
terület övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve - nem létesíthető. 
Keszthely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó település, ezért a 
tervezési területen a fenti előírások kötelezően betartandók, a KÉSZ kiegészíthető 
fenti előírásokkal. 
5. melléklet: Nagyvízi meder 
övezete 
 

 

 
Keszthely közigazgatási területét 
a Nagyvízi meder övezete nem 
érinti, így a tervezési területet 
sem érinti. 
 



_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
73 

 
6. melléklet: VTT-tározók 
övezete 

 

 

Keszthely közigazgatási területét 
a VTT-tározók övezete nem 
érinti, így a tervezési területet 
sem érinti.  

 

 
A tervezés terület tervezett terület-felhasználása nem ellentétes az övezeti 
előírásokkal. 

 
Fentiek alapján a tervezési területeket a területhasználat korlátozást előidéző térségi 
övezetek részben érintik. A tervezett terület-felhasználás és övezeti/építési övezeti 
változások megvalósítása azonban nem ellentétes a MATrT előírásaival. 
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Az országos övezetek a 
MATrT 19. § (1) bekezdés 
alapján  

Keszthely város 
közigazgatási 
területének 
érintettsége 

 
A tervezési 

terület 
érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

+ + 

2. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

- - 

3. Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

+ + 

4. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ + 

5. Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

+ + 

6. Erdők övezete + + 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

+ + 

8. Tájképvédelmi terület övezete + + 

9. Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

+ - 

10. Vízminőség-védelmi terület 

övezete 

+ -* 

11. Nagyvízi meder övezete - - 

12. VTT-tározók övezete - - 

13. Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete  

- - 
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3.6. Zala Megye Területrendezési Terve 
 
Zala Megye Területrendezési Tervében alkalmazott kiemelt térségi 
övezetek  
Egyedileg meghatározott megyei övezetek: 

1. Gazdaságfejlesztési és innovációs övezet 
 

 
JELMAGYARÁZAT 

 
 

 
 

 
Gazdaságfejlesztési és innovációs 
övezet a település területét nem érinti, 
így a tervezési területet sem érinti.  

 

 
2. Kiemelt turisztikai övezet 

Kiemelt turisztikai övezet (3.16. melléklet) 

7.§ (1) Az övezet által érintett települések területén turisztikai-, rekreációs célú 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási 
egység a települési térség további növelésére vonatkozó korlátozás esetén is 
kijelölhető amennyiben az új beépítésre szánt terület kijelölése nem érinti a 6. § (2) 
bekezdésben felsorolt védelmi övezetekkel lehatárolt területeket és amennyiben a 
kijelölést az egyéb vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.  
A tervezési területen nem kerül sor új turisztikai-, rekreációs különleges területek 
kijelölésére. 
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(2) Az övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált 
településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei készítése, 
felülvizsgálata, valamint módosítása során biztosítani kell az összehangolt tervezést, 
valamint ennek részeként a nyomvonalak folytonosságát.  
(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet védelmi elemeinek megőrzése érdekében 
elsődlegesen a barnamezős beruházások megvalósítása engedélyezhető a zöldmezős 
beruházásokkal szemben.  
A tervezési területen jelenleg nem tervezett új zöldmezős és barnamezős beruházás 
sem. 
 
(4) A környezeti állapot megőrzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során a rekreációs célú területeken a 
megvalósítandó funkció alapján csendes övezetet kell kijelölni.  
A tervezési területen nem található rekreációs célú terület. 
 

JELMAGYARÁZAT 

 

 

 
Kiemelt turisztikai övezet a település 
területét érinti. 
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3.7. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Negyedik Rész BKÜTrT) 
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervének részlete Keszthely Városra vonatkozóan  
(Forrás: MATrT 10. melléklet)  

 
 
A MATrT 77. § (1) bekezdésével összhangban, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervében megállapított kiemelt térségi 
övezetek (MATrT 11. melléklet) 
 
48. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében alkalmazott 

és megállapított övezetek 
 
77. § (1) A BKÜTrT-ben alkalmazott országos és megállapított kiemelt térségi 
övezetek együttesen a következők: 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, 
5. tájképvédelmi terület övezete, 
6. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
7. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
8. vízminőség-védelmi terület övezete, 
9. földtani veszélyforrás terület övezete, 
10. vízeróziónak kitett terület övezete, 
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
12. tómeder övezete, 
13. általános mezőgazdasági terület övezete, 
14. kertes mezőgazdasági terület övezete, 
15. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
16. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
17. erdők övezete, 
18. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
19. borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete, 
20. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 
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(2) Az (1) bekezdés 5., 7-11., 13., 16. és 18. pontjaiban meghatározott övezetek 
területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter a 19. 
§ (4) bekezdése szerinti rendeletben állapítja meg. 
A térségi övezetek által érintett területek lehatárolása az előzetes adatszolgáltatások 
alapján történt.  

 
49. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

 
78. § Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 25. § szerinti 
övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatható meg; 
Az ökológiai hálózat magterületének övezete az M76 gyorsforgalmi út területére 
vonatkozóan pontosításra kerülhet oly módon, hogy - a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósággal egyeztetve -, a tervezett gyorsforgalmi út kisajátítási határán 
belüli terület a továbbiakban nem része az ökológiai hálózat magterülete övezetének, 
az ökológiai hálózat magterületének határa a tervezett gyorsforgalmi út kisajátítási 
határára kerül. 
b) új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint 

legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű szakrális építményként helyezhető el; 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében nem tervezett új építmény 
elhelyezése. 
c) *  10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény - a kizárólag kilátó 
rendeltetésű építmény kivételével - nem létesíthető; 
A gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása során 10 méter 
beépítési magasságot meghaladó építmény nem tervezett, de az előírás a 
továbbiakban is betartandó. 
d) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal 
végezhető; 
A településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
tartalmazza a következő előírást: 
„20.§ Településképi szempontból meghatározó területeken zöldfelületek kialakítása 
az alábbi követelmények betartásával történhet: 
a) a Balatonra rálátó, kilátással rendelkező területeken a telepített növényzet a 
szomszédos ingatlan kilátását nem szüntetheti meg, 
b) kizárólag megközelítően azonos ökológiai viszonyok közül származó, harmonikus 
egységet alkotó növények telepíthetők, 
c) történeti hagyománnyal rendelkező udvar, utca, tér, kert esetén a történeti 
jelleghez igazodó, azt hangsúlyozó fajok alkalmazhatók, 
d) az alkalmazandó őshonos növényállomány megjelölését a 4. melléklet rögzíti.” 
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e) *  a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új 
vegyszertároló és hulladékkezelő létesítmény nem létesíthető, valamint energetikai 
célú növénytelepítés nem megengedett. 
Fentiek alapján az ökológiai hálózat magterületének övezete által érintett tervezési 
területen tervezett terület-felhasználás nem ellentétes a MATrT vonatkozó 
előírásaival. 

 
51. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 
80. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete tekintetében a 27. § szerinti 
övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) országos jelentőségű védett természeti terület szántó művelési ágú területén 
építmény - út- és közműhálózat építménye kivételével - nem helyezhető el; 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete az M76 gyorsforgalmi út területére 
vonatkozóan pontosításra került oly módon, hogy a gyorsforgalmi út kisajátítási 
határán belüli terület a továbbiakban nem része az ökológiai hálózat pufferterülete 
övezetének, az ökológiai hálózat pufferterülete övezetének határa a tervezett 
gyorsforgalmi út kisajátítási határára került. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a tervezési területen belül 
tervezett műszaki megoldásokkal – nagyvadátjáró, vidra- és békaátjáró kialakításával 
– a természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatainak folytonossága 
és folyamatossá tétele továbbra is biztosított. 

b) a kertes mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél 
kisebb telek nem építhető be; 
A tervezési területen nincs kertes mezőgazdasági terület, ezért az előírás a jelenlegi 
településrendezési eljárásra vonatkozóan irreleváns. 
c) közlekedési infrastruktúra építménye, egyéb közművezeték, illetve építmény tájba 
illesztve létesíthető; 
Az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó építményei elhelyezése lehetőség szerint 
tájbaillesztve történik. 
d) csarnok nem helyezhető el; 
A tervezési területen csarnok nem tervezett. 
e) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új 
vegyszertároló és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve - nem létesíthető; 
f) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, célkitermelőhely nem 
létesíthető; 
A tervezési területen új bányatelek megállapítására nem kerül sor, célkitermelőhely 
létesítése nem tervezett. 
g) energetikai célú növénytelepítés nem megengedett. 
A tervezési területen belül védelmi célú erdőterület kialakítása tervezett. 
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11/1. melléklet:  
Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 
 

 

 
Keszthely közigazgatási területét a 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete a MATrT 
11/1. melléklete szerint érinti és a 
tervezési területet is érinti az övezet. 

 

52. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

81. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
tekintetében a 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben a tájképvédelmi 
terület övezetére meghatározott övezeti előírások mellett - a bányászatra vonatkozó 
rendelkezés kivételével - a (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazandó. 
Lásd MvMr 3. mellékletre vonatkozó előírások teljesülése. 
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
A tervezési területen belül nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. 

b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a 
hagyományos tájhasználatnak megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos 
tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető; 
A jelenlegi településrendezési eljárásban a művelési ág megváltoztatása közút 
építése, valamint erdőterületek kijelölése érdekében történik. 

c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési 
eszközökben biztosítani kell; 
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A hatályos KÉSZ és a településkép védelméről szóló 22/2017. 
(XII.14.) önkormányzati rendelet előírásai biztosítják a látványvédelmet. 

d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és 
láthatósága megőrzendők. 
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 

a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a 
táji és tájképi értékek és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter 
erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése mellett, a beépítésre nem 
szánt területen a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os 
beépítésével történhet; 

b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló 
telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető; 

c) csarnok nem helyezhető el; 
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre 

felszerelten; 
A KÉSZ kiegészítésre kerül az előírásnak megfelelően.  

e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, 
felszíni tájsebeket rendezni kell 
A tervezési területen jelenleg sincs külfejtéses bányaüzem és új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása nem tervezett. 
 

 
11/2. melléklet:  
Tómeder övezete 
 

 

 
 
Keszthely közigazgatási területét a 
Tómeder övezete a MATrT 11/2. 
melléklete szerint érinti, de az övezet 
a tervezési területet nem érinti. 
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11/3. melléklet: Kertes 
mezőgazdasági terület övezete 
 

 

 
Keszthely közigazgatási területét a 
MATrT 11/3. melléklete szerint a 
Kertes mezőgazdasági terület övezete 
érinti, de a tervezési területet az 
övezet nem érinti. 

 

 

 
11/4. melléklet: Borszőlő termőhelyi 
kataszter  övezete 
 

 

 
 
Keszthely közigazgatási területét a 
Borszőlő termőhelyi kataszter övezete a 
MATrT 11/4. melléklete szerint érinti, de 
az övezet a tervezési területet nem érinti. 
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A MATrT 77. § (2) bekezdésével összhangban, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Övezeti Tervének részét képező, az MvMr III. fejezetében 
meghatározott kiemelt térségi övezetek 
  

 
10. melléklet: Ásványi 
nyersanyagvagyon övezete által 
érintett települések övezete 
 

 

 
Keszthely az Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete által érintett településekhez 
tartozik. 
 

 
8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 
MvMr. 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján a tervezési területen nincs szükség az ásványi 
nyersanyagvagyon övezet lehatárolására. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata az M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely igazgatási 
területén áthaladó szakaszaival nem érint külszíni bányatelket, külszíni működő 
bányaüzemet, valamint más engedély alapján végzett ásványi nyersanyag 
kitermelést. 
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AZ M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely település igazgatási 
területén áthaladó szakaszaival ásványvagyon védelmi övezetet érint, mivel a 
nyomvonal tőzeg és lápföld előfordulások területén áthaladóan került megállapításra. 
Az M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely település igazgatási 
területén áthaladó szakaszaival (nyomvonalával és védősávjaival) nem érint földtani 
veszélyforrások területe övezetb etartozó helyszíneket. 
 
A Bányafelügyelet áttekintette a rendelkezésére álló adatokat, valamint az aktuális 
nyilvántartásokat és azok tartalma alapján megállapította, hogy a tervezett 
nyomvonal által fedésre került területsáv, valamint a gyorsforgalmi út nyomvonalával 
és védőtávolságával érintett földrészletek nem tartoznak működő bányaüzemhez, 
érvényes bányatelekhez, valamint azokon nem történik és nem is tervezett más 
engedély alapján ásványi nyersanyag kitermelés.  
 
A korábban végzett földtani alapkutatások eredményei alapján Keszthely igazgatási 
területét érintően történt olyan nemfémes ásványvagyon előfordulás igazolása, amely 
szerepel az Állami Ásványi nyersanyag és Geotermikus Energia nyilvántartásban. Az 
M76 megállapításra került nyomvonala által közvetlenül érintett tőzeg és lápföld 
előfordulásokat – horizontális és vertikális kiterjedéssel – az “Országos 
Tőzegkataszter – Kis-Balaton és környéke lápterületeinek izovonalas térképei” 
(összeállította: Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 1981 decemberében, a munka 
törzsszáma: H-19/1978) határolják le. Napjainkban az ásványvagyon nyilvántartást a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat gondozza és vezeti, továbbá elektronikusan 
is elérhetően (alaprajzi lehatárolás nélkül) ábrázolja 
(https://map.mbfsz.gov.hu/asvanyvagyon-kataszter/).  Keszthely település igazgatási 
területéhez rendelten “Kis-Balaton Főmeder É-I rész” megnevezéssel sterepel az 
előfordulás. 
A Bányafelügyelet nyilatkozatát a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati 
Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával adta ki.  
(Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján) 
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11. melléklet: Rendszeresen 
belvízjárta terület övezete 
 

 

 

 
A város közigazgatási területét érinti a 
Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete, de a tervezési területet nem 
érinti az övezet. 

 
 

12. melléklet: Földtani 
veszélyforrás terület 
övezete által érintett 
települések 
 

 

 

Keszthely az MvMr. 12. 
melléklete szerint nem 
tartozik a Földtani 
veszélyforrás terület övezet 
által érintett települések 
közé, így a tervezési terület 
sem érintett. 
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján az M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely 
igazgatási területén áthaladó szakaszaival (nyomvonalával és védősávjaival) nem 
érint földtani veszélyforrások területe övezetbe tartozó helyszíneket. 
 
Az Országos Felszínmozgásos Kataszter adatlapjai és a Bányafelügyelet 
rendelkezésre álló gravitációs tömegmozgásokat összegző nyilvántartások alapján a 
gyorsforgalmi út nyomvonalának kijelölt – Keszthely település külterületi részleteit 
jelentő – területsávban jelenleg nem találhatók olyan helyszínek, amelyek 
természetes folyamatok eredményeként kialakuló földtani veszélyforrások jelenlétével 
lennének érintettek. 
 
A Bányafelügyelet nyilatkozatát a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati 
Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával adta ki.  
(Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján) 
 
Az MvMr IV. fejezetében megállapított, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
további kiemelt térségi övezetei 
 

 
13. melléklet: Vízerőziónak 
kitett terület övezete 
 

 
 
 
Keszthely közigazgatási területe a 
Vízeróziónak kitett terület övezete 
által érintett, de a tervezési terület 
az övezet által nem érintett. 
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14. melléklet: Általános 
mezőgazdasági terület övezete 
 
 

 
 
Keszthely közigazgatási területe és a 
tervezési terület is az Általános 
mezőgazdasági terület övezete által 
érintett.  

 
MATrT 13. Általános mezőgazdasági terület övezete 

 
13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési eszközök 
készítése során 95%-ban általános mezőgazdasági területbe, természetközeli 
területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A fennmaradó területen nem 
jelölhető ki az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési 
területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy 
bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, valamint a nagy 
kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület. 
Az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei kiépítésével kapcsolatos 
tervezési területen nem kerül sor beépítésre szánt terület kijelölésére, az övezet 
területén mezőgazdasági terület, erdőterület és közúti közlekedési terület tervezett. 
 
