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KESZTHELY VÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1 ELŐZETES ADATOK INFORMÁCIÓK 

 

A Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi út kialakításának elképzelései 

az elmúlt időszakban megváltoztak. A változás az út kialakítását és nyomvonalát is 

jelentősen érinti. A korábbi R76 (gyorsút) helyett M76 (autóút) kerül kialakításra, a 

korábbiaktól eltérő nyomvonalon. 

Az autóút tervezése és építése több szakaszban zajlik, Keszthelyt érintő (Fenékpuszta 

– Misefa) szakasz útépítési terveit a Roden Mérnöki Iroda Kft és az Utiber kft 

konzorciuma készíti. A tervezési feladat Keszthelyt érintően az autóút és közvetlenül 

kapcsolódó, szűkebb környezetét érinti. Az útépítési tervek alapján szükségessé váló 

településrendezési tervek módosítása önálló, tárgyalásos eljárásként megindult, 

elfogadási szakaszban tart. 

Az M76 autóút Zalaegerszeg - Fenékpuszta közötti nyomvonalát illetően Zalaegerszeg 

gyorsforgalmi úthálózatba való bekötéséhez az a nyomvonal került elfogadásra, amely 

önálló déli nyomvonal Sármellék átkeléssel, illetve Keszthely - Fenékpuszta 2x2 sávos 

főúti kapcsolatának biztosításával létesül. A döntés alapján az M76 autóút M7 

autópálya és Fenékpuszta közötti szakaszán a Fenékpusztánál tervezett csomópont 

és a Keszthely irányú bekötés terveinek és engedélyeinek módosítása szükséges. 

A szakaszt érintő tervezési munkákat az UVATERV Zrt. és PANNONWAY Építő Kft. 

alkotta konzorcium készíti. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - mint 

Megrendelő - diszpozíciója alapján a tervezési feladat az M76 autóút Fenékpusztai 

csomópontjának és Keszthely 2x2 sávos főúti bekötésének, valamint a kapcsolódó 

úthálózat és egyéb létesítmények engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése. A 

tervezési munka keretében az M76 autóút terveiben szereplő kerékpárút 

szakaszokhoz csatlakozóan el kellett készíteni a Balatoni Bringakör Keszthely 

területére eső szakaszainak engedélyezési és kiviteli terveit a KKK által készített 

Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembevételével. 

A tervezési munka tehát az alábbi két szakaszt érinti: 

II. Tervezési szakasz: Keszthely bekötése (71 sz. Főút) 
 

III. Tervezési szakasz: Balatoni bringakör keszthelyi szakaszán kerékpárforgalmi 

létesítmények 
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A tervezett útfejlesztés a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet 1 sz. mellékletének 

értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

Környezetvédelmi engedélyt adott ki 2019. június 3-i dátummal PE/KTFO/2869-

68/2019. ügyiratszámon "M76 gyorsforgalmi út Fenékpuszta-Misefa közötti szakasz 

környezetvédelmi engedélye" tárgyban, az ITM fenti elrendelés módosítása tárgyú 

levelekkel összhangban. 

A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó útépítési tervek alapján, megvalósításukhoz a 

településrendezési tervek módosítása szükséges. A rendezési tervek módosításának 

szándékát Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  218/2020. (VII.17) 

számú Képviselő-testületi határozatában fogalmazta meg (ld.: 1. melléklet), melyben, 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusz alapján rögzítette, hogy a módosítás 

a tárgyalásos eljárás szabályai szerint készül. 

 

1.2 HELYI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

- 184/2002.(VI.27.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 

- 32/2009. (X.15.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és szabályozási 

terv 

- Keszthely Város Önkormányzat Képvisel-testülete 22/2017. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről 

 

1.3 PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 
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2. A MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 

 

A NIF Zrt,, mint megrendelő 2019. július 19-i dátumú K-35097/2019/1 NIF-984-

423/2019 iktatószámú elrendelésében a tervezéssel érintett nyomvonalat módosította, 

majd 2019. november 26-i dátumú K-60858/2019/1 NIF-984-586/2019 iktatószámú 

levelében pontosította az alábbiak szerint: 

- Az eredeti tervezési diszpozíció szerint továbbra is feladat a Keszthely 2x2 sávos 

főúti bekötés terveinek elkészítése, amelynek kezdőszelvénye a Megrendelő által 

meghatározott 111+400 km szelvény 

- Az eredeti tervezési diszpozíció szerint továbbra is feladat a jelenlegi 71.sz. főút és 

a Fenéki út csomópontjának szintbeni csomópontként történő áttervezése. Az M76 

autóút-71.sz. főút csomópontjának végszelvénye a Megrendelő által meghatározott 

0+200 km szelvény. A 71345 j. út a tervezés további szakaszában a 71 sz. főút 

megnevezést kapja.  

- Továbbra is a Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal M76 autóút II. ütem terveiben 

szereplő kerékpárút szakaszokhoz csatlakozóan kell elkészíteni a Balatoni Bringakör 

Keszthely területére eső szakaszainak engedélyezési és kiviteli terveit 

- Az M76 autóút Fenékpusztai csomópontjának északabbra tolódása miatt a KHT 

módosítása nem szükséges 

- Az EVD átdolgozása és engedélyezésre történő beadása a Keszthely 2x2 sávos főúti 

szakaszára továbbra is szükséges 

- A Balatoni Bringakör Keszthely területére eső szakaszára vonatkozó EVD módosítás 

nélküli engedélyeztetése továbbra is szükséges 

Az M76-71.sz. főút csomópontjának terveit az "R76 Zalaegerszeg-M7 autópálya 

közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Misefa)-Pacsa, Sármellék-

Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése" tárgyú tervezési szerződés 

keretében a RODEN Kft. és az UTIBER Kft. alkotta Konzorcium készíti. A csomópontra 

vonatkozó adatszolgáltatást követően, Megrendelő 2020. április 9-i dátumú, K-

22699/2020/1 NIF-695-122/2020 iktatószámú levelében pontosította a tervezési 

szakaszhatárokat a 71. sz. főút tekintetében, melyek a következők: A Fenyves Allé 

környezetében a 71.sz. főúton a 112+970 km szelvény, és a 71-75.sz. utak 

körforgalmának irányába a 110+935, 71 km szelvény. 

A fentiek alapján készített engedélyezési tervek (II. Keszthely bekötés, III. Balatoni 

Bringakör Keszthelyi Szakasza), továbbá a megrendelő által átadott kisajátítási vázlat 

került felhasználásra jelen tervezési feladat során. 

A tervezési munka célja a II. és III. szakasz vonatkozásában meghatározott 

nyomvonalas létesítményeinek településrendezési célú vizsgálata, a szükséges 

módosítások, feltételek és kritériumok meghatározása, továbbá tárgyalásos eljáráshoz 

szükséges szöveges és tervi dokumentációk elkészítése. 
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A rendezési tervek 

módosítását képező 

tervezési feladat a tervező 

konzorcium átnézeti 

helyszínrajzán (piros színnel 

jelöltek az érintett szakaszok). 
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Az útépítés terveit készítő konzorcium által megjelölt tervdokumentációk, továbbá, 

átadott kisajátítási vázlatok alapján, a településrendezési eszközök módosítása 6 

különálló helyszínen, területen indokolt. 

Az 1-4. területek a III. jelű tervezési szakasz, Balatoni bringakörút Keszthelyt érintő 

szakaszának tervei, a MaTrt. által meghatározott vízparti területen, fogalmaznak meg 

módosítási igényeket. Ugyan a kerékpárút teljes szakaszának fejlesztése történik, 

útépítés, vagy a rendezési tervet érintő változás csak a megjelölt helyszíneken 

történik. A hatályos tervek közül a Belterületi Szabályozási terv vízparti része, továbbá 

a Településszerkezeti terv érintett. 

Az 5-6. tervezési terület II. tervezési szakasz (71. sz főút nyomvonala, csomópontja) 

továbbá a III. keréképáros nyomvonal vonatkozásában is tartalmaznak módosítási 

igényeket, melyek érintik Keszthely Külterület szabályozási tervét, továbbá a 

Településszerkezeti tervét is. 

A következőkben, 

egyenként a 

tervezési területek 

vonatkozásában 

kerülnek 

bemutatásra a 

módosítások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A módosítással érintett 

területek elhelyezkedése 
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2.1 Módosítások részletes bemutatása 

1. számú módosítási terület 

 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERV TERVEZETT SZERKEZETI TERV 

  
 

SZABÁLYOZÁSI TERV - HATÁLYOS ÁLLAPOT 
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SZABÁLYOZÁSI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

 

1. tervezett kerékpárút nyomvonala a szakaszon a vasút állami tulajdonú telkén 

halad tovább. A terület kisajátítása nem szándék, így az nem kerül 

kiszabályozásra sem. A terveknek megfelelőn a szabályozási terven tájékoztató 

elemként a Vasútterületen belül kerékpárút által igénybevett terület kerül 

kijelölésre a szükséges mértékben. Övezeti átsorolás nem történik. 

2. a nyomvonalnak megfelelően korrigálásra kerül Z-2, Köu-4 Vprt körül, melynek 

során 216m2 kerül átsorolásra Z-2 övezetbe, továbbá Köu-4vprt illetve Köu-

2vprt közötti övezethatár is pontosítása is megtörténik. 

3. A területen a kialakult fizikai és jogi állapotnak megfelelően illesztésre kerül a 

V-3vprt továbbá, a Köu-2vprt övezetek határa

1

 

2

 

3
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2. számú módosítási terület 

 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERV TERVEZETT SZERKEZETI TERV 

  
 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV - HATÁLYOS ÁLLAPOT 
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SZABÁLYOZÁSI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

 

1. A hatályos szabályozás a hrsz.: 3795/6 telek a közterület telekhatár rendezését 

javasolja. A kerékpáros körút nyomvonal terve a meglévő ingatlanhatárt veszi 

figyelembe, a meglévőségekhez illeszkedik. Vt-1vprt (+334m2) és Köu-2vprt 

övezetek között, a meglévő teleknyilvántartási állapotnak megfelelően határ 

visszaállításra került. (A változás a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel 

összhangban van.) 

 

Az 1. és 2. számú módosítási terület hatályos és tervezett szabályozási tervét, a 

változásokkal érintett területekkel együtt M=1:5000 méretarényban a BSZ-1 jelű 

tervlap mutatja be. 

A módosítások érintik a szerkezeti tervet is. A településszerkezeti terve a 

szabályozási terven bemutatott változások átvezetése történik, a szerkezeti terv 

tervezett módosításait az alábbi kivágatok, és a TSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 

1
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3. módosítási terület 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERV TERVEZETT SZERKEZETI TERV 

  

 

SZABÁLYOZÁSI TERV - HATÁLYOS ÁLLAPOT 
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SZABÁLYOZÁSI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

1. A területen áthaladó kerékpárút nyomvonal és déli csatlakozásának 

értelmezhetősége miatt a változtatási tilalommal jelölt terület kerékpárúttal 

közvetlenül érintett területrészének rendezésére szükség van. Mely a 

kerékpárút tengely figyelembevételével 6m-es szabályozási szélességgel került 

kialakításra Köu-4vprt (3736m2) övezet számára. A változtatási tilalom határa 

módosításra került a nyomvonalnak megfelelően. 

2. A hatályos szabályozási terv a kerékpárút nyomvonalát nem a 

teleknyilvántartási, közterületi állapotnak megfelelően rögzíti, a Csárda út 

területe, továbbá Vt-1vprt övezet, továbbá a kisajátítási határ 

figyelembevételével, a nyomvonal folytonosságának biztosítása érdekében a 

hatályos teleknyilvántartási állapotnak megfelelően megjelölésre került a 

közterület határa, továbbá közel 12m2 terület kiszabályozásra került a hrsz: 

3837. telekből közút céljára. 

3. Az átadott kisajátítási határnak megfelelő, egyértelmű meghatározása 

érdekében kijelölésre került a Z-2vprt terület északi határ. 

 

1

 

2

 

3
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A hatályos és tervezett szabályozási tervet, a változásokkal érintett területekkel 

együtt M=1:5000 méretarényban a BSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 

A módosítások érintik a szerkezeti tervet is. A településszerkezeti terve a 

szabályozási terven bemutatott változások átvezetése történik, a szerkezeti terv 

tervezett módosításait az alábbi kivágatok, és a TSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 

 

4. módosítási terület, északi szakasz 

HATÁLYOS SZERKEZETI TERV TERVEZETT SZERKEZETI TERV 
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SZABÁLYOZÁSI TERV - HATÁLYOS ÁLLAPOT 
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SZABÁLYOZÁSI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

1. A tervezett kisajátításnak megfelelően, a szabályozási terven Köu keleti és 

nyugati határa egyaránt korrigálásra került melynek során a Z-2 vprt területe 

csökkent, míg a vasút terület és az út közé eső egykori zöldterületbe sorolása 

is megtörténik. Ezzel összességében a zöldterület nagysága növekszik.  

2. A nyomvonal változásnak megfelelően illesztésre került a Z-2 vprt övezetben 

kijelölt építési hely is 

3. A K-3 sp,vprt övezetből a kisajátítási határnak megfelelően kiszabályozásra 

került, építési hely pontosításra került, a déli csatlakozással visszakötésre került 

a Köu-1 vprt övezetbe, biztosítva ezzel a meglévő nyomvonalhoz való 

csatlakozást. A változással összhangban mindkét szomszédos területen 

módosul az építési hely ábrázolása. 

 

2

 

1

 

3
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4. módosítási terület, déli szakasz 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV - HATÁLYOS ÁLLAPOT: 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT 
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4. A tervezett kerékpárút nyomvonala eltér a szabályozási tervben szereplő 

nyomvonaltól és a vasúttal határosan, párhuzamosan kerül kialakításra a Má-

gy vprt övezetben, átlagosan 6m-es szabályozási szélességgel a kijelölt 

kisajátítási határ figyelembevételével. 

5. A hatályos tervnek megfelelően a meglévő átkelőhelyen hagyja el a kerékpárút 

a vízparti területet. A tervezett átkelőhely átalakításnak megfelelően a 

csomópont körüli terület rendezésre kerül, figyelembe véve a vasúti pálya 

jelenlegi telkét. 

 

A hatályos és tervezett szabályozási tervet, a változásokkal érintett területekkel együtt 

M=1:5000 méretarényban a BSZ-3 jeű tervlap mutatja be. 

A módosítások érintik a szerkezeti tervet is. A településszerkezeti terve a szabályozási 

terven bemutatott változások átvezetése történik, a szerkezeti terv tervezett 

módosításait az alábbi kivágatok, és a TSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 

4

 

5
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5. módosítási terület 

HATÁLYOS ÁLLAPOT       TERVEZETT ÁLLAPOT 

             

1

 

2

 

3

 

4

 

5
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A Módosítással érintett területen belül a változás oka a tervezett úthálózat 

nyomvonalainak módosulása. A hatályos településrenezési tervekben még az R76 út 

nyomvonala rögzített a meglévő 71 főúttal párhuzamosan. A mai elképzelések szerint  

M76 út épül, mely a Szendrey telep alatt elkanyarodik nyugati irányba. A módosítás 

lényege tehát az érintett szakaszon, a korábban rögzített, de meg nem valósult R76 

nyomvonal kikerült a rendezési tervekből. A felszabaduló területeken a korábbi, illetve 

jelenlegi művelési ág szerinti területhasználat kerül rögzítésre (mezőgazdasági terület, 

erdő). 

1. A meglévő csomópont is fejlesztésre kerül, melynek a helyigénye kismértékben 

meghaladja a jelenlegi csomópontét. Északi és dél-keleti oldalon van szükség 

plusz területekre, az igénybevétel így is jelentősen az R76-hoz tervezett 

csomópont alatt marad. 

2. A nyílt pályaszakaszon keleti oldalon a felszabaduló területek visszakerülnek a 

jelenlegi használat és nyilvántartás szerinti mezőgazdasági területekbe. 

Nyugati oldalon az út és berendezéseihez szükséges terület kismértékben 

módosítja a vízfolyás és az út közötti terület-felhasználások, övezetek határát. 

3. A különleges beépítésre szánt terület (mezőgazdasági telephely) 

környezetében a felszabaduló területek visszakerülnek az erdőterületebe (Ek). 