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben a következő telekalakítási és 
építésügyi előírások alkalmazandók: 

a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem 
létesíthető, 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű 
használatát szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági 
építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 0,3%-át és az 
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1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem 
haladhatja meg; 

b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti 
telekméret esetén épület nem létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén 
hagyományos, almos állattartó, valamint a tulajdonos számára lakórendeltetést is 
biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 

1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 
20%-át nem haladhatja meg; 

c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület 
nem létesíthető, 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást 
szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény 
építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes 

építmények bruttó alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés 
a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 

d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem 
létesíthető, 2 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást 
szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény 
építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes 

építmények bruttó alapterülete a 700 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a 
beépített terület 20%-át nem haladhatja meg. 

(2) Kialakult állapot esetében az állami főépítész az (1) bekezdésben szereplő 
szabálynál megengedőbb szabály előírásához hozzájárulhat. 
 
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő 
területen a következő előírások alkalmazandók: 

a) szőlő művelési ágban lévő területen - a c) pontban foglaltak kivételével - 2 ha 
alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 

b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen - a c) pontban 
foglaltak kivételével - szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló 
gazdasági építmény, valamint a tulajdonos számára szolgáló lakóépület és 
borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a 2 ha és 3 ha közötti 

telekméret esetén a beépített bruttó alapterület a 800 m2-t, 3 ha és azt meghaladó 

telekméret esetén a 3000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített 
terület 10%-át nem haladhatja meg; 

c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és 
ténylegesen így is művelt telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken 
vagy a beépítésre igénybe vett telektől 20 km-en belül lévő telkeinek összterülete 5 
ha-nál nagyobb - az alábbi feltételekkel létesíthet építményt: 

ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható 
ki, ahol a birtoktest területének legalább 70%-a található, 
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cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága - 
figyelembe véve a telkeken már meglévő beépítést is - a beszámított telkek 
összterületének 1%-át, egyúttal a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 

25%-ot és a 800 m2-t nem haladhatja meg, 

cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 
területű legyen, és nem helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá 
ökológiai hálózat magterületének övezetében, ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági terület övezetében, 

cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló 
gazdasági építmény, tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust 
szolgáló egyéb szálláshely helyezhető el. 
A tervezési területen nincsenek szőlő művelési ágban lévő területek, ezért a fenti 
előírások a tervezési területre nézve irrelevánsak. 

 
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §-ban és a 15. §-ban 
meghatározottakon túl a következő előírások is alkalmazandók: 

a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a 
legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág 
fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó; azon a vegyes 
művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb 
beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet 
építeni; 

b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló 
épületet - a lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló 
épület kivételével - a Balaton-tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni 
vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni, azzal, hogy a 
lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a 
településrendezési eszközökben kell rendelkezni; 

c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes 
jelleggel sem helyezhető el. 

 
17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont - a 15. § c) 
pontjában foglaltak kivételével - a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha 
területű telkén alakítható ki - parti és partközeli településen az adott településhez 
tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen a birtokközpont 
építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási 
területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, mezőgazdasági művelés alatt álló 
birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a 
birtoktest területének legalább 50%-a, a parti és partközeli településen pedig a 
birtoktest területének 100%-a található. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mezőgazdasági használatot 
szolgáló gazdasági építmény, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület, 
lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú 
és ténylegesen így művelt terület is található, borturizmust szolgáló épületek 

helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel. 
(3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett 

legfeljebb egy kiegészítő központ alakítható ki egy legalább 5000 m2-es telken, 

annak legfeljebb 25%-os beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m2 nagyságú 
bruttó alapterülettel. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő 
központ beépített területe a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó telkek 
összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő 
központ nem alakítható ki az ökológiai hálózat magterületének övezetében, az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében, a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetében, a kertes mezőgazdasági terület övezetében, 
valamint a Balaton szabályozási partvonalától számított 1000 méteren belül. 
Az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei kiépítésével kapcsolatos 
településrendezési eljárás keretein belül a mezőgazdasági övezetek előírásai a KÉSZ 
szerint továbbra is betartandók.   
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervében 
alkalmazott országos és kiemelt 
térségi övezetek együttesen a MATrT 
77. § (1) bekezdés alapján  
 

Keszthely 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete + + 
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
- - 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

+ + 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

+ + 

5. Tájképvédelmi terület övezete  + + 
6. Világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete 
+ - 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete + -* 
8. Vízminőség-védelmi terület övezete + - 
9. Földtani veszélyforrás terület övezete - - 
10. Vízeróziónak kitett terület övezete + - 
11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete + - 
12. Tómeder övezete + - 
13. Általános mezőgazdasági terület övezete + + 
14. Kertes mezőgazdasági terület övezete + - 
15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
+ + 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete + + 
17. Erdők övezete + + 
18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete + + 
19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 

övezete 
- - 

20. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

- - 

 
*az adatszolgáltatásra jogosult államigazgatási szerv véleménye alapján az érintettség pontosítható 
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Sz

ám
 

Ö
ve

ze
te

k 

 
Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervében 
alkalmazott országos és 
kiemelt térségi övezetek  

Keszthely 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége

3./1. 

or
sz

ág
os

 t
ér

sé
gi

 ö
ve

ze
te

k 
M

AT
rT

 

Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

+ + 

3./2. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

- - 

3./3. Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

+ + 

3./4. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ + 

 Erdők övezete + + 
3./5. Világörökségi és világörökségi 

várományos terület  
+ - 

 Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

- - 

3./6. 

or
sz

ág
os

 t
ér

sé
gi

 ö
ve

ze
te

k 
M

vM
r 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ + 

3./7. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

+ + 

3./8. Tájképvédelmi terület övezete  + + 
3./9.    
3./10. Vízminőség-védelmi terület 

övezete 
+ - 

3./11. Nagyvízi meder övezete - - 
3./12.    
3./13. Ásványi nyersanyagvagyon 

terület övezete 
+ -* 

3./14. Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

- - 

3./15. 

ki
em

el
t 

m
eg

ye
i 

öv
ez

et
ek

 Gazdaságfejlesztési és 
innovációs övezet 

- - 

3./16. Kiemelt turisztikai övezet + -* 
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4.  KÖZLEKEDÉS 

4.1. Az M76 gyorsforgalmi út általános leírása 
 
A tervezett útszakasz és távlati kiépítése 
 
Megelőző útszakasz 
 
Jelenleg építés alatt áll az R76 gyorsforgalmi út M7-es autópálya holládi csomópontja 
és Balatonszentgyörgy, valamint a Balatonszentgyörgy – Fenékpuszta közötti része 
az alábbiak szerint: 

 Az M7 autópálya holládi csomópontjától indulva Balatonszentgyörgy elkerülésével 
5.650 méter új autóút megvalósítása Somogy megye területén. Tervezési 
sebesség: 110 km/h, koronaszélesség: 20,5 m, fizikai elválasztással. 

 M76 autóút balatonszentgyörgyi szakaszához kapcsolódva 110 km/h tervezési 
sebességgel 20,50 m koronaszélességgel, vasutat és a 71. sz. főutat külön 
szintben keresztező 2.950 méter új autóút szakasz Zala megye területén. 

A két építési szakasz az M7 és Keszthely közötti tervezett gyorsforgalmi összekötés I. 
ütemű kiépítésének felel meg Keszthely közvetlen bekötése nélkül. 

A fenékpusztai csomópont és a II. ütemű kiépítés áttervezés alatt áll az M76 
Sármellék irányú fő nyomvonalának kijelölésére, valamint Keszthely bekötésének 
módosítására tekintettel. A tervezés az M76 autóút 8+600 km szelvényében 
csatlakozik a jelenleg kivitelezés alatt álló szakaszhoz, a tervezett Keszthely bekötés 
2x2 sávos útja, és a csatorna feletti különszintű keresztezéssel. Tervezési sebesség: 
110 km/h, koronaszélesség: 20,5 m. 

Továbbvezető útszakasz 

Az M76 (korábban M75 illetve R76) autóút továbbvezetése az M9 autóút 
nyomvonalán tervezett. Az M9 autóút megközelíti Zalaegerszeget, de Zalaszentiván 
elkerülésével Vasvár felé északi irányba fordul. 

A Vasvár M8 autóút – 8. sz. főút csomópontjának térsége és Zalaegerszeg távlati 
M76 (korábban M75) autóút csomópontja közötti szakasz engedélyezési 
tervdokumentációjának, valamint ajánlati tervdokumentációjának elkészítése 
előkészítés alatt áll. A tervezendő 30 km hosszú gyorsforgalmi útszakasz 2x2 forgalmi 
sávos autóutat jelent, mely észak-dél irányú összeköttetést valósít meg a dunántúli 
régióban. A szakasz része a TEN-T hálózatnak. 

Jelenleg építés alatt áll a Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Zalaegerszeg – 
Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése projekt 
keretében megvalósuló 76. sz. főút 2×2 sávra történő bővítésének megvalósítása. A 
fejlesztés a 76. sz. főút 48+750 – 50+200 km szelvények közötti (Alsónemesapáti 
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csp. – Cserlap hegyhát dűlő csp.) 1,5 km-en 2x1 illetve 1+2 sávos szakasz 
négynyomúsításának megvalósítását foglalja magában. Ez az útszakasz adja majd 
meg a közvetlen összeköttetést a megyeszékhely és az M7 autópályához kapcsolódó 
új gyorsforgalmi hálózat között. 

M9 autóút Vasvár - Zalaegerszeg 

Forrás: KHT 

 

A tervezendő szakasz 

A tervezendő szakasz hossza kb. 25 km. Az út szelvényezése a 10+000 km. 
szelvényben indul, és a kezdőszelvényben a Fenékpusztai csomóponthoz, az Uvaterv 
Zrt. által tervezett szakaszhoz csatlakozik. A tervezés - kiírás szerinti - végszelvénye 
az M9 Misefai csomópontnál, ill. elágazásnál található. A szelvényezés a jelen 
terveken már - a NIF-fel történt egyeztetéseknek megfelelően - a Balaton irányából 
történik. 
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A nyomvonal teljes szakasza új nyomvonalú, ezért nem szükséges a helyi forgalom 
biztosítása érdekében (alsóbbrendű) országos közút építése. Ez alól kivételt képez a 
meglévő 76. sz. főút Fenékpuszta – Sármellék közötti szakasza, amely a tanulmány 
bizonyos változatai esetében részlegesen felhasználásra kerül, ezért a 76. sz. főút új 
nyomvonalon történő megépítése szükséges. 

A nyomvonal kielégíti a vt=110 km/h tervezési sebességhez tartozó előírásokat, 
emellett a nagysebességű tesztszakasz (20+945 – 30+475 km. szelvények között) - 
R=3500 m-es helyszínrajzi sugarakkal tervezve - a 210-260 km/h-s tervezési 
sebességnek is megfelel. 

 

Tervezési terület 

A tervezéssel érintett terület Zala megyében helyezkedik el Sármellék, Zalaapáti, 
Szentpéterúr, Zalaigrice, Pacsa, Nemesrádó, Misefa ill. Keszthely és Alsópáhok 
településeket érinti, (Fenékpusztát csak közvetve). A nyomvonal nagyjából 
merőlegesen harántolja a közismert É-D-i irányultságú Zalai dombokat, nehezítve 
ezzel a magassági vonalvezetés tervezését. 

Sármellék település területén a tervezett nyomvonal (egyik változata) a 17 sz. 
Szombathely - Nagykanizsa és a 306 Balatonszentgyörgyi elágazás - Sármellék 
vasútvonalat keresztezi. 

Az autóút különböző változatai védett környezeti területeket (Natura 2000) és 
Sármellék - Fenékpuszta közötti ex-lege lápterületet kereszteznek. 

A tervezési területen az Országos Ökológiai Hálózat több eleme is előfordul. A 
vízfolyások ökológiai folyosók és Natura 2000 védelem alatt álló területek vannak. 

A területre eső csapadékvizek a terep mély vonulataiban lévő árkokban gyűlnek 
össze. A tervezési területen élő vízfolyás keresztezések találhatók. 
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ÁTTEKINTŐ TERVLAP 
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Tervezési osztály 

Az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás 
alapján, valamint a korábbi tanulmányoknak, kiadott megbízói diszpozícióknak 
megfelelően az M76 autóút főbb paraméterei: 

Műszaki jellemzők: 
- Útkategória: „B” típusú autóút tervezési osztály, 
- Tervezési sebesség: 110 km/h, 
- Domborzati viszony: B  
 
Műszaki paraméterek 
 
- Forgalmi sávok száma: 2x2 sáv, 
- Forgalmi sáv szélessége:  

 külső sáv: 3,50 m 
 belső sáv: 3,50 m 

- Elválasztó sáv: 3,00 m 
- Burkolat szélessége:  

 külső sáv:   4,25 m 
 belső sáv:   4,00 m 

- Korona szélesség:     20,00 m 
- Biztonsági sáv szélessége: 0,25 m 
- Padkaszélesség: 1,50 m 
- Belső oldalakadály távolság: 1,00 m 
- Külső oldalakadály távolság: 1,00 m 
- Tervezési élettartam (forgalmi): 30 év (forgalmi) 
- Tervezési élettartam (pályaszerkezeti): 20 év 
 
A nagysebességű szakaszon 26,0 m széles koronájú autópálya keresztmetszetet 
írt elő az ITM: 
- Forgalmi sávok száma: 2x2 sáv, 
- Forgalmi sáv szélessége:  

 külső sáv: 3,75 m 
 belső sáv: 3,75 m 
 leálló/szervízsáv: 3,00 

- Elválasztó sáv: 3,00 m 
- Korona szélesség:     26,00 m 
- Biztonsági sáv szélessége: 0,25 m 
- Padkaszélesség: 1,00 m 
- Belső oldalakadály távolság: 1,00 m 
- Külső oldalakadály távolság: 1,00 m 
- Tervezési élettartam (forgalmi): 30 év (forgalmi) 
- Tervezési élettartam (pályaszerkezeti): 20 év 
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Mintakeresztszelvények 
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Közművek 
 

A gyorsforgalmi út tervezése és megvalósítása kapcsán elsődleges a keresztező 
közmű vezetékek és termék vezetékek biztonságos átvezetését kell megoldani, 
valamint az élővízfolyások, patakok keresztezét és a csapadékvíz elvezetését kell 
biztosítani. 

Megoldandó feladat természetesen a komplex- és egyszerű pihenőhelyek 
közművekkel történő ellátása, valamint kezelők üzemmérnökségi telephelyének 
ellátása.  

A közművesítés megoldása a részletes, a pihenőkre és az üzemmérnökségi 
telephelyre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek feladata. 

Keresztező közművek: 

Energia közművek 

Elektromos kábelek 

Gázvezetékek 

Víziközművek 

Ivóvízvezetékek 

Szennyvízvezetékek 

Hírközlő kábelek 
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4.2. Az M76 gyorsforgalmi út nyomvonalának megfelelősége 
 

A magasabb szintű területrendezési terveket tekintve Keszthely város területére 
jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), valamint a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019.(VI.14.) MvM rendeletet (a továbbiakban: MvMr.) előírásait kell figyelembe 
venni. A MATrT „Balatonszentgyörgy (M7) - Misefa (M9)” néven tartalmazza a 
tervezett gyorsfogalmi utat, melynek nyomvonala a MATrT 2. sz. melléklete, az 
Ország Szerkezeti Tervén is megjelenik.  
A tervezett gyorsforgalmi utak nyomvonalának térbeli megfelelőségét a vonatkozó 
jogszabályok szerint igazolni szükséges. 
Az M76 nyomvonala szerepel a térségre vonatkozó magasabb rendű területrendezési 
tervekben.  
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény 
„MÁSODIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
II. FEJEZET 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV TARTALMA ÉS SZEREPE 
4. A fő tartalmi elemek 
 
5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet 
és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű 
építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. melléklet tartalmazza. 
 (2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása 
a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti.” 
 