4. A különleges beépítésre szánt terület (mezőgazdasági telephely) mentén 

felszabaduló területek az út és a telekhely elhatárolása okán erdőterületebe 

kerülnek (ev) 

5. A jelölt ponton ér véget az útszakasz tervezési területe. Az útterv közvetlenül 

kapcsolódik az M76 és környezetének terveihez, melynek településrendezési 

tervbe illesztésére önálló módosítási eljárás zajlik. E pontban jelen rendezési 

terveket érintő változások is megszakadnak, de összhangban vannak a 

kapcsolódó tervekkel, a folytonosság megteremtődik. 

A hatályos és tervezett szabályozási tervet, a változásokkal érintett területekkel 

együtt M=1:5000 méretarényban a KSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 

A módosítások érintik a szerkezeti tervet is. A településszerkezeti terve a 

szabályozási terven bemutatott változások átvezetése történik, a szerkezeti terv 

tervezett módosításait az alábbi kivágatok, és a TSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 
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HATÁLYOS SZERKEZETI TERV TERVEZETT SZERKEZETI TERV 
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6. módosítási terület 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT        
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TERVEZETT ÁLLAPOT 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5
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A tervezési területen belül az új M76 úthoz kapcsolódó úttervezési feladat a 

meglévő71-es főút érintett szakasza, mint bekötőút kialakításának tervezése. A 

tervezett megoldássorán pontosodik az út határa, körcsomópont létesül, valamint 

módosulnak az út menti árkok nyomvonala 

1. A csomópont helyigényének megfelelően módosul a csomópont és 

környezetének szabályozási vonalai a csomópont észak-nyugati, és dél-nyugati 

részein. 

2. Az út menti árkok nyomvonal, helyigénye pontosodik a kialakult állapot, és a 

szükséges beavatkozásokhoz igazodóan. 

A tervezési területen belül jelenik meg a Balatoni bringakör külterületi szakasza is. 

A Csókakői pataknál a kerékpárút meglévő nyomvonala átjön a 71. sz főút mellé, majd 

Fenékpuszta térségében visszakanyarodik a vasútvonal mellé, és egészen az M76 

nyomvonaláig ott halad. 

3. A kerékpárút 71-es főút menti szakaszán a szabályozási vonal helye pontosodik 

úgy, hogy a közlekedési területebe a főút és a kerékpárút is elférjen a tervezett 

kialakítással. 

4. A kerékpárút itt kanyarodik vissza a vasútvonal mellé, a szabályozási vonal az 

útterv szerinti, szükséges helyigényt követi. Ettől délre haladó szakaszon a 

kerékpárút érinti a vasútvonal területét is. Itt nem történik kiszabályozás, a 

kerékpárút a vasút telkén hozzájárulással halad, ma is és a jövőben is. e 

szakaszokon tájékoztatólag jelöltük a vasútterületen belül a kerékpárút számára 

igénybe vett terület határát. 

5. A tervezési szakasz vége, a nyomvonal csatlakozik az M76 tervezési munkában 

rögzített nyomvonalhoz. 

 

A hatályos és tervezett szabályozási tervet, a változásokkal érintett területekkel 

együtt M=1:5000 méretarényban a KSZ-2 jelű tervlap mutatja be. 

A módosítások érintik a szerkezeti tervet is. A településszerkezeti terve a 

szabályozási terven bemutatott változások átvezetése történik, a szerkezeti terv 

tervezett módosításait az alábbi kivágatok, és a TSZ-1 jelű tervlap mutatja be. 
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HATÁLYOS SZERKEZETI TERV 
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TERVEZETT SZERKEZETI TERV 
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03. A módosítások és a közlekedés, közműellátás, örökségvédelem, 

környezetalakítás, területrendezési terveknek való megfelelés összefüggései. 

 

03.1. Közlekedés 

 

A településrendezési tervek jelen módosításának oka, a tervezetett közlekedési 

beruházások megvalósításához szükséges szabályozási környezet biztosítása. Az 

érintett fejlesztésekhez kapcsolódóan engedélyezési szintű szakági úttervek állnak 

rendelkezésre, mely tervezési mélység a rendezési tervhez szükséges 

részletezettséget meghaladja.  

A rendezési tervek módosításának alapja a szakági tervező adatszolgáltatása. 

 

A szakági tervek alapján a tervezett beavatkozások összefoglalása II. tervezési 

szakasz:  

 

A II/A jelű szakasz a 75. sz. főút és az M76 gyorsforgalmi úttal alkotott csomópont közti 

szakasz, mely 2x2 sávosra bővül. Tervezési szakaszának kezdete a 108+147 km 

szelvényben, vége pedig a 110+935,71 km szelvényben található. A bővítés keleti 

irányba valósul meg. 

A II/B jelű szakasz az M76 csomópont és a 71345 j. út (Fenéki út) közti szakasz, 

melyen felújítást fognak végezni. A felújítás során az érintett szakaszon a 112+970 és 

a 113+540 km szelvények között új aszfalt burkolat épül a tervezési sebességnek 

megfelelő korona, padka és burkolatszélesség kialakításával, valamint a meglévő 

vízelvezetés felülvizsgálatával. Továbbá szükséges a jelenlegi 71.sz. főút és a Fenéki 

út csomópontjának szintbeni csomópontként történő áttervezése is. 

Tervezési osztályok, műszaki paraméterek 

II/A szakasz 

71 sz. főút: 

A tervezett létesítmény 2x2 sávos kialakítású, K.IV.A. tervezési osztályba sorolt II. 

rendű főút. Tervezett hossza 2788,71 m, kezdőszelvénye: 108+147 km sz., 

végszelvénye: 110+935,71 km sz. A tárgyi szakasz tervezési sebessége 90 km/h. 

A beruházáshoz az alábbi létesítmények kapcsolódnak: 

75 sz. főút: 

Tervezési osztály:   K.II.B. 

Tervezési sebesség:  90 km/h 

7348 j. ök. út: 

Tervezési osztály:   K.V.A. 

Tervezési sebesség:  90 km/h 

Szendrey telepi bekötőút: 

Tervezési osztály:   K.V.A. 
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Tervezési sebesség:  90 km/h 

Mezőgazdasági utak: 

Tervezési osztály:   K.VI. 

Tervezési sebesség:  30 km/h 

 

II/B szakasz 

71 sz. főút: 

A meglévő országos közút felújítása, korrekciója a 112+970 - 113+540 km 

szelvények között valósul meg. A létesítmény 2x1 sávos kialakítású és K.IV.A 

tervezési útkategóriába sorolható. A tárgyi szakaszon megengedett legnagyobb 

sebesség 90  km/h. 

 

71345 j. út (Fenéki út): 

Tervezési osztály:   K.V.B. 

Tervezési sebesség:  70 km/h 

 

 Vízszintes és magassági vonalvezetés 

II/A szakasz 

A tervezési szakasz vízszintes vonalvezetése a meglévő természetes és 

mesterséges terepakadályok és a védett környezet figyelembevételével került 

kialakításra. A főpálya 2 egyenesből és egy bal ívből áll. A helyszínrajzi ív sugara 

2.500 m. A körforgalmú csomópontban a csomóponti ágak (75 sz. főút, 7348 j. ök. út) 

tengelye egyenes. 

A tervezett nyomvonal síkvidéki jellegű terepen vezet. A magassági vonalvezetés 
kialakítását a terepadottságok figyelembevételével alapvetően a minimális 
földmunkaigényű kiépítés határozta meg. A főút és a kialakításra váró csomópont, 
illetve csomóponti ágak magassági vonalvezetésének kialakítása során az alábbiakat 
kellett figyelembe venni: 

 Meglévő burkolt utaknál biztosítandó útcsatlakozások, útkeresztezések. 

 Pályaszerkezet vízteleníthetősége. 

 Egyéb környezetvédelmi adottságok. 

A 110+740 - 110+830 km szelvények között 3 m-t meghaladó töltés létesítése 

tervezett. A legmagasabb töltés 3,5 m körüli. 

 

II/B szakasz 

A nyomvonal egy R=480 m sugarú bal ívvel éri el a meglévő nyomvonalat, innen 

egyenesben folytatódik, majd a tervezett körforgalomhoz egy R=600 méter sugarú 
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ívvel csatlakozik. A jelenlegi pályaszinten került kialakításra a felújítással érintett 

útszakasz. 