4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 
Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 
térszerkezetet meghatározó főutak 

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres 
környezetét jelenti) 

1. Távlati gyorsforgalmi utak 

27. M76: Balatonszentgyörgy (M7) – Misefa (M9) (Tervezett szakasz) 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
103 

Az Ország Szerkezeti Terve - MATrT 2. melléklet részlet 



_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
104 

„NEGYEDIK RÉSZ 
A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
IX. FEJEZET 
A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK TARTALMA 
 
29. Az országos és a kiemelt térségi előírások alkalmazási szabálya 
45. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tekintetében a Második Részben foglalt 
rendelkezéseket a Negyedik Részben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. sajátos területfelhasználású térség: területfelhasználási kategória, amelybe a 
települési térségen kívüli, 1 ha-nál nagyobb, a településrendezési eszközökben 
jellemzően a különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe sorolt 
területek – így különösen külfejtéses művelésű bányaterületek, 
hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes 
egészségügyi, sportolási, megújuló energiahasznosítási, honvédelmi területek – és 
egyes közlekedési területek – így különösen repülőterek – tartoznak; 
 
39. Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények elhelyezése 

58. § (1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozóan az országos és 
térségi közlekedési infrastruktúra- hálózatok térbeli rendjét, az országos és térségi 
jelentőségű építmények elhelyezkedését a 10. melléklet, a hálózat szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/11. és a 12/1–12/5. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
elhelyezésére a 9. alcím szerinti előírások mellett az 59. és a 60. §-ban foglalt 
rendelkezések alkalmazandók. 

59. § A közlekedési infrastruktúra építményei közül 
a) a tervezett gyorsforgalmi utak területét a nyomvonalak leírása tekintetében 
meghatározott települések közigazgatási területének érintésével kell biztosítani, 
amelynek során a nyomvonalak kijelölésénél figyelembe kell venni a tájba illesztési és 
a környezetvédelmi szempontokat és követelményeket; 
b) a meglévő főutak település-elkerülő szakaszait a szakági tervekben és a 
településrendezési eszközökben kell ábrázolni;” 
 

A terv szerinti nyomvonal megfelel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Tervének. 
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Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve – MATrT 10. melléklet részlet
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5. TÁJRENDEZÉS ÉS TÁJVÉDELEM 
 
5.1. A táji és természeti adottságok vizsgálata  
 

Az M76 tervezett keszthelyi szakasza a Dunántúli-dombság földrajzi nagytájhoz 
tartozó Balaton-medence középtáj, és a Kis-Balatoni-medence kistáj területét érinti. 
Keszthely közigazgatási területén belül a tervezési terület a település középső részén, 
a lakott területektől délre, 448,39 ha-on terül el. 

Éghajlat 
Keszthely Magyarország éghajlati körzetei közül az Alpokalja, Dunántúli-hegység és -
dombság körzetének Nyugati és délnyugati határszél alkörzetébe tartozik. A 
tervezéssel érintett területet ezért kiegyenlített klíma, és az országos átlagnál 
magasabb csapadékátlag jellemezi. A Kis-Balatoni-medence éghajlata a csapadék 
szempontjából a mérsékelten nedves, a hőmérséklet szempontjából pedig a 
mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg öv határán fekszik. Az évi 
középhőmérséklet 9,8-10,2 oC, mely az országos átlagnál (10,4 oC) alacsonyabb. Az 
évi átlagos csapadékmennyiség 700 mm. Az évi átlagos napfénytartam 2000 óra 
körüli. Az érintett kistájra az északi szélirány a jellemző. 
 
Domborzat 
A tervezéssel érintett terület a Balaton süllyedékének DNy-i része, melyet a Castrum-
hát választ el a tótól. A Castrum-háttal párhuzamosan, szintén É-D-i irányban fut a 
futóhomokkal fedett Balatonmagyaródi-hát, mely 5-10 méternyire emelkedik ki az 
alluviális síkokból. A hátak között az egykori vízborítottság nyomait őrzik a 
tőzegtelepek, lápföldek, lápi meszes foltok. A tervezési terület domborzati 
szempontból enyhén hullámos középmagas alföldnek számít. 

A lejtőkategória térkép, valamint a relatív relief jól szemlélteti, hogy a tervezési 
terület szinte teljesen sík, mindössze a Balaton menti sáv emelkedik ki enyhén a 
környező terepből.  

Szerkezeti-morfológiai szempontból a tervezési terület nyugati része rossz lefolyású 
ártéri síkság, keleti, Balaton felőli része pedig ármentes alacsony síkság. A Balaton-
berek mélyebb fekvésű területein tőzeges lápi, agyagos mélyedések találhatók. 

 
Vízrajz 
A tervezési terület 71. sz. úttól nyugatra eső része a Balaton-berek részét képezi, így 
sűrű csatorna-hálózat szövi át. Nyugati határán fut a Keszthelyi-határárok, majd több 
párhuzamosan futó csatorna után az Ó-Berek-csatorna, a Páhoki-patak (Hévíz-Páhoki 
belvíz csatorna), valamint a Gyöngyös-patak (Egyesített-övcsatorna) következik. A 
tervezési terület egy részét délről az előzőekre merőleges irányú Északi-
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keresztcsatorna határolja, mellyel párhuzamosan több kisebb keresztmetszetű 
csatorna is fut, melyek sorát a tervezési területet illetően a 76. sz. főúttal 
párhuzamosan futó Közép-kereszt-csatorna zárja.  

A 71. sz főúttól keletre eső terület sokkal szárazabb, mindössze egy, a Balatonba 
torkolló Csókakői-patak talűlható az összefüggő szántók között. A tervezési terület 
Balaton-berekhez tartozó nagyobb része a Zala, a Gyöngyös-pataktól keletre fekvő, 
magasabb terültek már a Balaton közvetlen vízgyűjtőjéhez tartoznak. 

A Balaton-berek és a Balaton 
menti, déli területeken a 
talajvízszint terep alatti 
mélysége viszonylag 
magasan 200-400 cm között 
található, míg északon egy 
kisebb foltban mélyebben, 
400-600 cm között.   

 

 

 

A felszín alatti víztároló rétegek egyik fontos típusa a karsztos kőzet – mészkövek, 
dolomitok –, melyek a hasadékok, repedések mentén jól vezetik a vizet. A karsztos 
képződmények a nyugati és déli területeken hévizet is tárolnak, északon a 
hidegkarsztos víztestek jellemzőek.1 

Talaj 
A tervezési terület víz által erősen befolyásolt területeire a réti és a síkláp talajok 
jellemzőek.   

                                        
1 A fejezet térképi ábráinak forrása: http://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/MNA_2_6.pdf  
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A térség genetikai talajtípusai2 

A talajok felső rétegének fizikai félesége vályog, szervesanyag tartalmuk 2,1-2,5 % 
között változik. Vízgazdálkodás szempontjából jó víznyelésű és vízvezető képességű, 
igen nagy vízraktározó és víztartó képességű talajok jellemzőek. 3 

A réti talajok esetében nem jellemző az állandóan magas nedvességtartalom, így 
vízgazdálkodásuk kedvezőnek számít, míg tápanyag-gazdálkodásuk közepes. A síkláp 
(rétláp) talajok vízgazdálkodása szélsőséges, az alsóbb szintek egész évben túl 
nedvesek, a felsőbb szintek a szárazabb időszakokban kiszáradnak, így deflációra 
hajlamosak. Tápanyag-gazdálkodásuk is szélsőséges, nitrogénből és foszforból sokat, 
míg a talaj ásványi részéhez kötött tápanyagokból keveset tartalmaznak.  

Növényzet 
A tervezési terület magasabban fekvő, keleti területeit potenciálisan erdők (cseres-
tölgyesek, száraz erdősztyepperdők) borították, míg nyugaton, a Balaton-berek 
vizenyős területén nem alakulhatott ki zárt erdőállomány, ezt a vidéket ártéri 
növényzet uralta. Ezen az oldalon potenciálisan a legelterjedtebb fásszárú társulások 
a fűz ligeterdők, kőris ligeterdők, kőris-éger ligetek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők, 
melyek közös tulajdonsága a víztől való függés. Jelentős kiterjedésű potenciális 
növénytársulások voltak a nádasok, a télisásosok, a szittyós láprétek és az ártéri 
mocsárrétek is.  
A berek területén jórészt ma is megmaradtak a nedves területekre jellemző 
természetes társulások, de magasabb, szárazabb területeken a potenciális 
növénytakaró helyét a mezőgazdasági termelés, elsősorban a nagytáblás szántók 
vették át. A területhez tartozó vegetációs táj, a fennmaradt növényzeti örökség, 
valamint az erdők természetessége közepesen magasnak számít. 

A 2018-as Corine felszínborítottsági térképe alapján a tervezési terület magasabban 
fekvő, szárazabb részein nem öntözött szántóföldek fekszenek, a hátság déli részén 
rét, legelő húzódik. A Csókakői-patak mellékága mentén átmeneti erdős-cserjés 
területek húzódnak. A Balaton-berek mélyebben fekvő, vizenyősebb területét 
tőzeglápok, ill. lomblevelű erdők borítják. 
                                        
2 http://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/MNA_2_7.pdf  
3 http://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/MNA_2_7.pdf  
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Felszínborítottság a CorineLandCover 2018. alapján     Magyarország Ökoszisztéma Alaptérképe 

                (NÖSZTÉP) alapján4 

A Corine adatbázisához hasonló, csak részletesebb képet mutat Magyarország 
Ökoszisztéma Alaptérképe – a NÖSZTÉP – is. A 71. sz. főút, valamint a Fenéki út 
között szántóföldek terülnek el, melyet a Csókakői-patak, és mellékága menti zárt 
gyepek, vízben álló lápi, mocsári növényzet, ártéren kívüli, többletvízhatás alatti 
nyárasok, és egyéb fásszárú vegetáció szakít meg. A fenékpusztai Festetics-major 
környéki szántókat erdősávok, ill. nagyobb kiterjedésű nemesnyár és fűz dominálta 
ültetvények szegélyezik. A kastély és a fenéki út közötti, régészeti területet 
jellemzően zárt homoki gyep borítja. A Páhoki-, és Gyöngyös-patakokat láp-, és 
mocsárerdők, valamint egyéb erdei társulások kísérik. A berek tervezési terület által 
érintett részein időszakos vízhatás alatt álló gyepek, láp-, és mocsárrétek, vízben álló 
mocsári és lápi növényzet, valamint láp-, és mocsárerdők találhatók. A két patak 
közti nedves területen kisebb foltban nemesnyár- és fűz dominálta ültetvény húzódik. 

 

5.1.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 
A Páhoki-, és Gyöngyös-patakok a tervezési terület eltérő tájszerkezetű részeinek 
határán haladnak. A patakoktól nyugatra a Balaton-berek mély fekvésű, sík, 
csatornákkal átszőtt, vizenyős területei terülnek el. Az említett patakok, valamint a 
Balaton között húzódó, vízválasztóként is funkcionáló hátság magasabban fekvő, de 
enyhe lejtésű területein szántóművelés folyik. A hátságot átszelő Csókakői-patak 
mentén, valamint a jobb partján beletorkolló kisebb patak körül gyepes-cserjés 
területek találhatók. A tervezési terület déli részén, a 71. és 76. sz. főút 
                                        
4http://web.map.fomi.hu/nosztep_open/ 
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találkozásánál megkezdődött a csomópont kiépítése, a munkagépek és eszközök 
elhelyezésére szolgáló rombolt terület található itt. A tervezési területen jelenleg egy 
mezőgazdasági major üzemel, valamint büfé, és étterem található. A Csókakői-patak 
mellett, a tervezési területtel északon határos a DRV szennyvíztisztító telepe.  
A tervezési területen több védett kulturális örökségi elem is található. A sajnálatosan 
igen rossz állapotú a Fenékpusztai Festetics-major és Kastély hírhedt szegregációs 
terület, szükséglakásokkal. A központi kastélyt és a fenékpusztai majort összekötő 
Fenyves allé védett, történeti tájszerkezeti elem, a Castrum-hát magaslatára 
telepített egykori főúri lovaglóút. A Keszthely Fenékpuszta Műemlékrom, Castrum az 
érintett terület tájszerkezeti, tájhasználati jelentőségét hangsúlyozza, hiszen a hát 
vége stratégiai jelentőségű hely volt már az ókorban is, mind a szárazföldi, mind a 
vízi közlekedés szempontjából. 

A tervezési terület 48 %-a szántó, 28 %-a gyep, 14 %-a erdő vagy erdősülő terület 
tájhasználati kategóriába sorolható, 3%-ot tesznek ki az utak, 2-2 %-ot a víz és a 
rombolt területek, 1-1 %-ot a felszíni vizek és a lakóterületek részaránya. 

     
Tervezési terület a Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérésén és 

Magyarország Katonai Felmérésén (1941)5 
 
A Balaton-berek II. katonai felmérésen ábrázolt vizenyős területeinek, nedves 
rétjeinek egy részén az 1941-es katonai felmérés már erdőket mutat. A Csókakői-
patak völgye, mely korábban szántóművelés alatt állt, mára begyepesedett. A 
mellékága körüli mélyebb fekvésű területek a II. katonai térképeken gyepként 
jelennek meg, mely helyén az 1941-es felmérésen erdők húzódnak. Mára a patak 
közvetlen közelében erdők, a fennmaradó területeken gyepek találhatók. A 
Fenékpusztai major környékén a II. katonai felmérés nagyobb erdőfoltokat ábrázol, 
                                        
5A történeti térképek forrása: https://mapire.eu 
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ezek azonban a későbbi térképen már nem láthatók, a mai erdősávok, erdőfoltok 
máshol helyezkednek el.  Mindkét történeti térkép jelzi a ma is meglévő, Fenéki utat 
kísérő fasort, továbbá az 1941-es felmérésen már a Fenyves allé is látható.  
A település hatályos szerkezeti terve Má jelű általános mezőgazdaság területbe 
sorolja a 71. sz. főút és a Fenéki út között elterülő szántókat, valamint a Balaton-
berek gyepterületeinek egy részét. A 71. sz. főút és a Gyöngyösi-patak között Eg jelű 
gazdasági erdőt, a Csókakői-patak mellékága menti területeken, a Balaton-berek egy 
részén, valamint a tervezési terület déli részén Ev jelű védelmi erdőket jelöl. A 
Fenékpusztai Festetics-major területe Vt jelű településközponti vegyes, a körülötte 
elterülő gyepek, szántók és gazdasági hasznosítású területek K jelű beépítésre szánt 
különleges területbe, valamint Kk jelű beépítésre nem szánt különleges területbe 
tartoznak. A Közép-keresztcsatorna, valamint a Gyöngyös-, és Páhoki-patakok által 
közrezárt gyepes, nádasos terület egy Vn jelű övezetbe tartozik.  

A hatályos terv a Páhoki-pataktól nyugatra eső területeket magterületnek, a 71. sz 
út, valamint a Csókakői-patak mellékága menti területeket puffer területnek jelöli. A 
Balaton-berek teljes területe a megkutatott és nyilvántartott országos 
ásványvagyonhoz, az Északi-keresztcsatornától északra eső területek az ásványi 
nyersanyagkutatási területhez tartoznak. A Fenyves allé, valamint a Fenéki úti fasor 
védendő fasorként szerepelnek a terven.  

Erdő 

A tervezési terület a Dél-Dunántúli flóravidék (Praeillyricum), valamint a Zalai-
dombvidék (Saladiense) flórajárás területén fekszik. 

Az erdőgazdasági tájbeosztás alapján az üzemtervezett erdőrészletek a Balatoni-
medence erdészeti tájhoz tartoznak. Az erdőtérkép alapján a település teljes területe 
a Keszthelyi-hegység erdőtervezési körzet részét képezi. A Gyöngyös-patak és a 71. 
sz. főút között húzódó 218/A-C, valamint a Csókakői-patak mellékága körüli 229/A1 
és 229/B, valamint a tervezési terület déli részén lévő 227/A, D, E, 242/A-B, 226/A1 
erdőrészletek gazdasági rendeltetésű, a Balaton-berek területén lévő 212/B, a 
Páhoki-patak menti 217/B, E, G, a Páhoki- és Gyöngyös-patakok közti 219/A-D, 
222/A, valamint a 71. sz. főút és a Fenékpusztai Festetics-major közti üzemtervezett 
erdők védelmi rendeltetésű erdők. A többi üzemtervezett erdőtag elsődleges 
rendeltetése nem ismert. Az üzemtervezett erdőrészletek nagy része 
magántulajdonban van. Kivételt képeznek ez alól az állami tulajdonban lévő 218/A, 
227/B, C, E, valamint a közösségi tulajdonban lévő 242/B, 229/A1, B, NY1, NY2, 
TN1, TN2, TN3 erdőrészletek. 
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Üzemtervezett erdőtagok és erdőrészletek a NÉBIH erdőtérképén 

 
A NÉBIH adatbázisában nyilvántartott üzemtervezett erdők kiterjedése megegyezik 
az OTrT-ben kijelölt erdők övezetével. Az üzemtervezett erdőrészletek nedvesebb, 
Balaton-berek területére eső részén, valamint a Csókakói-patak mellékága mentén 
nincs minden erdőtag területén lábon álló erdő. Azonban a tervezési terület déli 
részén, a Gyöngyös-patak és a 71. sz. főút között, valamint a Csókakői-patak mentén 
találhatók jelentősebb, de a nyilvántartásban nem szereplő erdősült területek. 
 

A Balaton-berek tervezési területtel érintett részén többnyire a táji-, természeti 
adottságoknak megfelelő, őshonos társulások, a déli részeken jellemzően fűz és nyár 
dominálta ültetvények, valamint egyéb, fás szárú növényzet található. 

Az erdőtörvény előírja az erdőterületek megőrzését, így az üzemtervezett erdők 
területe nem csökkenthető. A közigazgatási határon belül 627,34 ha üzemtervezett  



 

113 

Az erdőtörvény előírja az erdőterületek megőrzését, így az üzemtervezett erdők 
területe nem csökkenthető. A közigazgatási határon belül 627,34 ha üzemtervezett 
erdő található, mely a település területének 8,26%-a. A tervezési területen belül 
64,32 ha az üzemtervezett erdők kiterjedése, melyből 7,351 ha kerül felszámolásra a 
kisajátítási területen belül. Az M76 gyorsforgalmi út kiépítésével összefüggésben a 
VMKH AKF – Agrárügyi Főosztály VE-09/ERD/01514-9/2020. számú határozatával 
7,351 ha erdő termelésből történő kivonás elvi engedélyezéséről döntött, így a 
tervezési területen 56,969 ha üzemtervezett erdő marad. A tervezési területen az 
üzemtervezett erdő területén 51,3931 ha erdő területfelhasználású terület található, 
5,5759 ha terület pedig egyéb területfelhasználásban. Az üzemtervezett 
erdőterületek csökkenése a tervezési területen belül 9,79 %, mely felette van a 
megengedett 5 %-os határnak. Települési szinten a csökkenés mértéke mindössze 
0,89 %-os. (VMKH Agrárügyi Főosztály határozatát a dokumentáció 10.3. melléklete 
tartalmazza.) 

 
Gyep 
A gyepterületek jelentős részét a Balaton-berek területén lévő időszakos vízhatás 
alatt álló láp-, és mocsárrétek, valamint vízben álló lápi és mocsári növényzet teszi ki. 
A Gyöngyös-patak, valamint a Csókakői-patak mentén kötött talajon élő vagy domb-, 
és hegyvidéki zárt gyepek, a Fenékpusztai Festetics-major és a Fenéki út közötti, 
régészeti területen zárt homoki gyepek húzódnak.  
 
Nádas 
A tervezési terület déli részén, a Páhoki-patakot annak bal partján keskeny nádasos 
sáv kíséri.  

Szántó 
A szántók a Fenéki út és a 71. sz. főút, ill. a Gyöngyösi-patak által határolt 
magasabban fekvő, így szárazabb hátságon húzódnak. A nagyüzemi mezőgazdasági 
művelés alatt álló táblákat a dűlőutak, valamint a határoló magasabb rendű utak 
menti gyepes-fás mezsgyék, a Csókakői-patakot kísérő gyep és erdősávok, valamint 
a Fenyves allé tagolja kisebb egységekre. Déli területeken, a fenékpusztai major 
környékén kisebb táblák, a major és a 76. sz. út között nagytáblás szánók fekszenek.  
 
Lakóterület 
A fenékpusztai Festetics-major épületei ma részben lakó funkciót látnak el. Az 
épületállomány nagyon rossz állapotú, felújítást funkcióváltást igényelne. Helyszíni 
tapasztalatok alapján az itt élők rendkívül rossz anyagi körülmények között, 
szegényes környezetben élnek, mely jelentős mértékben hozzájárul az épületek 
további állagromlásához.  
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A fenékpusztai Kastély főépülete 

 

Major, mezőgazdasági telep 
A Festetics-majortól nyugatra, a szántóföld határában kisebb mezőgazdasági telep 
található.  
 
Kereskedelmi terület 
A 71. sz. főúton a majorhoz vezető úttól délre egy kisebb vendéglátóegységet, a Ricsi 
büfét érinti a tervezési terület keleti határa.  
 

5.1.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  
 
Keszthely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területére esik. 

5.1.3.1. Tájképvédelmi terület 
 
Az M76 tervezett nyomvonala érinti az OTrT-t kiegészítő 9/2019. (VI.14.) MvM 
rendelet 3. mellékletében kijelölt tájképvédelmi terület övezetét. Az övezet a 
Gyöngyös-pataktól keletre fekvő, elsősorban szántóművelés alatt álló területeket, a 
Csókakői-patak környékét, a 76. sz. főút menti területeket, valamint tervezési terület 
déli részét érinti. Az övezet részét képezi a Fenyves allé és a Festetics-major és 
környéke is.  
Keszthely ugyanakkor a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv hatálya 
alá is esik. Ebben kijelölésre került a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete, mely magába foglalja a Fenyves allé menti szántókat, a Festetics-
major és Castrum rom körüli területeket, valamint a tervezési terület nyugati részén 
a 76. sz főút menti területeket.  
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Azt OTrT-ben kijelölt tájképvédelmi terület és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

Tervében meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

5.1.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 
 

A tervezési terület nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, 
ugyanakkor említésre méltó, hogy a tervezési területet keletről és délről körülöleli az 
országos jelentőségű, védett, nemzeti parki terület. A Páhoki-patak közvetlen 
környezete, valamint az attól nyugatra eső területek ex lege védett lápterületek. A 
tervezési terület nem érinti, de déli határa egybeesik a HUBF30003 jelű Kis-Balaton 
különleges természetmegőrzési és madárvédelmi terület (SCI és SPA) Natura 2000 
terület, valamint a Kis-Balaton Ramsari terület kiterjedésének északi határával. 

        
Országos jelentőségű védett nemzeti parki terület, valamint az ex lege védett lápterületek 
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Délen a Kis-Balaton, keleten a Balaton különleges természetmegőrzési és madárvédelmi 

Natura 2000 területek 

5.1.3.3. Helyi jelentőségű védett természeti terület, emlék 
 

A tervezési területen belül helyi jelentőségű védett terület vagy érték nincs.  
 
5.1.3.4. Ökológiai hálózat elemei 
 
Az előzetes véleményezési eljárás során kapott adatszolgáltatások alapján a tervezési 
terület nem érint ökológiai folyosót. 
A Páhoki-pataktól keletre eső területek nagy részét érinti az országos ökológiai 
hálózat pufferterületének övezete, mely a Balaton, valamint a Kis-Balaton területén 
húzódó magterületek védelmét hivatott szolgálni. A pufferterületek nagy részén 
szántóművelés folyik, azonban gyepes, erdős területek is megtalálhatók. A tervezési 
területen belül a magterület övezete a 76. sz főút környékét, valamint a tervezett út 
Balaton-berket átszelő szakaszát érinti. A magterületek jellemzően gyepes, erdős 
területeket foglalnak magukba.  

Magterületet a tervezett nyomvonal 1,8 km hosszúságban északon, a 76. sz. főút 
menti kerékpárút 1,9 km hosszúságban délen érinti. A tervezett út 3,7 km hosszan 
osztja ketté a korábban egy egységet alkotó területet, mely az élőlények migrációs 
lehetőségeit a vadátjárókra korlátozza.  
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5.1.3.5. Egyedi tájértékek 
 
A tervezési területen belül nincsenek nyilvántartott egyedi tájértékek. Ugyanakkor az 
egykori uradalmi tájfásítások maradvány fasor szakaszai jelenleg is egységes és 
történeti hangulatot sugárzó tájelemek. 

5.1.3.6. Egyéb táji, természeti értékek 
 
A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet értelmében a MEPAR rendszerben 6  jelölt fasor, 
gémeskút, kunhalom, kis kiterjedésű tó vagy magányosan álló fa nincs. A tervezési 
területen belül 1 db támogatható fa-, és bokorcsoport található a tervezési terület 
déli részén, a 76. sz. főút mentén, az Y4YU7-J-18 blokkazonosítóval rendelkező blokk 
területén.  

Állandó, nem érzékeny gyepek találhatók a Balaton-berekben az YFC1N-V-18, 
YRT7N-U-18, YRR1N-L-18, YRPUN-C-18, a Páhoki-patak mentén az YRHUN-5-18, a 
Gyöngyös-patak mentén az YWQ3Q-U-18, a Csókakői-patak mentén az YX7EN-M-18, 
valamint a Festetics-major környékén az YHFMN-M-18, YHD7N-5-18, és az YRC9A-4-
18 azonosítójú blokkok területén. 
                                        
6https://www.mepar.hu/mepar/ 



 

118 

Vízvédelmi sávként szerepel a Csókakői-patak, a Gyöngyös-patak, és a Páhoki-patak, 
valamint az Északi-, és Közép-keresztcsatornák, továbbá az Ó-Berek-csatorna parti 
sávja.  
 
Fás sávok találhatók a tervezési terület északi és keleti határában az Y5FMN-9-18, 
YFFMN-L-18, a 71. sz. főút mentén az Y5NMN-H-18, YMD7N-9-18, valamint a 
Festetics-majortól délre elterülő szántók szegélyén az YHFMN-M-18, YCK1N-Y-18, 
YWFMN-2-18, és az Y4M QU-P-18 azonosítójú blokkok területén.  
A MEPAR hektársáv értéket jelöl a Csókakői-patak mellékága menti gyepes területek, 
valamint a 227/A erdőrészlet szegélyén az YMD7N-9-18, valamint a 71. és 76. sz. 
főutak közötti szántó szegélyén az YN67N-4-18 azonosítójú blokk területén.  
Táblaszegély érték található a 71. sz. főút mentén, a tervezési terület északi határán, 
a Fenyves allé mentén, a Fenéki út mentén, valamint a Festetics-majortól délre 
elterülő szántók szegélyén.  
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5.2. Zöldfelületi rendszer vizsgálata és értékelése 
 
5.2.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei  
 
5.2.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemekre vonatkozó javaslatok 
 
A tervezési terület Gyöngyös-pataktól keletre eső részén többnyire magánkézben 
lévő termesztési célú zöldfelületek terülnek el. A Balaton-berek területén elsősorban 
kondícionáló célú zöldfelületek – gyepek, nádasok – húzódnak, de gazdasági 
rendeltetésű erdők is megtalálhatók a területen. Az erdők, gyepek, nádasok állandó 
felszínborítást biztosítanak, így nagy szerepük van az erózió és defláció elleni 
védekezésben.  
A tervezési területen belül alacsony az erózióveszélyes területek aránya, és azok 
jelentős hányada állandó felszínborítással rendelkezik.  

A tervezett nyomvonal jelentős hosszúságban tartalmaz feltöltéseket. A műszaki 
jellegű tereplakulatok részben zavarják majd a domborzati és tájhasználat 
összefüggések érzékelését a tájban, részben a meredek rézsűk potenciális eróziós 
veszélyforrást jelentenek. 

A kezdetben Ny-K-i, majd É-D-i irányban futó útpálya a Balaton-berek területén az 
országos ökológiai hálózathoz tartozó magterület erdő-, és gyepterületeit vágja át, 
mely az élőhelyek, valamint az ökológiai hálózat elemeinek fragmentációját okozza.  

A zöldfelületi karakter szempontjából fontos megemlíteni a történeti tájfásításokat. A 
tervezési területet É-D-i irányban átszeli a Fenyves allé. A kastély Bécsi-kapujától a 
majorig vezető egykori lovaglóút mellé 1880 körül telepítették a feketefenyőket 
(Pinus nigra). A tervezési terület északi határát kijelölő, a szennyvíztisztító előtti 
dűlőút mellett hiányos juhar fasor fut. Fenéki utat, valamint annak folytatásában a 
71. sz főutat kétoldali, hiányos vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor kíséri. 
A 71. sz. főútról a Fenékpusztai Festetics-major bejáratáig vezető utat impozáns, 
kettős, kétoldali vadgesztenye fasor szegélyezi. A majortól a 76. sz útig vezető 
kerékpárút mentén szintén vadgesztenye fasor húzódik. 
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A Fenyves allé és az északi határ menti juhar fasor 

 

 
A fenékpusztai Festetics-majorhoz vezető út menti kettős, kétoldali vadgesztenye fasor 
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5.3.  Tájhasználati, tájszerkezeti javaslatok 
 
A tájszerkezetet, tájhasználatokat érintő módosításokkal a valós tájhasználatnak 
megfelelő, a főútvonal és kapcsolódó létesítményei kialakítása miatt keletkező 
potenciált kihasználó, valamint a várható tájhasználati konfliktusok rendezésére 
törekvő javaslatokat fogalmaztunk meg.  
A település jelenlegi szerkezeti terve 2020. januárjától lépett hatályba, azonban a 
szerkezeti terven ábrázolt nyomvonal nem teljesen egyezik meg a jelen tervezés 
alapját képező M76-os út nyomvonalával. Az M76 számú út nyomvonala a korábban 
tervezettől kis mértékben eltérően, attól délre és nyugatra tolódott tengellyel 
Balaton-berek területén Ny-K irányban, majd a Páhoki-, és Gyöngyös-patakoktól 
keletre É-D-i irányban szeli át a közigazgatási határt. Az út kisajátítási sávja Má, Ev, 
Eg, V, KK és Köu területeket szüntet meg.  

5.3.1.  Ev jelű védelmi rendeltetésű erdő kijelölése 
 
Ev jelű, védelmi rendeltetésű erdők a tervezett gyorsforgalmi út és a pihenő mentén 
kerültek kijelölésre. 
A tervezett út miatti telekátszabások hatására gazdaságosan nem művelhető 
telekméretek alakultak ki, melyek ezért védelmi rendeltetésű erdő övezetbe kerültek 
átsorolásra. A módosítások által érintett hrsz.-ek az alábbiak: (0259/1), (0259/6), 
0290, 0416/12, 0426/2, 0430, 0431/3, 0431/4, 0432/3, 0433/1, 0416/11. A fenti 
módosítások Má területek Ev övezetté átminősítését eredményezik.  

A 0415/12 hrsz.-en lévő módosítás szintén az út miatti telekátszabások hatására 
eredeti funkciójában a továbbiakban nem válik hasznosíthatóvá, így a KK jelű 
beépítésre nem szánt különleges területből Ev jelű véderdővé került átsorolásra.  