A K3 j. körforgalom környezetében 3 m-nél magasabb töltés létesítése tervezett. A 

legmagasabb töltés nem haladja meg a 3,5 m-t. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

II/A szakasz 

A tervezett 71.sz. főút a Megrendelő diszpozíciójának megfelelően 2x2 forgalmi 

sávval, 20,00 m koronaszélességgel került megtervezésre. A forgalmi sávok 

szélessége 3,50 m, a padka szélessége 1,50 m. 

 

 

Mintakeresztszelvények - II/A szakasz 

 

A tervezett 75 sz. főút és 7348 j. ök. út főbb keresztmetszeti adatai a következők: 

- Forgalmi sávok száma:  2 
- Forgalmi sáv szélessége:  3,50 m 
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- Koronaszélesség:   12,00 m 
- Padkaszélesség:   2,50 m 

A tervezett Szendrey telepi bekötőút főbb keresztmetszeti adatai a következők: 

- Forgalmi sávok száma:  2 
- Forgalmi sáv szélessége:  3,50 m 
- Koronaszélesség:   9,50 m 
- Padkaszélesség:   1,25 m 

A tervezett „Direkt” csomóponti ágak főbb keresztmetszeti adatai a következők: 

- Forgalmi sáv szélessége:  4,50 m 
- Koronaszélesség:   7,00 m 
- Padkaszélesség:   1,25 m 

A tervezett mezőgazdasági utak koronaszélessége 4,00 m. 

 

II/B szakasz 

 

71 j. út 

A tervezett út 2x1 forgalmi sávval, 12,00 m koronaszélességgel került 

megtervezésre. A forgalmi sávok szélessége 3,50 m, a padka szélessége 2,50 m. 

 

71 345 j. út 

- Forgalmi sávok száma: 2x1 
- Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m 
- Koronaszélesség: 11,00 m 
- Padkaszélesség: 2,00 m 

Csomópontok, szervizutak, földutak, útcsatlakozások 

II/A szakasz 

1. táblázat: Csomópontok, útcsatlakozások a II/A szakaszon 

Km sz. Csatlakozó utak Típus 

108+147,00 75. sz. főút, 7348 j. önkormányzati út 
Szintbeni 

csomópont 

108+928,60 F01 j. földút 
Útcsatlakozás, 

üzemi lejáró 

109+694,00 Szendrey-telep bekötő útja 
A és B jelű 

csomóponti ág 

110+935,71 M76 autóút 
Különszintű 

csomópont 

 

A tervezett F01 j. földút a szomszédos mezőgazdasági területek megközelítését 

szolgálja. A 103 m hosszú üzemi lejáró a nyomvonal jobb oldalán létesül. 

A II/A szakaszon szervizutak nem épülnek. 

II/B szakasz 
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2. táblázat: Csomópontok, útcsatlakozások a II/B szakaszon 

Km sz. Csatlakozó utak Típus 

112+970,00 M76 autóút 
Különszintű 

csomópont 

113+330,69 71345 j. út 
Szintbeni 

csomópont 

 

A II/B szakaszon szervizutak, útlejárók, földutak nem találhatók.  

 

A szakági tervek alapján a tervezett beavatkozások összefoglalása III. tervezési 

szakasz (kerékpárút):  

 

A tervezéssel kijelölt szakasz a Balatoni Bringakör része, a Zala folyó hídját követően 

a Balatonszentgyörgy - Tapolca - Ukk vasútvonal szintbeni átjárójától indul, összesen 

~6 km hosszon a meglévő kerékpárút szélesítése szükséges 3,0 méterre. (Mindkét 

oldalon 0,12 - 0,12 m széles tartós burkolati jelből készített felfestés került 

előirányzásra, így a teljes használati (aszfalt) szélesség 3,30 m.) A szakasz a Balaton 

partvonalát, egyben a NATURA 2000 terület határát követve sík terepen halad. A 

folytatásban a Balaton parton meglévő kerékpáros-barát sétányokon jelölték ki a 

Balatoni Bringakör részeként összesen ~3 km hosszon. A szakaszon a 

forgalomtechnikai jelzések felújítása szükséges. A tervezési szakasz végén ismét a 

meglévő kerékpárút szélesítése szükséges 3,0 méteresre Gyenesdiás határáig. Az 

érintett teljes kerékpáros nyomvonal hossza közel 10 km. 

A tervezett kerékpárforgalmi létesítményeket az e-UT 03.04.11 Kerékpárforgalmi 

létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírás szerint "A" 

hálózati szerepű elemekként, vt>20 km/h tervezési sebességgel kell kialakítani. 

Vízszintes és magassági vonalvezetés 

A tervezett vízszintes és magassági kialakítást alapvetően a meglévő kerékpáros 

létesítmények, a terepviszonyok és környezeti kötöttségek határozták meg. A tervezett 

építések során jelentősebb helyszínrajzi vagy hossz-szelvényi korrekció nem került 

előirányzásra. A meglévő burkolatok magasságai a csatlakozó részek tervezésénél 

figyelembe vételre kerültek. 

 

KH-É-1 szakasz: 

Az építési beavatkozás kezdete csatlakozik az M76 autóút I. és II. ütem kivitelezés 

alatt álló kialakításához. A meglévő kerékpáros nyomvonal a 26 sz. 

Balatonszentgyörgy - Tapolca - Ukk vasútvonal keresztezését követően a vasúttal 

párhuzamosan vezet északi irányban, majd egy bal kanyar után a Fenékpusztai vasúti 

megálló térségében éri el a meglévő 71 sz. főutat. Innen egy leágazás biztosítja 
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Fenékpuszta kerékpáros megközelítését a főút keresztezését követően, majd 

csatlakozik a KH-É-2 szakaszhoz. 

A kerékpárút a 0+274,47 km szelvényben keresztez egy meglévő földutat, mellyel 

szemben elsőbbségadási kötelezettsége van, mivel a földút ~10 méterrel arrébb 

vasutat keresztez. 

Ezen szakaszon kerékpáros korlát a bal oldalon 0+800 – 0+915 km sz. között, jobb 

oldalon 0+710 – 0+915 km sz. között került betervezésre, mivel a töltés magassága 

ezen szakaszokon meghaladta az 1,5 méteres értéket. 

0+996 km szelvényében forgalomszámláló berendezés található, mely az építési 

munkák megkezdése előtt elbontandó és a megépült szakaszon kihelyezendő. 

A tervezési szakasz hossza: 1042,14 m. 

 

KH-É-2 szakasz: 

A fenékpusztai leágazástól a nyomvonal a meglévő 71 sz. főúttal és a 71345 j. úttal 

(Fenéki út) párhuzamosan a Balaton felőli oldalon vezet. 

A szakasz elején a buszmegállót elhagyva, a meglévő közvilágítási oszlopot jobbról 

kikerülve halad a nyomvonal.  

A meglévő út menti nagyobb fákat megóvva, mégis a kényelmes haladáshoz 

elegendően nagy helyszínrajzi íveket alkalmazva alakítottuk ki a vonalvezetést. 

Letérve az országos utak mellől a kerékpárút az F2 jelű földútba csatlakozik, melyen 

vonat által vezérelt, félsorompókkal kiegészített, fénysorompó-berendezés 

tengelyszámlálós vonatérzékeléssel, és Keszthely állomáson kiépített 

működésellenőrzéssel biztosított szintbeni vasúti átjáró kerül kialakításra. 

A vasúti keresztezés után a földútról balra letérve folytatódik a kerékpárút. 

A Csóka-Kő patakon új építésű, 5 tonna teherbírású vasbeton híd vezet át, ~60°-os 

keresztezéssel, melynek építése alatt a jelenleg használt fahídon továbbra is 

zavartalanul folyhat a kerékpáros forgalom.  

Innen megközelítőleg 500 méter hosszú szakaszon a vasút mellett vezet a nyomvonal, 

a vasúti tengelytől 5 m-re, így nem szükséges korlát, kerítés elhelyezése.  