A tervezett módosítás a valós tájhasználatnak megfelelően került átsorolásra a V jelű 
vízgazdálkodási területből Ev jelű véderdővé. A módosítás a (0216/4), (0259/1), 
(0259/6) hrsz.-eket érinti.  

A tervezett út nyomvonalának vezetése másként alakul, mint a hatályos TSzT-n 
szereplő nyomvonal. A módosítások a hatályos szerkezeti terven azon Köu övezetbe 
sorolt területeket sorolják át Ev jelű véderdővé, melyeket a nyomvonalváltozás 
hatására az út kisajátítási határa már nem érint. A módosítások által érintett hrsz.-ek 
az alábbiak: 0412, 0415/1, 0415/9, 0416/1, 0416/5, 0416/8, 0416/12, 0416/13, 
0427/32, 0427/33, 0462/20, 0464/10, 0464/12, 0464/13.  

Összesen 22,87 ha került védelmi rendeltetésű erdő besorolásba.   
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Sor-
szám 

Hatályos 
TSZT 

TSZT 
módosítás

Érintett 
hrsz. 

Terület 
(ha) 

20. V Ev 0216/4, 0259/1, 0268 1,83 
21. Eg Ev 0430 1,45 
22. Má Ev 0294/58 0,42 
23. V Ev 0259/1 0,84 
24. Má Ev 0428/2 2,21 
26. Má Ev 0428/2 1,65 
27. KÖu Ev 0428/2 0,07 
30. KÖu Ev 0427/33 0,52 
34. KÖu Ev 0412 2,70 
36. KÖu Ev 0421/6, 0415/11, 

0418/4 
0,66 

37. Kk Ev 0416/4, 0416/5 0,60 
38. V Ev 0416/1 0,11 
39. KÖu Ev 0414, 0415/9, 

0415/1, 0416/8, 
0416/12 

4,55 

41. KÖu Ev 0416/4, 0416/5 0,77 
42. Má Ev 0416/4 1,05 
43. Má Ev 0416/10, 0416/11 2,18 
44. KÖu Ev 0462/20 0,80 
45. KÖu Ev 0464/10, 0464/12 0,46 

 
5.3.2.  Erdőterületek módosításának összegzése  
 

A jelenlegi üzemtervezett, az M76 megvalósítása miatt felszámolandó erdőterület 
nagysága 7,351 ha. Az érintett erdőtagok elsődleges rendeltetése vegyes. A 245/CE 
erdőrészlet elsődleges rendeltetéséről nincs információ, a 212/B erdőrészlet 
természetvédelmi, a 218/A-B, és 227/D-E jelű erdőtagok faanyagtermelő gazdasági 
erdők. A visszapótlásra a jelenleg nem üzemtervezett, jelen módosítás során védelmi 
rendeltetésű erdő övezetbe sorolt 22,87 ha nyújt lehetőséget a tervezési területen 
belül. 

5.3.3.  Má jelű általános mezőgazdasági terület – szántó kijelölése  
 
Az Má jelű általános mezőgazdasági területek a felüljáró környékén kerültek 
kijelölésre, ahol a hatályos TSzT-től eltérő nyomvonal vezetés rögzült. A módosuló 
kisajátítási határ következtében az átsorolással érintett területek kivétel nélkül Köu 
jelű közlekedési övezetbe soroltak a hatályos terven. Az Má jelű általános 
mezőgazdasági övezetbe való átsorolásuk megfelel a valós tájhasználatnak, valamint 
csatlakoznak a szomszédos területek övezeti besorolásához is. Az átsorolással érintett 
helyrajzi számok a következők: 0427/33, és 0428/2. 
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Összesen 1,17 ha került általános mezőgazdasági terület besorolásba.   

Sor-
szám 

Hatályos 
TSZT 

TSZT 
módosítás

Érintett 
hrsz. 

Terület 
(ha) 

28. KÖu Má 0428/2 0,85 
28. KÖu Má 0427/33 0,32 

 
Az általános mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt területek 
mind az OTrT Szerkezeti tervében, mind a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
tervében szereplő térségi területfelhasználási kategóriák közül a mezőgazdasági 
térségbe tartozik. 
Mind a három módosítás részét képezi a BKÜTrT-ben meghatározott tájképvédelmi 
szempontól kiemelten kezelendő terület övezetének. 

Szintén az összes módosítást érinti az országos ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete, valamint nyilvántartott régészeti lelőhely is.  

A 28. sz. módosítást érinti az OTrT-t kiegészítő 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 1. sz. 
mellékletében szereplő jó termőhelyi adottságú szántók övezete, továbbá mindkét 
módosítás részét képezi az MvM rendelet 14. mellékletében kijelölt általános 
mezőgazdasági terület övezetének. 

Keszthely teljes területe a közigazgatási határosan lehatárolt világörökségi 
várományos települések közé tartozik. A település egésze az MvM rendelet 4. 
mellékletében szereplő vízminőség-védelmi terület, a 10. mellékletben kijelölt ásványi 
nyersanyagvagyon övezete által érintett települések övezetébe tartozik. 
 

5.3.4.  V jelű vízgazdálkodási terület kijelölése  
 
A V jelű vízgazdálkodási terület kijelölése az út műszaki tervéből átvett elem. A 0286-
os hrsz.-en, a kisajátítási területen belül tervezett levezetőmedrek helyén jelenleg a 
Balaton-berekhez tartozó rét található.  
 

Az átsorolás területe 2,91 ha.  
Sor-
szám 

Hatályos 
TSZT 

TSZT 
módosítás

Érintett 
hrsz. 

Terület 
(ha) 

10. Má V 0286 0,16 
16. Má V 0288 0,31 
17. Má V 0290 0,43 
32. Vn V 0423 2,01 
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5.3.5.  Köu jelű közúti közlekedési terület kijelölése  
 

A Köu jelű közúti közlekedési területek a 76. sz. főút mentén kerültek kijelölésre, ahol 
a hatályos TSzT-től eltérő nyomvonal vezetés rögzült. A módosuló kisajátítási határ 
következtében az átsorolással érintett területek Má jelű általános mezőgazdasági, V 
jelű vízgazdálkodási, Ev jelű védelmi rendeltetésű erdő és Kk jelű beépítésre nem 
szánt különleges terület övezetbe sorolt területek a hatályos terven.  

Az átsorolás területe 22,93 ha. 

Sor-
szám 

Hatályos 
TSZT 

TSZT 
módosítás

Érintett 
hrsz. 

Terület 
(ha) 

1. V KÖu 0352 0,03 
2. Ev KÖu 0348/141, 0348/142, 

0348/143, 0348/144, 
0348/145 

2,01 

3. V KÖu 0347 0,05 
4. Ev KÖu 0342/1 0,09 
5. Má KÖu 0342/2 1,43 
6. V KÖu 0331 0,38 
7. Ev KÖu 0325/5 1,85 
8. Má KÖu 0325/6-0325/13, 

0327/1-0327/2 
0,10 

9. V KÖu 0326, 0306 0,10 
11. V KÖu 0287 0,05 
12. Má KÖu 0286, 0288 2,18 
13. V KÖu 0289 0,12 
14. Ev KÖu 0290 0,17 
15. Má KÖu 0290 0,63 
18. Ev KÖu 0256/2 0,64 
19. Ev KÖu 0431/3 1,39 
25. Má KÖu 0428/2 8,72 
33. Ev KÖu 0424 1,20 
35. Kk KÖu 0415/1 0,27 
40. Má KÖu 0416/9, 0416/10 1,52 
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6. KÖRNYEZETVÉDELEM 

6.1. Környezetvédelem 

6.1.1. Talaj 
 
Az érintett terület Balaton-berektől K-re eső oldalán jellemzően jobb minőségű 
termőföldeket a meredekebb felszíneken az erózió, valamint a terület egészén a 
pályaépítés következtében a termőréteg megsemmisülése veszélyezteti. 
A pálya a Balaton-berek területén Ny-K- i irányban, a majd egy éles kanyarral a 
magasabban fekvő térszíneket már É-D-i irányban szeli át. A MEPAR 7 
adatszolgáltatása szerint a tervezési területen belül elsősorban a vízpartok – Páhoki-, 
és Gyöngyös-patakok, a Csókakői-patak mellékágának környéke, a Közép-
keresztcsatorna keleti végén található kis tó partja, ill. az árvédelmi töltés meredek 
rézsűi számítanak erózióveszélyes területnek, melyek jellemzően állandó 
felszínborítottságú – gyepes, erdős – területek, így az erózió által kevésbé 
veszélyeztetettek. Ezeken a területeken kiemelt fontosságú az állandó növénytakaró 
megőrzése. Az OTrT-ben rögzített kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete négy 
foltban érinti a tervezési területet: a 71. sz. főút és a Fenyves allé között, a Csókakői-
patak és a Fenéki út között, a tervezési terület déli részén, ill. a Fenyves állé és a 
227/A erdőrészlet találkozásánál lévő szántó sarkát érinti összesen 44,68 ha-on. Az 
Újmajor, valamint Fenék dűlők szántóinak megközelítőleg a fele pedig az OTrT-t 
kiegészítő 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet 1. mellékletében kijelölt jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetébe tartozik. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervét kiegészítő MvM rendelet 14. mellékletben szereplő általános 
mezőgazdasági övezet a tervezési terület nagy részét érinti. Az M76 tervezett 
nyomvonalának területfoglalása miatt a termőföld védelmi kérdések kiemelt 
jelentőségűek a beruházás létesítése során.  

                                        
7https://www.mepar.hu/mepar/ alapján 
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6.1.2. Felszíni és felszín alatti vizek minősége 
 

A település teljes közigazgatási területe a 240/2000 (XII.23.) Kormányrendelet 
szerint az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területhez tartozik. A 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendeletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület övezete Keszthely teljes 
közigazgatási területét érinti. Szintén a fenti MvM rendelet 11. melléklete alapján a 
tervezési területet érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete. Keszthely területe 
a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen fekszik. 

Hidrogeológiailag Keszthely nagy része a Zala alegység vízgyűjtőjéhez és a 
Keszthely-Hévíz belvízöblözethez tartozik. A területen keresztülfolyó mellékvízfolyások 
a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) II. ütemébe torkollanak. A település 
Gyöngyös-pataktól keletre eső, domborzati szempontból is elkülönülő, magasabb 
része a Balaton közvetlen vízgyűjtőgazdálkodási alegységébe tartozik. 

Az Ó-berek-csatorna a Hévíz-folyás és Óberek-csatorna víztest része a 
vízgyűjtőgazdálkodási tervben, mely mesterséges, síkvidéki, kis esésű, meszes, 
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közepes-finom mederanyagú kis vízgyűjtőjű víztest. A 2015-ben felülvizsgált 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv8 6-1. melléklete alapján a víztest biológiai elemek szerinti 
állapota gyenge, fizikai-kémiai elemek szerinti állapota kiváló, hidromorfológiai 
elemek szerinti állapota kiváló. A víztest ökológiai állapota gyenge, kémiai állapotáról 
nincs adat, integrált állapota gyenge. Az Északi-keresztcsatornától északra eső 
területeken a felszíni vizeket érő diffúz foszforterhelés 150-200 g/ha/év, attól délre 
50-100 g/ha/év. A diffúz nitrogénterhelés az Északi-keresztcsatornától északra 1500-
2000 g/ha/év, délre 1100-1500 g/ha/év. A felszín alatti vizek diffúz nitrogénterhelése 
nem jelentős, mivel a területen nem folyik intenzív mezőgazdasági művelés. 

A Páhoki-patak a Páhoki-övcsatorna észak víztest része a vízgyűjtőgazdálkodási 
tervben, mely mesterséges, síkvidéki, kis esésű, meszes, közepes-finom 
mederanyagú kis vízgyűjtőjű víztest. A 2015-ben felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv 9  6-1. melléklete alapján a víztest biológiai elemek szerinti állapota gyenge, 
fizikai-kémiai elemek szerinti állapota kiváló, hidromorfológiai elemek szerinti állapota 
jó. A víztest ökológiai állapota gyenge, kémiai állapota jó, integrált állapota gyenge. 
Az Északi-keresztcsatornától északra eső területeken a felszíni vizeket érő diffúz 
foszforterhelés 150-200 g/ha/év, attól délre 50-100 g/ha/év. A diffúz 
nitrogénterhelés az Északi-keresztcsatornától északra 1500-2000 g/ha/év, délre 
1100-1500 g/ha/év. A felszín alatti vizek diffúz nitrogénterhelése nem jelentős, mivel 
a területen nem folyik intenzív mezőgazdasági művelés. 

A Páhoki-patak déli szakasza a Hévíz-Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna 
víztest része a vízgyűjtőgazdálkodási tervben, mely mesterséges, síkvidéki, kis esésű, 
meszes, közepes-finom mederanyagú kis vízgyűjtőjű víztest. A 2015-ben felülvizsgált 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 10  6-1. melléklete alapján a víztest biológiai elemek 
szerinti állapota mérsékelt, fizikai-kémiai elemek szerinti állapota jó, hidromorfológiai 
elemek szerinti állapota kiváló. A víztest ökológiai állapota mérsékelt, kémiai 
állapotáról nincs adat, integrált állapota gyenge. Az Északi-keresztcsatornától északra 
eső területeken a felszíni vizeket érő diffúz foszforterhelés 150-200 g/ha/év, attól 
délre 50-100 g/ha/év. A diffúz nitrogénterhelés az Északi-keresztcsatornától északra 
1500-2000 g/ha/év, délre 1100-1500 g/ha/év. A felszín alatti vizek diffúz 
nitrogénterhelése nem jelentős, mivel a területen nem folyik intenzív mezőgazdasági 
művelés. 

A Gyöngyös-folyás alsó része elnevezésű víztest mesterséges, síkvidéki, kis esésű, 
meszes, közepes-finom mederanyagú kis vízgyűjtőjű víztest. A 2015-ben felülvizsgált 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 11  6-1. melléklete alapján a víztest biológiai elemek 
szerinti állapota gyenge, fizikai-kémiai elemek szerinti állapota mérsékelt, 

                                        
8 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
9 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
10 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
11 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
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hidromorfológiai elemek szerinti állapota jó. A víztest ökológiai állapota gyenge, 
kémiai állapotáról nincs adat, integrált állapota gyenge. Az Északi-keresztcsatornától 
északra eső területeken a felszíni vizeket érő diffúz foszforterhelés 150-200 g/ha/év, 
attól délre 50-100 g/ha/év. A diffúz nitrogénterhelés az Északi-keresztcsatornától 
északra 1500-2000 g/ha/év, délre 1100-1500 g/ha/év. A felszín alatti vizek diffúz 
nitrogénterhelése nem jelentős, mivel a területen nem folyik intenzív mezőgazdasági 
művelés. 

A Gyöngyös-patak déli szakasza már Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere 
néven szerepel a vízgyűjtőgazdálkodási tervben. A csatorna mesterséges, síkvidéki, 
kis esésű, meszes, közepes-finom mederanyagú kis vízgyűjtőjű víztest. A 2015-ben 
felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási terv12 6-1. melléklete alapján a víztest biológiai 
elemek szerinti állapota rossz, fizikai-kémiai elemek szerinti állapota kiváló, 
hidromorfológiai elemek szerinti állapota kiváló. A víztest ökológiai állapota rossz, 
kémiai állapota jó, integrált állapota rossz. A területen a felszíni vizeket érő diffúz 
foszforterhelés 50-100 g/ha/év. A diffúz nitrogénterhelés 1100-1500 g/ha/év. A 
felszín alatti vizek diffúz nitrogénterhelése nem jelentős, mivel a területen nem folyik 
intenzív mezőgazdasági művelés. 