Ezt követően a vasút és a Balaton közötti erdős területen éri el a kerékpárút 

nyomvonala a Keszthely Déli szabadstrandját (Kutyás Strand), ahol a jelenlegi 

kialakítást megváltoztatva a kerékpárosokat egy kényelmesebb, 40 méter sugarú ívvel 

vezettük rá a csatlakozó burkolt földútra. Ezzel lehozva a kerékpárosokat a strand 

büféjét is megközelítő, a gyalogosok által is használt járdáról. 

2+500 – 3+130 km szelvények között jelen projekttől függetlenül a viharkárok miatt az 

Önkormányzat fakivágást hajtott végre a kerékpárút burkolatszélének két oldalától kb. 

6-6 méter szélességben. Ezért ezen szakaszon, építés előtt a nyomvonalat érintő 

tuskózást el kell végezni. 
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A 0+000 – 0+280 km szelvények között elektromos földkábel kiváltása vált 

szükségessé. szelvények között jelen projekttől függetlenül a viharkárok miatt az 

Önkormányzat fakivágást hajtott végre a kerékpárút burkolatszélének két oldalától kb. 

6-6 méter szélességben.  Ezért ezen szakaszon, építés előtt a nyomvonalat érintő 

tuskózást el kell végezni. 

A szakasz végén lévő kerékpáros pihenő fejlesztésre kerül. 

A 0+000 – 0+280 km szelvények között elektromos földkábel kiváltása vált 

szükségessé. 

A tervezési szakaszon kerékpáros korlát a jobb oldalon 0+770 – 0+860 km sz. között 

került betervezésre, mivel a töltés magassága ezen szakaszon maghaladta az 1,5 

méteres értéket. 

A tervezési szakasz hossza: 3+143,60 m. 

 

KH-É-3 szakasz: 

A kerékpárút nyomvonal a meglévő murvás út szélén vezet egészen az Entz Géza 

sétány burkolatáig. 

Itt egy 5,50 méter széles burkolatú vegyes használatú utat terveztünk, melyen 

kétirányú gépjármű- és kerékpáros forgalom haladása biztosított, amit strandszezon 

idején a megemelkedett forgalom indokol. 

A jelenleg a ~0+140 - ~0+280 km szelvények között bal oldalon meglévő rossz 

minőségű korlát elbontása szükséges. 

Új korlát betervezése a jelenlegi előírások szerint nem szükséges, azonban a 

biztonságérzet növelése érdekében ezen szakaszon padkaszélesítésre került sor (1 

méteresre). 

0+506,99 – 0+546,11 km szelvények között a rossz minőségű burkolat miatt aszfalt 

kopórétegcsere, valamint a 0+522,80 km szelvényben rácsos folyóka fedlaprács 

cseréje szükséges. 

A tervezési szakasz hossza: 546,11 m. 

 

KH-F-1 szakasz: 

Az Entz Géza sétány ~4 m széles aszfalt burkolatán került kijelölésre a Balatoni 

Bringakör folytatása – a Helikon strand mellett – egészen a Csárda utca 

csatlakozásánál meglévő parkolóig. A tervezési szakaszon a forgalomtechnikai 

eszközök (burkolati jelek, táblák) felújítása került előirányzásra. A szakasz elején, a 

szelvényezés szerinti jobb oldalon az útűrszelvényébe nyúló bokrokat, növényzetet, a 

burkolatszélre rárakódott szennyeződést az önkormányzat üzemeltetési, fenntartási 

kötelezettsége körében eltávolítja (vagy felszólítja az illetékest az eltávolításra).  
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Szintén a szakasz elején a lokálisan előforduló hibák helyszíni felmérése és javítása 

szükséges. Ezen úthibák helyét majd a kivitelezést megelőző helyszíni bejáráson 

érdemes pontosítani. 

A szakasz végén (a Csárda utca csatlakozásánál) lévő parkolónál jobbra fordulva a 

vendéglősor előtt kerékpáros nyom alkalmazásával lett kijelölve a nyomvonal. 

A tervezési szakasz hossza: 1064,26 m. 

 

KH-É-4 szakasz: 

Ez az új építésű szakasz a parkoló melletti zöld területen lett kialakítva, a meglévő fák 

megóvásával, tűzcsap áthelyezésével. 

0+032 km szelvénynél, a járda és a kerékpárút keresztezésénél a kerékpárút burkolata 

kerül megszakításra és csatlakozik a járda meglévő burkolatához. A kerékpárút 

forgalma ad elsőbbséget a gyalogosok számára.  

A parkoló ÉK-i sarkán elhelyezkedő fa lombkoronájának kismértékű megnyesésével 

biztosítható a kerékpárút űrszelvénye. 

A szakasz vége csatlakozik a Csárda utcán lévő, továbbiakban gyalogosok és 

kerékpárosok által közösen használt úthoz. 

A tervezési szakasz hossza: 64,00 m. 

 

KH-F-2 szakasz: 

Ezen szakasz a Csárda utcán (Erzsébet liget) levő meglévő vegyes használatú 

gyalogút, kerékpárút felújításával került kialakításra. 

Az Önkormányzat tájékoztatása szerint a kerékpárút mellett húzódó kerítés és 

cserjesor megszüntetésre kerül, azonban fák kivágása ezen a szakaszon nem 

lehetséges. 

Ezért a jelenlegi 3 méteres szélesség megtartásával a burkolat felújítása kerül 

kialakításra, marás + 3 cm AC8 kopóréteg terítésével, valamint két oldalt kerti 

szegélyezéssel, a kritikus közeli fáknál megszakítva. Egy helyen (~0+330 km sz.) az 

Önkormányzat kérésére ívkorrekció történt. 

Az út jellegét tekintve elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút piktogram és optika 

nélkül kialakítva. A végszelvény felől poller betervezése nem történt, mivel néhány 

telekre való behajtás csak innen lehetséges, így „behajtani tilos, kivéve engedéllyel” 

tábla kihelyezése szükséges. 

A szakasz a Csík Ferenc sétányig tart. 

A tervezési szakasz hossza: 378,91 m. 
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KH-F-3 szakasz: 

A Csík Ferenc sétány meglévő ~4 m széles burkolatán került kijelölésre a Balatoni 

Bringakör folytatása, egészen a Városi Strand parkolójáig. 

A szakaszon a forgalomtechnikai eszközök (burkolati jelek, táblák) felújítása került 

előirányzásra. 

A tervezési szakasz hossza: 332,92 m. 

 

KH-É-5 szakasz: 

Ezen szakasz a meglévő járda elbontásával és új, szélesebb gyalogos-kerékpáros 

közös használatú út kialakításával készül, a jelenlegi járda bal oldalára való 

szélesítéssel, a parkoló teljes hosszában. 

A tervezési szakasz hossza: 126,10 m. 

 

KH-É-6 szakasz: 

A megelőző szakaszhoz csatlakozva, egy a Csík Ferenc sétányra merőlegesen 

visszavezető 5,50 méter széles burkolatú, vegyes forgalmú út átépítésével folytatódik 

a nyomvonal. 

A tervezési szakasz hossza: 41,11 m. 

 

KH-F-4 szakasz: 

A tervezési szakasz a Csík Ferenc sétányon folytatódik a Borbás Vincze sétányig, a 

szakaszon a forgalomtechnikai eszközök (burkolati jelek, táblák) felújítása került 

előirányzásra. 

A tervezési szakasz hossza: 633,12 m. 

 

KH-F-5 szakasz: 

A Borbás Vincze sétányon a forgalomtechnikai eszközök (burkolati jelek, táblák) 

felújítása került előirányzásra. 

A szakasz a Borbás Vincze sétány utolsó ívéig tart, ahol is csatlakozunk a Tónus 

Építész és Mérnöki Tervező Kft. "1041/19" számú terve alapján épült, új 

kerékpárúthoz. 

A tervezési szakasz hossza: 304,41 m. 

 

KH-F-6 szakasz: 
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A nyomvonal folytatásaként, a Tónus Építész és Mérnöki Tervező Kft. "1041/19" 

számú terve szerint épült kerékpárúton kerül kijelölésre a Balatoni Bringakör.  

A szakasz végén az út melletti meglévő kerékpárutat és kiemelt szegélyt lesüllyesztve 

a kerékpáros forgalom rá lesz vezetve az útra, majd egy rövid térköves szakasz 

építésével becsatlakozik a meglévő sétányra. Az úton felfestéssel kijelölve a 

kerékpárosok útját. 