A település felszíni vízfolyásai közül egyedül a Csókakői-patak tartozik a Balaton 
közvetlen vízgyűjtő alegységébe. A patak természetes, dombvidéki, közepes esésű, 
meszes, durva és közepes-finom mederanyagú, kis vízgyűjtőjű víztestnek számít. A 
2015-ben felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási terv13 6-1. melléklete alapján a víztest 
biológiai elemek szerinti állapota rossz, fizikai-kémiai elemek szerinti állapota 
mérsékelt, hidromorfológiai elemek szerinti állapota kiváló. A víztest ökológiai 
állapota rossz, kémiai állapotáról nincs adat, integrált állapota rossz. A területen a 
felszíni vizeket érő diffúz foszforterhelés a part közeli keskeny sávban 200-300 
g/ha/év, a patak vízgyűjtőjének fennmaradó területén 150-200 g/ha/év. A diffúz 
nitrogénterhelés a part közeli keskeny sávban 4000-6500 g/ha/év, a patak 
vízgyűjtőjének fennmaradó területén 2600-3200 g/ha/év. A felszín alatti vizek diffúz 
nitrogénterhelése az intenzív mezőgazdasági területeken 40-45 kgN/ha/év. 

A Keszthely-Hévíz belvízöblözet csatornáit az 1960-as években alakították ki részben 
a mély fekvésű, magas talajvízállású tőzeges területek lecsapolása, részben a 
talajvízszint szabályozásával a tőzeg megóvása céljából. A talajvízszint a magasabb 
térszíneken nem összefüggő, az alacsonyabban fekvő helyeken 4-6 m között 
található. 

A 2015-ben elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv melléklete alapján a DRV által 
üzemeltetett szennyvíztisztító telepnek jelentős hatása volt a tisztított vizet befogadó 
víztestekre, mely így a Balatonra, ill. a Kis-Balatonra is hatással volt. A létesítményt 

                                        
12 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
13 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
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2015-ben korszerűsítették és bővítették, azóta nem állnak rendelkezésre adatok a 
kibocsátásról. 
 
 
6.1.3. Levegőtisztaság védelme 
 

A település ipari parkjai a lakott területektől északra, a 71. sz. főút mentén, a 
tervezési területtől távol húzódnak. A területen jellemzően gazdasági, kereskedelmi 
tevékenység folyik, így a légszennyezés tekintetében elsősorban a megnövekedett 
személy-, és teherforgalom jelentős. A lakossági fűtés, és a településen áthaladó 
jelentős közúti forgalom (71-es 75-ös, 76-os sz. főutak) hatással van a környék 
levegőterhelésére. A lakossági tüzelésből, valamint a kerti hulladékok égetéséből 
keletkező por, korom, CO2, CO és mérgező, perzisztens vegyszermaradványok, 
továbbá a közúti közlekedésből származó por, korom, CO2, CO, NOx, SO2 és egyéb 
CH származékok jelentik a legfőbb légszennyező anyagokat. A légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM ren-delet alapján a 
vizsgált terület a 10. sorszámú légszennyezettségi agglomerációba tartozik, mely az 
igen jó minőségű kategória. A fenti rendelet alapján kijelölt szennyezőanyag szerinti 
zónacsoportokat vizsgálva kiderül, hogy a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja 
a célértéket, a PK10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja a felső vizsgálati küszöb és a 
légszennyezettségi határérték közé esik, a PM10 pedig a felső és az alsó vizsgálati 
küszöb közötti mennyiségben van jelen.   Az OLM manuális mérőhálózatban kizárólag 
a NO2-ről állnak rendelkezésre adatok, mely alapján a település levegőminősége 
megfelelő. A tervezett út megépítésével tovább nőhet a közúti személy-, és 
teherforgalom, és ezáltal a közlekedési eredetű légszennyezés is. Időszakos 
bűzkibocsátóként megemlítendők még a szennyvízátemelők, a szennyvíztisztító, 
valamint a bitumenüzem, melyek elősorban nyáron jelentenek problémát. A 
porterheléshez hozzájárulhatnak a nagytáblás szántóterületek is. 

 

6.1.4. Zaj-, és rezgésterhelés 
 
Keszthely esetében a közlekedési eredetű zaj-, és rezgésterhelés a 
legmeghatározóbb. A településen áthalad három másodrendű országos főút (71-es, 
75-ös, 76-os főutak)  is, de a nyári időszakban a környező települések felé 
haladó bekötő (73162. sz.) és összekötő utak (7327. sz., 7343. sz.), valamint a 
Tapolcai út is jelentős forgalmat bonyolítanak, mind a személygépjárművek, mind a 
teherforgalom tekintetében. A főútvonalak mentén nappal 70-83 dB, éjjel 60-75 dB 
körüli értékek mérhetők. A tervezési határéték nappal 65 dB, éjjel 55 dB lenne.  

Nem elhanyagolható a vasúti közlekedésből származó, valamint a vasútállomás 
mellett lévő buszpályaudvaron keletkező zajterhelés, mely esetekben a közúti 
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közlekedéshez hasonló zajszintek mérhetőek. Az utóbbi évek mérései szerint 
lakóterületen belül a zajszint nem éri el a határértéket, az üdülőterületeken viszont 
meghaladhatja azt. A jelentős zaj-, és rezgésterhelés zavarhatják a lakosság, 
valamint az állatvilág nyugalmát, továbbá előidézhetik az épületek állagromlását is.  

Jelentősebb zajt kibocsátó ipari, illetve szolgáltató létesítmények is találhatók a 
lakóházak, valamint az üdülőépületek között. Ezek zajhatása azonban csak lokálisan, 
a közvetlen környezetükben érzékelhető.  
 

6.1.5. Sugárzásvédelem 
 
A természetes izotópoktól eredő háttérsugárzás Magyarországon 50-180 nSv/h érték 
között ingadozik. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények 
(légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják. A 250 nSv/h alatti 
háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem jelent. Keszthely környékén 
sem a geológiai viszonyok, sem pedig a használt építőanyagok – a jelenlegi 
ismeretek szerint - nem jelentenek radiológiai kockázatot. 
 

6.1.6. Hulladékkezelés 
 
Kommunális hulladék 
Keszthelyen egy önkormányzati tulajdonban lévő önálló gazdasági társulás, a 
Keszthelyi Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. jött létre a hulladékszállítási 
tevékenységre a képviselő testület 15/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján. A nem 
veszélyes, kommunális hulladékszállítást 2011. július 1-től a Keszthelyi HUSZ 
Nonprofit Kft. végzi a családiházas övezetben kéthetente, a társasházaknál igény 
szerint. Lomtalanításra évente többször, tematikusan kerül sor. A keszthelyi 
hulladékudvart, ami egyben a kommunális hulladék átrakó állomása is, a KETÉH KFt. 
üzemelteti. Ide kerülnek a szelektíven gyűjtött hulladékok is.  
 
Veszélyes hulladék 
A városban jelenleg nem keletkezik bejelentési kötelezettséget maga után vonó 
mennyiségű veszélyes hulladék. Amennyiben ez változna, a KETÉH Kft. által 
üzemeltetett telephely képes lenne a veszélyes hulladékot fogadni. A veszélyes 
hulladéknak minősülő állati hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását az ATEV 
Fehérjefeldolgozó Rt. végzi. A gyepmesteri feladatokat a GESZ Keszthely látja el.  
 
Szelektív hulladék 
A városi gyűjtőszigeteken, valamint a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot 
szintén a KETÉH Kft. telephelyén válogatják és bálázzák. A szelektíven gyűjtött 
hulladékokból az alábbi komponenseket válogatják ki: vegyes papír, hullámpapír, 
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fólia, társított italos csomagolás, alumínium-csomagolás, fém hulladék, víztiszta, kék, 
vegyes PET, PP, HDPE. 
A településen 23 db gyűjtőszigetet alakítottak ki, melyek azonban idővel az illegális 
lakossági hulladéklerakás helyszínévé váltak. Keszthelyen ezen kívül házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés is működik, kötelezővé tették a biohulladék külön gyűjtését, 
továbbá a zöldhulladék komposztálására, és újrahasznosítására is kiépült a megfelelő 
infrastruktúra.  

 
6.1.7. Vizuális környezetterhelés 
 
A tervezési területen vizuális környezetterhelést jelentenek az illegális 
hulladéklerakatok. Ezen kívül nem kedvező a Feketefenyő-alléval látványban 
összekapcsolódó DRV szennyvíztisztító telepe, és a magasfeszültségű távvezetékek 
sem. Tájképi szempontból kedvezőtlen a Páhoki-, és Gyöngyös-patakok csatorna 
jellege, a mellettük húzódó magas árvédelmi töltés. A tervezési területen belül 
található a Fenékpusztai Festetics-major együttese, melynek megőrzésre érdemes 
épületállománya rendkívül rossz állapotban van. 
 

6.1.8. Árvízvédelem 
 
A kistájra összességében mérséklet vízfelesleg jellemző, az árvizek főleg tavasszal, a 
kisvizek ősszel fordulnak elő. A belvíz elvezetésére az 1960-as években 
csatornahálózat épület ki, mely a vízfelesleget a Kis-Balatonba vezeti le.  
 
 
6.2. Klímaváltozás, klímavédelem vizsgálta és értékelése 
 
A különböző klímaváltozási modellek különböző mértékű, de egyértelműen 
növekedést ígérnek az évi középhőmérsékletet illetően, mely már a 2021-2050-es 
időszakban is érezhető lesz. A többszintű, természetközeli élőhelyek megszűntetése, 
az egyre nagyobb felületek burkolása, valamint a légszennyező anyagok növekvő 
kibocsátása egyre jobban hozzájárul ennek a folyamatnak a felgyorsulásához. A 
2071-2100 közötti időszakra már mindkét modell 3 °C körüli, ill. azt meghaladó 
mértékű hőmérsékletemelkedést prognosztizál. A hőhullámos napok gyakorisága 
2050-ig 77-84% lesz, ami nem elsősorban a növénytermesztést érinti, inkább az erre 
érzékeny (beteg, idős) lakosságot. Hatására nő a légszennyezés, elsősorban a 
talajközeli ózonkoncentráció. A klímaváltozás hatására egyre gyakoribbá válhatnak a 
szélsőséges hidrológiai események, valamint nő az UV sugárzásnak való kitettség is, 
mely további egészségügyi kockázatokkal járhat.  
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Magyarország tekintetében a csapadékmennyiség várható változása nem egyértelmű 
különböző modellek alapján, melynek valószínűsíthető oka, hogy a Kárpát-medence 
az éghajaltváltozás tekintetében átmeneti zónában helyezkedik el. Összességében 
azonban megállapítható, hogy a közeljövőben a csapadék évi átlagos mennyisége 
keleten csökkenni fog, a nyugati ország tekintetében azonban ez nem állapítható 
meg egyértelműen. A csapadék évi eloszlásában, és a csapadékmaximumok 
tekintetében is változás várható az évszázad végére.14 

A változó éghajlati körülmények miatt megváltozhat az allergiát okozó növények 
térbeli és mennyiségi elterjedése is. A klímaváltozás negatívan érinti az örökzöldeket 
is, a Zalacsányi erdőtervben foglaltak szerint már jelenleg is egyre nagyobb 
mértékben válnak veszélyeztetetté, egyre jobban károsodnak az örökzöldek, továbbá, 
ahogy a lenti ábrán is látható, egyre inkább eltolódnak a növényzeti klímazónák is. 

 

  

                                        
14 http://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/MNA_2_5.pdf  
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7.  BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 

7. § (3) “A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a 
környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és 
belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - 
érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: 
b)  újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 
meghatározottak szerint nem csökkenhet,” alapján a településrendezési eszközök 
módosítása esetén a biológiai aktivitásérték szinten tartását csak akkor kell igazolni, 
ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, illetve ha hatályos terv hiányában új 
településszerkezeti terv kerül kidolgozásra.  
Ha a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, akkor a 
biológiai aktivitásérték számítást nem kell elvégezni. 
 
Fentiek alapján Keszthely város településrendezési eszközeinek jelenlegi módosítása 
során nem készül biológiai aktivitásérték számítás, mivel a tárgyi településrendezési 
eljárásban a település területén nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére. 
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8. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Az elmúlt években a közúthálózat fejlesztése kapcsán több előzetes régészeti 
dokumentáció készült, ami részben foglalkozott az M76 gyorsforgalmi út jelenlegi 
nyomvonala által érintett területekkel. 

76. sz. főút fejlesztése 2x2 sávra Zalaegerszeg-Keszthely közötti szakaszon 
ERD I. – készítette: Forster központ, 2016; 
M9 autóút Vasvár – Pacsa (M75) és Pacsa – Nagykanizsa (M7) között és M75 
autóút Pacsa (M9 autóút) – Fenékpuszta (csatlakozás a Balatonszentgyörgy – 
Fenékpuszta elkerülőhöz) között ERD – készítette: Nemzeti Örökségvédelmi 
Központ, 2014; 

2018-ban már az M76 jelenlegi nyomvonalához készült régészeti dokumentáció a 
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft által. 
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Az M76-os útra vonatkozóan a beruházó NIF Zrt. elkészíttette az előzetes Régészeti 
Dokumentáció első fejezetét, ami tartalmi elemeiben megfelel a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 85/A § (1) bekezdésében előírt 
kulturális örökségvédelmi hatástanulmánynak, ezért a jelenlegi településrendezési 
eljárásban újbóli benyújtására nem került sor. A tervezett módosítások védett 
kulturális örökségi elemeket, több régészeti lelőhelyet érintenek, azonban a 
nyomvonal kijelölése és az övezetek meghatározása a környezetvédelmi engedélyben 
foglaltak szerint történt meg, a változtatás kulturális örökségvédelmi érdekeket 
közvetlenül nem sért.  
 
Az ERD előzetes régészeti dokumentáció részletesen foglalkozott a terep bejárás 
tapasztalatai alapján a várható – a nyomvonalat érintő – régészeti lelőhelyekkel. A 
dokumentáció megfelel az örökségvédelmi hatástanulmány követelményeinek. Az 
elkészülte után újabb értékek, tények nem merültek fel.  
 
  



 

136 

2019-ben megkértük az Örökségvédelmi hatóságtól a régészeti lelőhelyekre és a 
műemlékekre vonatkozó adatszolgáltatást. 
 
A régészeti lelőhelyeket feltüntettük a településrendezési terv tervlapjain.  
 