A tervezési szakasz hossza: 477,08 m. 

 

KH-F-7 szakasz: 

A tervezési szakaszon a forgalomtechnikai eszközök (burkolati jelek, táblák) felújítása 

került előirányzásra, a KJAVSE (Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesület) 

kikötőnél húzódó sétányon kijelölve a kerékpárosok és a gyalogosok nyomvonalát, 

egészen a Lóczy Lajos utca keresztezéséig. 

A tervezési szakasz hossza: 226,07 m. 

 

KH-É-7 szakasz: 

A Lóczy Lajos utcától a meglévő kerékpárút szélesítése került előirányzásra, a 

szakasz elején a talajvíz miatt jobban kiemelve a terepszintről. 

A szakasz elején meglévő közvilágítási oszlop áthelyezése, valamint meglévő 

távközlési hálózat aknafedlapjának szintbehelyezése szükséges. 

0+115 km szelvény környékén meglévő középnyomású gázvezeték kiváltása, 0+170 

km szelvény környékén meglévő vízvezeték keresztezés kiváltása is szükségessé vált. 

A Semmelweis Ignác utca ívben való keresztezésénél egy biztonságosabb egyenes 

átvezetés került kialakításra. 

A 0+435.20 km szelvényben lévő vízfolyás keresztezés környezetében a korlátok 

cseréje szükséges, jobb-bal oldalon 10-10 méter hosszon. 

A 0+450 km szelvény környezetében lévő kerékpáros pihenő fejlesztésre kerül. 

A tervezési szakasz hossza: 976 m. 

 

A tervezett beruházás miatt a kerékpárút szakaszainak egyes részei felhagyásra 

kerülnek, amelyeket rekultiválni kell. Az érintett szakaszok neveit és a rekultiválandó 

szakaszok hosszát az alábbi táblázat tartalmazza. 

Szakasz neve Rekultiválandó szakasz (m) 

KH-É-2 ~295 m 

KH-É-3 ~15 m 

KH-F-2 ~18 m 

KH-É-7 ~35 m 
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Az Önkormányzat előírásának megfelelően, a teljes tervezési szakaszon, minden 

kivágott fa után egy fát kell ültetni. 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett kerékpárút használati szélessége 3,00 m. Mindkét oldalon 0,12 - 0,12 m 

széles tartós burkolati jelből készített felfestés került előirányzásra, így a teljes 

használati (aszfalt) szélesség 3,30 m. A kerékpárút burkolatát mindkét oldalon kerti 

szegély határolja. A tervezett oldalesés 2,5 %. 

Pályaszerkezet 

K1. Kerékpárút 

3 cm AC 8 kopó (N)   kopóréteg 

4 cm AC 11 kötő (N)  kötőréteg 

20 cm M45    mechanikai stabilizáció 

20 cm védőréteg   kiváló (M-1) vagy jó (M-2) fagyálló (X-1) földműanyag 
 

A tervezett pályaszerkezet alaprétegébe épített M45 alapanyagként javasolt 

újrahasznosítani a bontott szerkezeti rétegek megfelelő minőségű alap és ágyazati 

rétegeinek építőanyagát. 
 

K2. Szervizút (3. szakasz) és Burkolt földút (2. szakasz) 

4 cm AC 11 kopó (N)   kopóréteg 

4 cm AC 11 kötő (N)  kötőréteg 

20 cm M45    mechanikai stabilizáció 

20 cm védőréteg   kiváló (M-1) vagy jó (M-2) fagyálló (X-1) földműanyag 
 

K3. Kopóréteg csere 

4 cm AC 11 kopó (N)   kopóréteg 

4 cm marás 
 

K4. Burkolatfelújítás 

3 cm AC 8 kopó (N)   kopóréteg 

2-4 cm AC 8    kiegyenlítő réteg 
 

Műtárgyak 

A tervezési szakaszon 1 db kerékpáros műtárgy található (Felüljáró Csókakő-patak 

felett) melyek átépítése szükséges a tervezett keresztmetszetnek megfelelően.  

Vasúti pályakeresztezés 

A tervezett kerékpárút keresztezi a 26 sz. Balatonszentgyörgy - Ukk- Tapolca 

vasútvonalat a 284+17,64 hm. szelvényben. A keresztezés szöge 90 , a tervezett 

kerékpárút keresztezési szelvényszáma 1+895,34 km sz. 

A F2 j. földút keresztezi a 26 sz. Balatonszentgyörgy - Ukk- Tapolca vasútvonalat a 

284+02,75 hm. szelvényben. A keresztezés szöge 78 , a tervezett földút keresztezési 

szelvényszáma 0+046,88 km sz. 
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03.2. Közműellátás 

 

Az UVATERV Zrt. által készített M76 autóút fenékpusztai csomópont terveinek 

ádolgozása, keszthely 2*2 sávos főúti bekötésének megtervezése, engedélyezési és 

kiviteli terveinek végleges dokumentációja, G2-közműtanulmánya, továbbá a Balatoni 

Bringakör keszthelyi szakaszának kerékpárforgalmi létesítmények megnevezésű 

dokumentáció III.G jelű közmű tanulmányai részletesen tárgyalják a nyomvonalak 

közműves érintettségét. Meghatározza, hogy mely pályaszakaszok esetében, milyen 

közmű fejlesztési, kiváltási, egyéb igények merülnek fel, melyek a közműszolgáltatóval 

egyeztetve kerültek meghatározásra. 

  

A dokumentációk alapján nem látható olyan igény, tény mely szükségessé tenné külön 

övezettel lehatárolt, szabályozási, vagy szerkezeti szintű beavatkozást. 

A kisajátítási terv foglalkozik a területigényes műtárgyak kialakításához szükséges 

hellyel, mely jelen rendezési terv kialakítása során alapadatként figyelembevételre 

került. Ezen érintettség a 71.sz út és csomópont fejlesztéshez kapcsolódóan a 

csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódik, a szükséges, építendő, korrigálandó elemek 

vagy a közlekedési területen belül, vagy (a tervezett körcsomópontnál) önálló 

vízgazdálkodási területként jelenik meg. 

 

 
 

03.3. Örökségvédelem 

 

Jelen eljárásban benyújtott módosítások által lehatárolt rendezés alá vont területek 

közül az 1. terület kivételével mindegyik érint valamilyen örökségvédelmi érdeket, a 

konkrét szabályozási beavatkozások, azonban csak 5-6 területen metszenek valamely 

régészeti, műemléki érdekeltségben lehatárolt területet. 

Az 6. terület vonatkozásában a keréképárút a ma használt közúttal párhuzamosan futó 

meglévő nyomvonala mentén történik meg a fejlesztés. A 5. terület vonatkozásában 

módosítások régészeti lelőhelyeket érintenek (68787,68795), továbbá a 10921 

azonosítójú Majorsági épületegyüttes telke is részben érintésre kerül. Ezen területek 

módosítása során a hatályos szabályozási terv által megahatározott nyomvonal és 

kiszabályozott közterületi szélességeknél, kisebb területek kerülnek kiszabályozásra, 

vagyis az örökségvédelemmel érintett területek esetében szinte kivétel nélkül a 

Mezőgazdasági általános övezet, vagy Erdőterület javára visszalépés történik a közút 

céljára lehatárolt területek vonatkozásában, vagyis az érintettég csökken. 

A teljes tervezési területre vonatkozóan a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ által Előzetes Régészeti Szakvélemény készült. A 

dokumentáció nem tárt fel újabb értékeket, érdekeket, tényeket. 
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Örökségvédelem és a módosítással érintett területek 
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03.4. TÁJ, TERMÉSZETVÉDELEM 

 

Az útépítési engedélyezési tervekhez Előzetes környezetvédelmi vizsgálati 

dokumentáció (EVD) készült (készítette: UVATERV Zrt. Környezetvédelmi és 

környezetrendezési tervező iroda), mely részletesen tárgyalja a táji, természetvédelmi, 

zöldfelületi adottságokat, és várható hatásokat. A II. és III. tervezési szakaszhoz 

készült EVD jelen dokumentáció 2. -3. melléklete. 

A dokumentáció rögzíti, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítását ellehetetlenítő 

természetvédelmi körülménye nincs, az előírások betartása mellett megvalósítható.  

Az útépítési tervek környezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek. 

 

A dokumentációból összefoglalóan a természetvédelmi érintettséget mutatjuk be: 

 

II. tervezési szakasz: 

 

Országos jelentőségű védett természeti területek érintettsége 

A beruházás a hatásterületen belül jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett 

„ex lege” védett lápot, és országos jelentőségű védett természetvédelmi területet 

közvetlenül nem érint. A tervezett fejlesztés II/B szakasza közvetlenül határos a 

282/NP/97. törzskönyvi számú Balaton-felvidéki Nemzeti Park területével. 

 

A 71-es főút nyomvonala II/A szakasza hatásterületének és az „ex lege” láp elhelyezkedése. 
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A 71-es főút nyomvonala II/B szakasza hatásterületének és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

elhelyezkedése  

 

Helyi jelentőségű védett természeti területek érintettsége 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területet a tervezett beruházás nem érint. 

Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. Legfontosabb 

alkotórészei a magterületek, amelyek természetes, vagy természetközeli élőhelyeket 

foglalnak magukba, európai, illetve hazai jelentőségű területek, fajok populációinak 

élőhelyei. Az ökológiai folyosók a vándorló fajok mozgását, az értékes élőhelyek, 

populációk összeköttetését biztosítják térbeli és genetikai szinten egyaránt. Az 

ökológiai folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az európai, országos, 

megyei, települési és élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai 

folyosók kialakításánál törekedtek a folytonos hálózati elemek kijelölésére, de 

előfordulhatnak megszakított (ún. „stepping stone”) hálózati elemek is. Az országos 

ökológiai hálózat területét az Országos Területrendezési Tervről (OTRT) szóló 2018. 

évi CXXXIX tv. jelöli ki. A tervezett beruházás az ökológiai hálózat elemei közül csak 

pufferterületet érint, ahol a II/A változat esetében 118.351 m2 (11,8 ha), míg a II/B 

változatnál 25.098 m2 (2,5 ha) igénybevétel valósul meg. 
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Natura 2000 terület érintettsége 

A fejlesztés megvalósulása közösségi jelentőségű védett természeti területet 

közvetlenül nem érint, hatással nem lesz rá. 

 

III. tervezési szakasz: 

 

Védett természeti területek  

A meglévő kerékpárút bővítése "ex lege" védett területet nem érint. A kerékpárút első 

kb. 3 km-es szakasza a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területét érinti 11.434 m²-nyi 

(1,1 ha) területen, illetve annak szegélyében halad. Az érintettség jelentős 

nagyságrendjét maga, a már meglévő kerékpárút teszi ki. 

 

A tervezett kerékpárút és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elhelyezkedése 

Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. Legfontosabb 

alkotórészei a magterületek, amelyek természetes, vagy természetközeli élőhelyeket 

foglalnak magukba, európai, illetve hazai jelentőségű területek, fajok populációinak 

élőhelyei. Az ökológiai folyosók a vándorló fajok mozgását, az értékes élőhelyek, 

populációk összeköttetését biztosítják térbeli és genetikai szinten egyaránt. Az 

ökológiai folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az európai, országos, 
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megyei, települési és élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai 

folyosók kialakításánál törekedtek a folytonos hálózati elemek kijelölésére, de 

előfordulhatnak megszakított (ún. "steppingstone") hálózati elemek is. Az országos 

ökológiai hálózat területét a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. jelöli ki. A kerékpárút tervezett 

bővítése az ökológiai hálózat elemei közül magterületet 14.000 m²-en és puffer 

területet 26.344 m²-en érint. Az érintettséget jelentős mértékben a már meglévő 

kerékpárút felülete adja, a természeti terület érintettség ebből minimális. 

 

A tervezett kerékpárút és az Országos Ökológiai Hálózat elemeinek elhelyezkedése 
 

 

Natura 2000 terület érintettsége 

A kerékpárút tervezett bővítése a HUBF30002 „Balaton” kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési és különleges madárvédelmi Natura 2000 terület mellett halad el, 

közvetlenül nem érinti a Natura 2000 területet. 
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A tervezett kerékpárút és a HUBF30002 Balaton Natura 2000 terület elhelyezkedése 
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03.5. KÖRNYEZETALAKÍTÁS 

 

Az útépítési engedélyezési tervekhez Előzetes környezetvédelmi vizsgálati 

dokumentáció (EVD) készült (készítette: UVATERV Zrt. Környezetvédelmi és 

környezetrendezési tervező iroda), mely részletesen tárgyalja a tájI, természetvédelmi, 

zöldfelületi adottságokat, és várható hatásokat. A II. és III. tervezési szakaszhoz 

készült EVD jelen dokumentáció 2. -3. melléklete. 

A dokumentáció rögzíti, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítását ellehetetlenítő 

környezetvédelmi körülménye nincs, az előírások betartása mellett megvalósítható.  

Az útépítési tervek környezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek. 

 

 

03.6.BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény7. § 

(3) bekezdés b) pontja értelmében, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 

egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az 

átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 

Jelen, tárgyalásos eljárásban foglalt módosítások során, újonnan beépítésre szánt 

terület kijelölése nem történik, biológiai aktivitás érték számítást végezni nem kell. 
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03.7. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

 

Keszthely község teljes közigazgatási területét érintően a következő területi tervek 

vizsgálandók: 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MaTrT). A Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területére alkalmazott részletes szabályok a MaTrT. IX-XIV. 

fejezete tartalmazza. (BKÜTrT) 

- A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban MvMr), 

mely meghatározza a MaTrT egyes övezeteinek térbeli kiterjedését és egyes 

esetekben az övezetekre érvényes részletszabályokat. 

- A Zala Megyei Közgyűlés 8/2019. (IX.27) rendelete Zala megye 

területrendezési szabályzatáról, térségi Szerkezeti Tervéről és övezeteiről a 

MaTrT-nek megfelelően nem tartalmaz tervi részletszabályokat a partinak és 

partközelinek számító területek vonatkozásában, egy speciális övezet 

kivételéve. 

-  Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett 

területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének 

elfogadásáról szóló 18/2004. (IX.11.) TNM rendeletet kötelezően alkalmazandó 

a vízparti területek vonatkozásában. 

Megjegyzendő, hogy a TNM rendeletben foglaltak több helyütt pontatlangásokat és 

ellentmondásokat tartalmaznak, fizikális és telekjogi szempontból egyaránt, melyek 

pontosítása a hatályos szabályozási tervben is több helyütt megtörtént. Keszthely 

városa több alkalommal jelezte módosítási szándékát. Megjegyzendő továbbá, 

hogy a Balaton teljes vízparti területére vonatkozóan a vízparti szabályozási 

követelményeket tartalmazó jogszabályok jelenleg is tervezés alatt vannak. Jelen 

eljárás során, a jelenleg hatályos és jogszerűen egyeztetett szabályozási terv 

készítésének szellemében  minden esetben olyan megoldás került alkalmazásra 

mely a  tanulmánytervben megfogalmazott szándékokat leginkább szolgálja. 

 

A következőkben a MaTrT 44.§ és 77.§ (1) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kerül bemutatásra a területrendezési tervekkel való összefüggés. 
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BKÜTrT – Térszerkezeti terve 

 
Erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt, a térségi területfelhasználási kategórián belől 
erdőterületre eső szabályozási terv szerinti erdő összterülete jelen módosítás során nem csökken. 
 A mezőgazdasági térségben területében a hatályos állapotot meghaladó területek kerülnek 
Mezőgazdasági általános övezetbe, a mezőgazdasági térségen belül. Vízgazdálkodási térséget 
jelen módosítás során végzett beavatkozások nem érintenek. Nem történik új beépítésre szánt 
terület kijelölése. 
A terven szereplő nyomvonalas elemek, főút és kerékpárút tervezett nyomvonala léptéküknek 
megfelelően nem mutatnak ellentmondást a tervezett állapottal. 
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Országos - Ökológia hálózatok övezetei 

 

A módosítások az Ökológiai hálózat Pufferé s magterületeit egyaránt érintik. A MaTrt. 25.§ (4)-nek 
való megfelelést az engedélyezési terv tartalmazza. A módosítás során nem kerül kijelölésre 
beépítésre szánt terület. 