A tervezési területet az alábbi lelőhelyek érintik:  
 
azonosító név védelem HRSZ 
10511 Újmajortól D-re szakmai 0251 
10514 Halász-rét szakmai 0401/1, 0400 
10520 18. sz. vasúti őrház szakmai 0416/2, 0411/3 
10522 Pusztatemplom szakmai 0401/1, 0420/2, 0416/2, 0372/6, 

0372/9, 0411/3, 0416/7, 0420/6, 
0462/17, 0462/18, 0462/22, 
0462/23 

10523 Vámháztól (jelenleg 
vendéglő) DNy-ra 

szakmai 0464/5, 0464/6 

10527 Vámháztól (ma 
vendéglő) É-ra 

szakmai 0456, 0458/1, 0443/10, 0462/6, 
0443/11 

10528 MRT 1. kötet 21/31. 
lh. 

szakmai 0454 

10533 Fenékpuszta - a 
sánctól D-re 

kiemelten 
védett 

0427/33, 0427/32, 0428/2, 0436/3, 
0426/6, 0437/3, 0437/4, 0437/5, 
0437/6, 0437/7, 0437/8, 0437/9, 
0437/10, 0437/11, 0437/12, 
0437/13, 0437/14, 0437/15, 
0437/16, 0437/17 

10534 Fenékpusztai vasúti 
megállótól É-ra 

szakmai 0486/73, 0481/2 

68775 Gyöngyös-patak partja szakmai 0433, 0432, 0430, 0259/1, 0428/2, 
0259/6 

68787 Újmajori-dűlő szakmai 0240, 0241/1, 0241/2, 0242, 0251, 
0253/1, 0254/1, 0255, 0256/1, 
0256/2, 0257, 0258/1, 0258/2, 
0259/1, 0428/2, 0430, 0431/1, 
0431/2, 0431/3, 0431/4, 0432, 
0433, 0434 
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Az ERD keszthelyi terepbejárásra vonatkozó melléklete 
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Keszthely régészeti lelőhelyek a tervezési terület jelölésével 
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Az M76 tervezett nyomvonala műemlékeket és műemléki környezetet is érint: 

törzs- 
szám 
 

azonosító cím név védelem helyrajzi szám 

4767 10861 
Fenékpuszta   
1. 

egykori 
Festetics kúria 

Műemlék 
0421/1, 0421/2, 0421/3, 
0421/5, 0421/6 

4768 14082 FENÉKPUSZTA ököristálló Műemlék 0421/1 
4768 14083 FENÉKPUSZTA ménistálló Műemlék 0418/3, 0418/4 
4768 14084 FENÉKPUSZTA magtár Műemlék 0421/3 
4768 14087 FENÉKPUSZTA szekérszín Műemlék 0421/1 
4768 14088 FENÉKPUSZTA borjúistálló Műemlék 0421/1 

4768 14089 FENÉKPUSZTA 
egykori 
cselédlakások 

Műemlék 0421/1 

4768 14090 FENÉKPUSZTA gulyaistálló Műemlék 0421/1 
4768 14091 FENÉKPUSZTA kancaistálló Műemlék 0418/3, 0418/4 
4768 14092 FENÉKPUSZTA csikóslakás Műemlék 0418/3, 0418/4 

4768 10862 
Fenékpuszta   
4., 5. 

majorság 
gazdasági 
épületei 

Műemlék 

0421/1, 0421/2, 0421/3, 
0418/2, 0415/1, 0415/10, 
0415/11, 0415/12, 0415/2, 
0415/9, 0418/3, 0418/4, 
0421/5, 0421/6 

4769 14098 FENÉKPUSZTA 
II. bazilika 
/római 
alapfalak/ 

Műemlék 0454 

4769 15716 FENÉKPUSZTA déli kapu Műemlék 0456
4769 15717 FENÉKPUSZTA horreum Műemlék 0454

4769 10863 FENÉKPUSZTA 

későrómai 
település 
régészeti 
együttese 

Műemlék 0455, 0456, 0454 

11445 14086 FENÉKPUSZTA fasor Műemlék 
0250/1, 0250/2, 0239, 
0227, 0426/6, 0426/4, 
0426/5 

11445 14097 FENÉKPUSZTA 

Egykori 
Festetics kúria, 
a [...] majorság 
gazdasági 
épületei (...), 
valamint a 
későrómai 
település 
régészeti 
együttese 

Műemlék 

0421/3, 0421/2, 0418/2, 
0421/1, 0424, 0453, 0454, 
0455, 0426/1, 0437/2, 
0452, 0456, 0462/3, 
0437/10, 0437/11, 
0437/12, 0437/13, 
0437/14, 0437/15, 
0437/16, 0437/17, 0437/3, 
0437/4, 0437/5, 0437/6, 
0437/7, 0437/8, 0437/9, 
0426/4, 0426/5, 0426/6, 
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0416/1, 0416/2, 0420/2, 
0462/10, 0462/11, 
0462/12, 0462/6, 0462/7, 
0462/8, 0462/9, 0416/4, 
0416/5, 0416/6, 0416/7, 
0420/3, 0420/4, 0420/5, 
0420/6, 0420/7, 0437/19, 
0437/20, 0437/21, 
0462/14, 0462/15, 
0462/16, 0462/17, 
0462/18, 0462/19, 
0462/20, 0462/21, 
0462/22, 0462/23, 0425/1, 
0425/2, 0425/3, 0418/3, 
0418/4, 0415/1, 0415/10, 
0415/11, 0415/12, 0415/2, 
0415/9, 0421/5, 0421/6 

 
A műemlékek és a műemléki környezet is feltüntetésre került a településrendezési 
terv tervlapjain.  
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9. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
9.1. Településszerkezeti Terv 

9.1.1. Határozat-tervezet 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
..…/2020. (…….) sz. határozata 

Településszerkezeti Tervének módosításáról 
 

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Keszthely Város Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint 
módosítja, (rajzszám: TSZT-M76 2020 Településszerkezeti Terv módosítás 
(fedvényterv)) az M76 gyorsforgalmi út beillesztését az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja; 
 

2. a területfelhasználás- változásokat a 2. számú melléklet alapján állapítja meg; 
 

3. a területi mérleget a 3. számú melléklet szerint fogadja el; 
 

4. az 4. számú melléklet alapján tudomásul veszi a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolását; 
 

5. megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe az M76 
gyorsforgalmi út Fenékpuszta - Misefa közötti szakasz által érintett területen a 
TSZT-M76 2020 rajzszámú Településszerkezeti Terv módosítás (fedvényterv) 
lép; 

 

6. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek 
előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Terv 
módosításban (1. számú melléklet) foglaltak az elfogadását követő napon 
lépnek hatályba. 

 

Keszthely, 2020. ….…….. 

………………………… 
jegyző 

……………………… 
polgármester 



_____________________________________________________________________ 

145 

9.1.2. Határozat 1. számú melléklete 
 
 
TSZT-M76 2020 jelű Településszerkezeti Terv tervlap M=1:10000 
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9.1.3. Határozat 2. számú melléklete 
TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS-VÁLTOZÁSOK  

Sz
ám

 Hatályos TSZT 
szerinti terület-
felhasználás 

Tervezett 
terület-
felhasználás 

Érintett területek helyrajzi 
száma 

Te
rü

le
t 

 
(h

a)
 

1. Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0286, 0288, 0290, 0325/6-
0325/13, 0327/1-0327/2, 
0342/2, 0416/9, 0416/10, 
0428/2

14,58

2. Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0286, 0288, 0290 0,90

3. Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület (Ev)

0294/58, 0416/4, 0416/10, 
0416/11, 0428/2, 0430 

7,51

4. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Általános 
mezőgazdasági 
terület (Má)

0427/33, 0428/2 1,17

5. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0412, 0414, 0415/1, 0415/11, 
0415/9, 0416/4-5, 0416/8, 
0416/12, 0418/4, 0421/6, 
0427/32-33, 0428/2,  0462/20, 
0464/10, 0464/12

10,53

6. Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület (Kk) 

Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület (Ev)

0416/4, 0416/5 0,60

7. Különleges 
beépítésre nem 
szánt terület (Kk) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0415/1 0,27

8. Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület (Ev)

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0256/2, 0290, 0325/5, 0342/1, 
0348/141-0348/145, 0424, 
0431/3

7,35

9. Vízgazdálkodási 
terület (V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0287, 0289, 0306, 0326, 0331, 
0347, 0352 

0,73

10. Vízgazdálkodási 
terület (nádas) 
(Vn) 

Természetközeli 
terület (nádas) 
(Tk-n) 

0273/1-0273/16, 0423, 0428/2 13,64

11. Vízgazdálkodási 
terület (nádas) 
(Vn) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0423 2,01

12. Vízgazdálkodási 
terület (V) 

Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület (Ev)

0216/4, 0259/1, 02680, 416/1 2,78

13. Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület (Eg)

Védelmi 
rendeltetésű 
erdőterület (Ev)

0430 1,45

Összesen: 63,52
  



_____________________________________________________________________ 

147 

Tervezett területfelhasználás-változások: 
 

  
A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
 

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

1. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0352 0,03

2. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0348/141, 
0348/142, 
0348/143, 
0348/144, 
0348/145 

2,01

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 

2. 2. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
 

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

3. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0347 0,05

4. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0342/1 0,09

5. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0342/2 1,43

 
  

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 5. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
 

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

6. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0331 0,38

7. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0325/5 1,85

8. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0325/6-0325/13, 
0327/1-0327/2 

0,10

9. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0326, 0306 0,10

 
  

6. 
8. 

9. 
7. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

10. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0286 0,16

11. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0287 0,05

12. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0286, 0288 2,18*
(+0,01)

13. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0289 0,12*
(+0,02)

14. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0290 0,17*
(+0,02)

15. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0290 0,63*
(+0,06)

16. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0288 0,31

17. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0290 0,43

 
* Tárgyi tervdokumentáció 1.1. fejezetében bemutatott területfelhasználás-változás 

10. 10. 11. 

12. 

16. 
10. 

15. 

11. 

12. 

16. 

13. 
13. 

15. 

14. 
14. 

17. 17. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

18. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0256/2 0,64

19. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0431/3 1,39

20. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0216/4, 0259/1, 
0268 

1,83

21. Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0430 1,45

22. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0294/58 0,42

23. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0259/1 0,84

24. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0428/2 2,21

22. 

23. 

24. 

20. 

23. 

24. 

20. 

22. 

18. 18. 

19. 19. 

21. 21. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

25. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0428/2 8,72

26. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0428/2 1,65

27. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0428/2 0,07

28. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

0428/2 0,85

29. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Általános 
mezőgazdasági terület 
(Má) 

0427/33 0,32

30. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0427/33 0,52

 

26. 

27. 
28. 

29. 

25. 25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 30. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

31. Vízgazdálkodási terület 
(nádas) (Vn) 

Természetközeli 
terület (nádas) (Tk-n) 

0273/1-0273/16, 
0423, 0428/2 

13,64

32. Vízgazdálkodási terület 
(nádas) (Vn) 

Vízgazdálkodási 
terület (V) 

0423 2,01

33. Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0424 1,20

34. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0412 2,70

31. 

34. 

31. 

34. 
33. 33. 

32. 
32. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

Sor-
szám 

Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett 
területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

35. Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0415/1 0,27

36. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0421/6, 0415/11, 
0418/4 

0,66

37. Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/4, 0416/5 0,60

38. Vízgazdálkodási terület 
(V) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/1 0,11

39. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0414, 0415/9, 
0415/1, 0416/8, 
0416/12 

4,55

40. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

0416/9, 
0416/10 

1,52

41. Közúti közlekedési terület 
(KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/4, 0416/5 0,77

42. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/4 1,05

43. Általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0416/10, 0416/11 2,18

37. 37. 

39. 

36. 36. 

39. 

40. 40. 

41. 41. 

42. 42. 

35. 35. 

38. 38. 

43. 43. 
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A hatályos településszerkezeti terv 

részlete  
A tervezett módosítással érintett 
településszerkezeti terv részlete  

 
Sor-
szám 

Hatályos TSZT 
szerinti 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Érintett területek 
helyrajzi száma 

Terület 
(ha)

44. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0462/20 0,80

45. Közúti közlekedési 
terület (KÖu) 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület (Ev) 

0464/10, 0464/12 0,46

  

45. 44. 45. 44. 
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9.1.4.  Határozat 3. számú melléklete 
 
Területi mérleg változások 
(az M76 gyorsforgalmi út kiépítésével érintett területen) 
 

Területfelhasználás-
változással érintett 
terület 

63,52 ha 

Területfelhasználási 
egység 

Terület nagyság 
jelenleg (ha) 

Terület nagyság 
tervben javasolt 

(ha) 
Változás

Beépítésre nem szánt területek 

Közúti közlekedési terület  11,70 22,93 +11,23
Általános mezőgazdasági 
terület 

22,99 1,17 -21,82

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

1,45 - -1,45

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület 

7,35 22,87 +15,52

Vízgazdálkodási terület 
(nádas) 

15,65 - -15,65

Vízgazdálkodási terület  3,51 2,91 -0,60

Különleges beépítésre 
nem szánt terület (Kk) 

0,87 - -0,87

Természetközeli terület 
(Tk) 

- 13,64 +13,64

Összesen 63,52 63,52 -
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9.1.5. Határozat 4. számú melléklete 
 
A magasabb szintű területrendezési terveket tekintve Keszthely Város területére 
jelenleg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT), valamint a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019.(VI.14.) MvM rendeletet (a továbbiakban: MvMr.) előírásait kell figyelembe 
venni.  
A MATrT Második Részben foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
OTrT.) területi hatálya az ország teljes közigazgatási területére, a Negyedik Részben 
foglalt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (a továbbiakban: 
BKÜTrT.) területi hatálya a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeire terjed ki. A 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzékét a törvény 1/2. 
melléklet tartalmazza. Keszthely város a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó 
település. 
 
Az érintett terület országos terület-felhasználási kategóriái: 

 erdőgazdálkodási térség 
 mezőgazdasági térség 
 vízgazdálkodási térség 
 települési térség 

 
A jelenlegi településrendezési eljárásban érintett tervezési terület és közvetlen 
környezete térségi terület-felhasználásának lehatárolása az Ország Szerkezeti Terve 
és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében a mezőgazdasági térségre, 
erdőgazdálkodási térségre, a vízgazdálkodási térségre és a települési térségre 
vonatkozóan összhangban van.  
Az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei kiépítésével érintett területen a 
mezőgazdasági térség területe általános mezőgazdasági terület (Má), védelmi 
rendeltetésű erdőterület (Ev) területfelhasználású, valamint közúti közlekedési terület 
(KÖu).  
Keszthely város közigazgatási területén, az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó 
létesítményei kiépítésével érintett területen nem történik új beépítésre szánt terület 
kijelölése. 
Keszthely város a borvidéki települések és a kataszteri területek lehatárolása szerint 
rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján nem tartozik a borvidéki települések közé, 
területén szőlőtermőhelyi kataszter I-II. osztályú terület nem került lehatárolásra.  
A jelenlegi településrendezési eljárásban lehatárolt tervezési területek nem érintenek 
Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
nyilvántartott földrészleteket. 
Az ökológiai hálózat területén kijelölt közúti közlekedési területfelhasználási kategória 
a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok kapcsolatait nem 
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veszélyeztetheti, mivel a tervezési területen tervezett műszaki megoldásokkal - 
nagyvadátjáró és békaátjáró kialakításával – a természetes és természetközeli 
élőhelyeket és azok kapcsolatai továbbra is biztosítottak. 
A tervezési területen az ökológiai hálózat magterületének övezetében nem kerül sor 
új beépítésre szánt terület kijelölésére, nem folyik bányászati tevékenység és nem is 
tervezett. Az ökológiai hálózat magterületének övezete által érintett tervezési 
területen tervezett terület-felhasználás nem ellentétes a MATrT vonatkozó 
előírásaival. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezete az M76 gyorsforgalmi út területére 
vonatkozóan pontosításra kerülhet oly módon, hogy - a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósággal egyeztetve -, a tervezett gyorsforgalmi út kisajátítási határán 
belüli terület a továbbiakban nem része az ökológiai hálózat magterülete övezetének, 
az ökológiai hálózat magterületének határa a tervezett gyorsforgalmi út kisajátítási 
határára kerül. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a tervezési területen belül tervezett 
műszaki megoldásokkal – vidra- és békaátjáró kialakításával – a természetes és 
természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatainak folytonossága és folyamatossá 
tétele továbbra is biztosított. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete az M76 gyorsforgalmi út területére 
vonatkozóan pontosításra került oly módon, hogy a gyorsforgalmi út kisajátítási 
határán belüli terület a továbbiakban nem része az ökológiai hálózat pufferterülete 
övezetének, az ökológiai hálózat pufferterülete övezetének határa a tervezett 
gyorsforgalmi út kisajátítási határára került. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete területén kijelölt közúti közlekedési 
területfelhasználási kategória a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok 
kapcsolatait nem veszélyeztetheti, mivel a tervezési területen tervezett műszaki 
megoldásokkal - nagyvadátjáró és békaátjáró kialakításával – a természetes és 
természetközeli élőhelyeket és azok kapcsolatai továbbra is biztosítottak. 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetével érintett tervezési területen nem 
kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére. A tervezési területen nem folyik 
bányászati tevékenység és nem is tervezett. 
 
A Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete által érintett területen nem kerül sor 
új beépítésre szánt terület kijelölésére. 
A tervezési területen jelenleg nincs és nem is tervezett új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése se 
 
A tervezett módosítás, a lehatárolt tervezési területen érinti az Országos 
Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterületet. Az erdőtörvény előírja az 
erdőterületek megőrzését, így az üzemtervezett erdők területe nem csökkenthető.  
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Az üzemtervezett erdőterületek kiterjedése a MATrT-ben kijelölt erdők övezetével 
megegyezik. Az igénybevétel lehetőség szerint a legkisebb mértékben történik és - 
ahol erre a tervezési területen belül lehetőség adódik – visszapótlásra kerül.  
A közigazgatási határon belül 627,34 ha üzemtervezett erdő található, mely a 
település területének 8,26%-a. A tervezési területen belül a jelenlegi nyilvántartás 
szerint 64,32 ha az üzemtervezett erdők (Erdők övezete) kiterjedése.  
Az M76 gyorsforgalmi út kiépítésével összefüggésben a VMKH AKF – Agrárügyi 
Főosztály VE-09/ERD/01514-9/2020. számú határozatával 7,351 ha erdő termelésből 
történő kivonás elvi engedélyezéséről döntött, így a tervezési területen 56,969 ha 
üzemtervezett erdő marad. A tervezési területen az üzemtervezett erdő területén 
51,3931 ha erdő területfelhasználású terület található, 5,5759 ha terület pedig egyéb 
területfelhasználásban. Az üzemtervezett erdőterületek csökkenése a tervezési 
területen belül 9,79 %, mely felette van a megengedett 5 %-os határnak. Települési 
szinten a csökkenés mértéke mindössze 0,89 %-os.  
A jelenlegi üzemtervezett, az M76 megvalósítása miatt felszámolandó 7,351 ha 
nagyságú erdőterület visszapótlására a jelenleg nem üzemtervezett, jelen módosítás 
során védelmi rendeltetésű erdő övezetbe sorolt 22,87 ha-os terület nyújt 
lehetőséget a tervezési területen belül. Ez megfelel a VE-09/ERD/01514-14/2020 
ügyiratszámú tájékoztatása szerint meghatározott csereerdősítés mértékének. 
 
Az előzetes adatszolgáltatás szerint a tervezési területen nem került sor világörökségi 
és világörökségi várományos területek övezetének kijelölésére. A tervezési területen 
műemlékek, műemléki környezet találhatók, amelyek a településrendezési eszközök 
tervlapjain lehatárolásra kerültek. 
Keszthely közigazgatási területe nem tartozik a Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete által érintett települések közé. 
 
A tervezési területen belül az Erdőtelepítésre javasolt övezet területén nem kerül sor 
erdőterület kijelölésére, az övezettel érintett terület általános mezőgazdasági terület 
marad. 
 
A tárgyi településrendezési eljárásban a településrendezési eszközök jelenleg nem a 
település teljes közigazgatási területére készülnek. 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének Keszthely Város településkép 
védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének rendelkezéseit be 
kell tartani. 
A Tájképvédelmi terület övezetén nem tervezett bányászati tevékenység folytatása. 
A tájképvédelmi terület lehatárolása a rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján a 
településszerkezeti és szabályozási terv tervlapjain feltüntetésre került. A tervezett 
gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeihez szükséges elektronikus, hírközlési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok térszín alatti építéssel valósulnak meg a tájképi 
egység megőrzése érdekében. A tervezési területen erőmű építése nem tervezett. 
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Keszthely közigazgatási területét a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete a MATrT 11/1. melléklete szerint érinti és a tervezési területet is érinti 
az övezet. 
A tervezési területen belül nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. 
A jelenlegi településrendezési eljárásban a művelési ág megváltoztatása közút 
építése, valamint erdőterületek kijelölése érdekében történik. 
A tervezési területen jelenleg sincs külfejtéses bányaüzem és új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása nem tervezett. 
 
Keszthely közigazgatási területét a Tómeder övezete a MATrT 11/2. melléklete 
szerint érinti, de az övezet a tervezési területet nem érinti. 
Keszthely közigazgatási területét a MATrT 11/3. melléklete szerint a Kertes 
mezőgazdasági terület övezete érinti, de a tervezési területet az övezet nem érinti. 
Keszthely közigazgatási területét a Borszőlő termőhelyi kataszter övezete a MATrT 
11/4. melléklete szerint nem érinti, így az övezet a tervezési területet sem érinti. 

Keszthely a MATrT 10. melléklete szerint az Ásványi nyersanyagvagyon övezete által 
érintett településekhez tartozik. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján a tervezési területen nincs szükség az ásványi 
nyersanyagvagyon övezet lehatárolására. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata az M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely igazgatási 
területén áthaladó szakaszaival nem érint külszíni bányatelket, külszíni működő 
bányaüzemet, valamint más engedély alapján végzett ásványi nyersanyag 
kitermelést. 
AZ M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely igazgatási területén 
áthaladó szakaszaival ásványvagyon védelmi övezetet érint, mivel a nyomvonal tőzeg 
és lápföld előfordulások területén áthaladóan került megállapításra. Az 
övezetmódosítással érintett terület nem tartozik bányatelekhez, nem szerepel az 
Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban, továbbá az 
aktuális nyilvántartások szerint földtani veszélyforrások övezetén kívüli.  
A korábban végzett földtani alapkutatások eredményei alapján Keszthely igazgatási 
területét érintően történt olyan nem fémes ásványvagyon előfordulás igazolása, 
amely szerepel az Állami Ásványi nyersanyag és Geotermikus Energia 
nyilvántartásban. Az M76 megállapításra került nyomvonala által közvetlenül érintett 
tőzeg és lápföld előfordulásokat – horizontális és vertikális kiterjedéssel – az 
“Országos Tőzegkataszter – Kis-Balaton és környéke lápterületeinek izovonalas 
térképei” (összeállította: Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 1981 decemberében, a 
munka törzsszáma: H-19/1978) határolják le. Napjainkban az ásványvagyon 
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nyilvántartást a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat gondozza és vezeti, továbbá 
elektronikusan is elérhetően (alaprajzi lehatárolás nélkül) ábrázolja 
(https://map.mbfsz.gov.hu/asvanyvagyon-kataszter/).   
(Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján) 
 
A város közigazgatási területét érinti a Rendszeresen belvízjárta terület övezete, de a 
tervezési területet nem érinti az övezet. 
 
Keszthely az MvMr. 12. melléklete szerint nem tartozik a Földtani veszélyforrás 
terület övezet által érintett települések közé, így a tervezési terület sem érintett. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján az M76 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Keszthely 
igazgatási területén áthaladó szakaszaival (nyomvonalával és védősávjaival) nem 
érint földtani veszélyforrások területe övezetbe tartozó helyszíneket. 
Az Országos Felszínmozgásos Kataszter adatlapjai és a Bányafelügyelet 
rendelkezésre álló gravitációs tömegmozgásokat összegző nyilvántartások alapján a 
gyorsforgalmi út nyomvonalának kijelölt – Keszthely település külterületi részleteit 
jelentő – területsávban jelenleg nem találhatók olyan helyszínek, amelyek 
természetes folyamatok eredményeként kialakuló földtani veszélyforrások jelenlétével 
lennének érintettek. 
A Bányafelügyelet nyilatkozatát a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati 
Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával adta ki.  
(Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BA/V/1131-2/2020 iktatószámú 
nyilatkozata alapján) 
 
Keszthely közigazgatási területe a Vízeróziónak kitett terület övezete által érintett, de 
a tervezési terület az övezet által nem érintett. 
Keszthely közigazgatási területe és a tervezési terület is az Általános mezőgazdasági 
terület övezete által érintett. 
Az M76 gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei kiépítésével kapcsolatos 
településrendezési eljárás keretein belül a mezőgazdasági övezetek előírásai a KÉSZ 
szerint továbbra is betartandók.   
 
Fentiek alapján a tervezési területeket a területhasználat korlátozást előidéző térségi 
övezetek részben érintik. A tervezett terület-felhasználás és övezeti/építési övezeti 
változások megvalósítása azonban nem ellentétes a MATrT előírásaival. 
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Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervében 
alkalmazott országos és 
kiemelt térségi övezetek  

Keszthely 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége

3./1. 

or
sz

ág
os

 t
ér

sé
gi

 ö
ve

ze
te

k 
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rT

 

Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

+ + 

3./2. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

- - 

3./3. Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

+ + 

3./4. Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ + 

 Erdők övezete + + 
3./5. Világörökségi és világörökségi 

várományos terület  
+ - 

 Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

- - 

3./6. 

or
sz

ág
os

 t
ér

sé
gi

 ö
ve
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te

k 
M

vM
r 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ + 

3./7. Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

+ + 

3./8. Tájképvédelmi terület övezete  + + 
3./9.    
3./10. Vízminőség-védelmi terület 

övezete 
+ - 

3./11. Nagyvízi meder övezete - - 
3./12.    
3./13. Ásványi nyersanyagvagyon 

terület övezete 
+ -* 

3./14. Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

- - 

3./15. 

ki
em

el
t 

m
eg

ye
i 

öv
ez

et
ek

 Gazdaságfejlesztési és 
innovációs övezet 

- - 

3./16. Kiemelt turisztikai övezet + -* 
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervében 
alkalmazott országos és kiemelt 
térségi övezetek együttesen a MATrT 
77. § (1) bekezdés alapján  
 

Keszthely 
területének 
érintettsége 

A tervezési 
terület 

érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete + + 
2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
- - 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

+ + 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

+ + 

5. Tájképvédelmi terület övezete  + + 
6. Világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete 
+ - 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete + -* 
8. Vízminőség-védelmi terület övezete + - 
9. Földtani veszélyforrás terület övezete - - 
10. Vízeróziónak kitett terület övezete + - 
11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete + - 
12. Tómeder övezete + - 
13. Általános mezőgazdasági terület övezete + + 
14. Kertes mezőgazdasági terület övezete + - 
15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
+ + 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete + + 
17. Erdők övezete + + 
18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete + + 
19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület 

övezete 
- - 

20. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

- - 

 
*az adatszolgáltatásra jogosult államigazgatási szerv véleménye alapján az érintettség pontosítható 
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Az M76 gyorsforgalmi út nyomvonalának megfelelősége 
 
Az M76 nyomvonala szerepel a térségre vonatkozó magasabb rendű területrendezési 
tervekben.  
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény 
 
„MÁSODIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
II. FEJEZET 
AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV TARTALMA ÉS SZEREPE 
4. A fő tartalmi elemek 
5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet 
és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki 
infrastruktúra egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű 
építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. melléklet tartalmazza. 
 (2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása 
a 4/1. és a 2. melléklet tartalmát nem érinti.” 
 
4/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez 
Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 
térszerkezetet meghatározó főutak 
(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres 
környezetét jelenti) 

1. Távlati gyorsforgalmi utak 

27. M76: Balatonszentgyörgy (M7) – Misefa (M9) (Tervezett szakasz) 
 
Az M76 induló szakaszát már építik az M7 gyorsforgalmi úttól, tehát a kezdőpont 
adott. Az út jelen tervezett nyomvonala Misefa település területén éri el az M9 
nyomvonalát, így a területrendezési terv követelménye teljesül, a nyomvonal 
megfelel a magasabb rendű területrendezési (MATrT) tervnek. 
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„NEGYEDIK RÉSZ 
A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
IX. FEJEZET 
A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK TARTALMA 
 
29. Az országos és a kiemelt térségi előírások alkalmazási szabálya 
45. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tekintetében a Második Részben foglalt 
rendelkezéseket a Negyedik Részben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. sajátos területfelhasználású térség: területfelhasználási kategória, amelybe a 
települési térségen kívüli, 1 ha-nál nagyobb, a településrendezési eszközökben 
jellemzően a különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe sorolt 
területek – így különösen külfejtéses művelésű bányaterületek, 
hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes 
egészségügyi, sportolási, megújuló energiahasznosítási, honvédelmi területek – és 
egyes közlekedési területek – így különösen repülőterek – tartoznak; 
 
39. Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények elhelyezése 

58. § (1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozóan az országos és 
térségi közlekedési infrastruktúra- hálózatok térbeli rendjét, az országos és térségi 
jelentőségű építmények elhelyezkedését a 10. melléklet, a hálózat szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/11. és a 12/1–12/5. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
elhelyezésére a 9. alcím szerinti előírások mellett az 59. és a 60. §-ban foglalt 
rendelkezések alkalmazandók. 

59. § A közlekedési infrastruktúra építményei közül 
a) a tervezett gyorsforgalmi utak területét a nyomvonalak leírása tekintetében 
meghatározott települések közigazgatási területének érintésével kell biztosítani, 
amelynek során a nyomvonalak kijelölésénél figyelembe kell venni a tájba illesztési és 
a környezetvédelmi szempontokat és követelményeket; 
b) a meglévő főutak település-elkerülő szakaszait a szakági tervekben és a 
településrendezési eszközökben kell ábrázolni;” 
 

A terv szerinti nyomvonal megfelel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Tervének. 
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9.2. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
 

9.2.1. Rendelet tervezet 
 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

Keszthely Közigazgatási Területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
32/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendeletben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, érintett területi és 
települési önkormányzatok, valamint Keszthely Város Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § Keszthely Város Közigazgatási Területére vonatkozó, 32/2009. (X.15.) 
önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: 
KÉSZ) az M76 gyorsforgalmi út által érintett területre vonatkozó Szabályozási Terv 
melléklete e rendelet 1. mellékletét képező  KSZT-M76/2020 jelű Külterület 
Szabályozási Terv szerint módosul. 

2. §. A Rendelet 27. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
(12) Vízminőség-védelmi terület övezet területén 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve - nem létesíthető.” 
 
3. § (1) E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
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(3) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

                      Nagy Bálint                                              Dr. Gábor Hajnalka 
                    polgármester                                                     jegyző 

 

Záradék 

 
Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2020. … 
napján tartott ülésén alkotta, 2020. …napján kihirdetésre került.  
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9.2.2.  A rendelet 1. melléklete 
 

1. melléklet a …/2020. (…...) számú önkormányzati rendelethez  
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10. MELLÉKLETEK 
 
10.1. Főépítészi feljegyzés 
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10.2. Tervezői nyilatkozat 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Keszthely Város településszerkezeti tervének, valamint helyi építési szabályzatának és 

szabályozási tervének módosításához 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy Keszthely város településrendezési terveinek 
módosítása során az általunk készített településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános 
érvényű és eseti előírásoknak, különösen:  
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

Törvénynek  
 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvénynek  
 a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvénynek  
 a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 

terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X.6.) Korm. Rendeletnek  

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Kormányrendeletnek  

• 314/2012. (XI.08.) Korm. Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  

• Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. Törvénynek  

• a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletnek 

Településtervezés: 
dr. Gajdos István TT1 01-0072 
okl. építészmérnök településtervező vezető tervező  

Csarkóné Kelemen Ágnes TT1 01-0760 
okl. építészmérnök településtervező vezető tervező 

 

Zöldfelület, környezetvédelem, tájrendezés: 
Illyés Zsuzsanna TK/1 01-5028 
okl. táj- és kertépítész, vezető tervező 

Közlekedéstervezés: 
Trenka Sándor Tkö 01-5529 
okl. építőmérnök vezető tervező 

Kelt: Budapest, 2020. július hó  
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10.3. VMKH AKF – Agrárügyi Főosztály határozata 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 
173 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 
174 

 



 

_____________________________________________________________________ 
175 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 
176 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 
177 

 



 

_____________________________________________________________________ 
178 

 



 

_____________________________________________________________________ 
179 

10.4. VMKH AKF – Agrárügyi Főosztály tájékoztatása 
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10.5. BMKH KMEMFF – Bányászati Osztály adatszolgáltatása 
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