51 

BKÜTrT - Tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete 

 
Jelen módosítás során végzett beavatkozás, nyomvonalas, közlekedési infrastruktúra fejlesztését 
célozza, nem kerül kijelölésre beépítésre szánt területe, a tájszerkezetben a mezőgazdasági célú 
hasznosítás súlya növekszik, ezzel a MaTrT. 81.§ a tervezett állapot megfelel. 
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MvMr - Tájképvédelmi terület övezete 

 
Jelen módosítás során kijelölt közlekedési infrastruktúra fejlesztések során a tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető beavatkozások történnek. MvMr. 4.§. 
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Országos - Világörökség övezetei 

 
A szabályozási terv MaTrt. 31.§-nak megfelelően a településrendezési eszközk az érintett 
területeket pontosítja, melyek nem érintik a módosítási területet. 
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BKÜTrT - Ásványi nyersanyagvagyon által érintett települések 

 
Keszthely területén az Ásványi Nyersanyagvagyon területei a Bányakapitányság 
adatszolgáltatása alapján 2019-ben lehatárolásra kerültek. Jelen módosítás során a 
közlekedési területek kijelölése nem veszélyezteti a nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését. MvMr. 8.§ 
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MvMr  - Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A vízminőség-védelmi terület Keszthely teljes közigazgatási területét érintik. Jelen 
módosítás során nem történik olyan változás, mely a MvMr. 5.§ való megfelelés részletes 
vizsgálatát indokolná. 
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BKÜTrT - Földtani veszélyforrás által érintett települések övezete 

 
Nem érinti a települést 
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BKÜTrT - Vizeróziónak kitett terület övezete 

 
Nem érinti a települést 
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BKÜTrT - Tómeder övezete 

 
A módosítással érintett területek vonatkozásában a Tómeder övezetének övezetét illetően 
nem történik beavatkozás, így nincs szüksége MaTrtT. 83.§ foglaltak szerinti vizsgálatára 
sem. 
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MvMr. - Általános mezőgazdasági terület övezete 

 
A módosítás során a korábbi nyomvonal módosulása miatt közel 110ha mezőgazdasági 
terület kerül kijelölésre az övezeten belül, míg 21ha szűnik meg. Ezzel biztosítható a 
módosítási területek vonatkozásában az MvMr. 13.§ való megfelelés. A területen nem 
történik beépítésre szánt terület kijelölése. 
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BKÜTrT - Kertes mezőgazdasági terület övezete 

 
A települést nem érinti 
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Országos - Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
A területen nem történik beépítésre szánt terület kijelölése, így a MaTrT. 28.§ feltételei 
teljesülnek. 
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MvMr - Jó termőhelyi adottságú szántó övezete 

 
MvMr. 2.§-nak a tervezett állapot megfelel. A területet érintő Mezőgazdasági terület 
bővítése történik. 
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Országos - Erdők övezte 

 
A MaTrT 29.§. foglaltaknak a 2009-ben hatályba lépett szabályozási, jelen módosítással 
meg megfelel.  
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MvMr - Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
Jelen módosítások nem érintik az Erdőtelepítésre javasolt terület övezetét, így nem kerül 
alkalmazásra a MvMr. 3.§. 
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BKÜTrT - Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete 

 
Nem érinti a települést. 
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Országos - Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
Nem érinti a települést. 
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18/2004. (IX.11.) TNM rendeletnek való megfelelés vizsgálata 

A módosítások és a VPRT összefüggéseit a következőkben mutatjuk be. 

- A teljes nyomvonalon a 2018. évi CXXXIX. törvény 73.§ (6) alapján a 

Zöldterületeken vezetett nyomvonalak esetében nem került kiszabályozásra 

közterület 

 

Zala Megyei Területrendezési terv - Kiemelt turisztikai övezete 

 
A Megyei terv 16. melléklete tartalmazza a Kiemelt turisztikai övezet területét melyben Keszthely 
teljes közigazgatási területe jelölésre került, mely az Övezetre vonatkozóan a következő képpen 
rögzíti a részletszabályokat. 
 
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.  
(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.  
(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. 
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1. módosítási terület 

Tervezett szabályozás 

 

VPRT hatályos állapota 

 

1

 

2

2

 3

2
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Illeszkedés: A módosítás során a hatályos szabályozási terv nyomvonal pontosítása történik 

meg (1). A kerékpárút nyomvonala eltérő helyen, de lényegileg a tanulmánytervhez 

illeszkedően kerül kialakításra. A tanulmányterven Erődként jelölt területet a hatályos 

szabályozás Zöldterületként jelöli (2), némileg eltérő kontúrral, azonban a hatályos 

szabályozáshoz képest lényegi változás nem történik. A kisajátítási határnak, továbbá a 

hatályos teleknyilvántartási adatoknak megfelelően szintén pontosításra kerül a tómedren 

kívüli vízgazdálkodási terület és a közút határa (3). Elmondható, hogy a szabályozás a 

tanulmánytervben megfogalmazott szándékokat tükrözi. 

2. módosítási terület 

Tervezett szabályozási terv 

 

VPRT hatályos állapota 

 

Illeszkedés: 

1

2
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A meglévő állapotnak megfelelő korrekció történik meg csupán a meglévő, kialakult 

nyomvonalnak és kataszteri állapotnak megfelelően, a tanulmányterv a földrészlethatárt 

pontatlanul ábrázolja. 

 

3. módosítási terület 

Tervezett szabályozási terv 
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VPRT hatályos állapota 

 

Illeszkedés indoklása: 

A tervezett szabályozás megfelel a tervben megfogalmazottaknak. 
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4. módosítási terület, északi szakasz 

Tervezett szabályozási terv 

 

VPRT hatályos állapota 

 

Illeszkedés igazolása: A tervezett szabályozás megfelel a tervnek. 
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4. módosítási terület, déli szakasz 

Tervezett szabályozási terv 

 

VPRT hatályos állapota 

 

Illeszkedés: A SZABÁLYOZÁSI TERV - TERVEZETT ÁLLAPOT megfelel a VPRT-ben 

megfogalmazottaknak. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

01.A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

. . /2020. (.) sz. határozata  

 
Keszthely Város településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 213/2013. 
(VI.27.) számú határozat módosításáról 
 

 

1.) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a határozat 1. mellékletében ábrázoltak 
szerint módosítja a többször módosított 184/2002.(VI.27.) számú határozattal 
megállapított településszerkezeti tervet. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatban 
tegye meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény és a Korm. rendelet szerint szükséges intézkedéseket. 
 

 
Határidő: 2020. ……… 
Felelős: Nagy Bálint polgármester 

Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
(Riedl Tamás mb. főépítész) 
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1. melléklet a    /2020 (.) önkormányzati határozathoz  

KESZTHELY VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
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02.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-

TERVEZETE 

 
 

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

a város 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 - az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek véleményének 
kikérésével és a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési jogkörében eljáró 
állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 

 
 
1.§ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város közigazgatási 
területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet)  7. melléklet K-2 és K-3 jelű tervlapja az 1. melléklet szerint módosul. 
 
(2) A Rendelet 7. melléklet K-1 és K-2 jelű tervlapja a 2. melléklet szerint módosul. 
 
 
2.§ (1) A Rendelet 8. melléklet V-5 jelű tervlapja az 3. melléklet szerint módosul. 
 
(2) A Rendelet 8. melléklet V-2 és V-3 jelű tervlapja a 4. melléklet szerint módosul. 
 
(3) A Rendelet 8. melléklet V-2 és V-3 jelű tervlapja a 5. melléklet szerint módosul. 
 
 
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
 
            Nagy Bálint            Dr. Gábor Hajnalka 
 polgármester         jegyző  
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1. melléklet a    /2020 (.) önkormányzati rendelethez  

KESZTHELY VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 5. 
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2. melléklet a    /2020 (.) önkormányzati rendelethez  

KESZTHELY VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 6. 
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3. melléklet a    /2020 (.) önkormányzati rendelethez  

 

KESZTHELY VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 1.-2 
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4. melléklet a    /2020 (.) önkormányzati rendelethez  

 

KESZTHELY VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 3. 
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5. melléklet a    /2020 (.) önkormányzati rendelethez  

KESZTHELY VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 4. 

 


