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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………./2018. (………) sz. HATÁROZATA 
a város 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított 

településszerkezeti tervének és leírásának módosítására 
 
 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervét és leírását a 
…………….munkaszámú, 2018. …………. keltezésű dokumentáció alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
 
1. A Településszerkezeti terv a jelen határozat 1. mellékletét képező Településszerkezeti terv – 

Fedvény tervvel módosul, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területen. 

2. A Településszerkezeti leírás nem módosul. 

3. Figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdés c) pontjának szabályaira, jelen 
határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 

Felelős:  ....................polgármester 
  .....................jegyző 
 
 
Határidő: értelem szerint 

 
 
 
 
Siófok, 2018.  …………………... 
 
 

 
........................... 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 
Jegyző sk. 

 
............................ 
dr. Lengyel Róbert 
Polgármester sk. 
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………./2018. (………) sz. határozat 1. melléklete 
 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FEDVÉNY     M 1: 10 000 
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RENDELET TERVEZET 

 
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

...../2018. (........) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról 
 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 9/B.§ (2) b) pontjában, 13.§(1) bekezdésében és 
62.§ (6) 6. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazások alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) 1. pontjában, valamint az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Partnerek, illetékes állami főépítész, illetékes megyei kormányhivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala, illetékes nemzeti park igazgatósága, illetékes 
területi vízvédelmi hatóság, illetékes területi vízügyi hatóság, illetékes Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, illetékes területi vízügyi igazgatási szerve, illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, illetékes népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, Budapest Főváros 
Kormányhivatala, közlekedésért felelős miniszter, légiközlekedési hatóság, illetékes megyei 
kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, 
kulturális örökség védelméért felelős miniszter, illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatala, illetékes ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 
illetékes megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatala, honvédelemért felelős 
miniszter, illetékes megyei rendőr-főkapitányság, illetékes bányafelügyeleti hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. Módosító rendelkezések 
 

1.§ Siófok Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletét képező Szabályozási terv SZAT 
30. jelű szelvényének normatartalma helyébe - jelen rendelet 1. mellékletében "a módosítás 
területi hatálya" jelkulccsal lehatárolt területen - jelen rendelet 1. mellékletét képező 
Szabályozási terv SZAT 30. jelű szelvények normatartalma lép.  

 
2. Záró rendelkezések 

 
2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 

 
................................................. 
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 

Jegyző sk. 

 
................................ 
dr. Lengyel Róbert 
Polgármester sk. 
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1. melléklet .../2018. (... ...) Önkorm. rendelethez: SZAT 30 SZELVÉNY    
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1. ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

A Siófok Város Önkormányzata „Gazdasági Terület Ipari Parkká történő fejlesztése” című támogatást 
nyert projektje megvalósításához a város érintett területére vonatkozóan tervezési ajánlatot kért, 
majd megbízást adott a Topo Plan Tervezőiroda Kft-nek (Tóthné Pocsok Katalin településtervező) a 
hatályos településrendezési eszközeinek szükséges módosítására. 

A projekt helyszíne és egyben a szükséges módosítással érintett terület a városból délre kivezető 65-
ös mentén lévő 0105/4-8 hrsz-ú ingatlanok, melyek SZAT szerinti besorolása jelenleg Gksz-3-sz/Z10%. 

Hatályos településrendezési eszközök 
 49/2005. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott - többször módosított - 

Településszerkezeti Terv és leírás (továbbiakban: TSZT) 
 Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló - többször módosított - 

23/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 
 
A településrendezési eszközök alábbi módosítását Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 208/2018 (VIII.16.) határozatával támogatta, a módosítással érintett 0105/4-8 hrsz-ú ingatlanok 
területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

Jelen tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bek. c) pont alapján és a 42.§ szerinti ún. tárgyalásos 
eljárás keretében kerül egyeztetésre, amelynek első lépése a Lakossági és Partnerségi egyeztetés 
lefolytatása, amely Siófok Város Önkormányzata Képviselőtestületének a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények 
partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint kerül 
megtartásra. Ezt követően az állami főépítész egyeztető tárgyalás keretében egyezteti a tervet az 
államigazgatási szervek körében. 

 
Hatályos szabályozás: 

Siófok 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7 és 0105/8 helyrajzi számú földrészletek területe  
„Gksz-3/Z10%" jelű építési övezetbe sorolt. 

HÉSZ 2. számú melléklet: "Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépítési határszámok: 

Az újonnan kialakítható telkek  
legkisebb szélessége / mélysége / területe, 

a beépítési mód függvényében 
[ m / m / m² ] 

Az építési 
övezet jele 

A telken 
megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
[ m²/m² ] 

A beépítettség 
megengedett 
legnagyobb /  

a zöldfelület előírt 
legkisebb mértéke [ 

% / % ] 

A meg-
engedett 

legnagyobb 
építmény-
magasság 

[ m ] 
sz o z 

Gksz-3 2,5 60/30 10,0 20 / 30 / 800 — — 

 
HÉSZ Telekalakítási rendelkezéseit tartalmazó  
35.§ (5) bekezdés: 
"A beépítésre szánt terület, belterület növelésekor a bevont telekcsoport, illetőleg telekcsoportok 
területének legalább 10%-án zöldterületet (közparkot, közkertet) kell létesíteni. A beépítésre szánt 
területbe, illetőleg a belterületbe vonható telekcsoportok építési övezeti jelét erre a rendelkezésre 
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figyelmeztető „/Z10%” jel egészíti ki a SZAT-ban. Több telekcsoport bevonása esetén összevont, 
egységes zöldterületet kell kialakítani. " 
 
Siófok 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7 és 0105/8 helyrajzi számú földrészletek területe a hatályos 
szabályozási terven "EGYÜTTES TELEKALAKÍTÁSRA LEHATÁROLT TÖMB HATÁRA" jelkulccsal 
körbehatárolt. 
HÉSZ 35.§ (10) bekezdés: 
"Az új beépítésre szánt, vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő területeken az építési telkeket - 
legalább telektömbre kiterjedő - "telekcsoport újraosztása" keretében kell kialakítani. A telektömb 
legkisebb területét a szabályozási terv együttes telekalakításra lehatárolt tömbjei jelölik.  

a)  A SZAT-ban lehatárolt telektömbök területén a telekalakítási eljárást egyszerre, egy telekalakítási 
dokumentáció alapján kell lefolytatni. Amennyiben a tömb területét a telekcsoport újraosztását 
megelőzően kialakított közút több részre tagolja, értelem szerint a lehatárolt telektömbök 
területe is módosul. 

b)  A telektömbök jogerős telekalakítási engedélyét követő ingatlan-nyilvántartási átvezetés - 
amennyiben a telekalakítási dokumentáció ütemezési lehetőséget tartalmaz - ütemenként is 
történhet." 

 
A módosítás célja, és hatása: 
A módosítás célja a Siófok 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7 és 0105/8 helyrajzi számú, önkormányzati 
tulajdonú földrészletek a hatályos TSZT szerint Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területként kijelölt és SZAT szerint Gksz-3-sz/Z10% jelű építési övezetbe sorolt területén Gip jelű, a 
2012. aug. 6-án hatályos OTÉK 20.§ (2) bek. 2. pontja szerinti egyéb ipari gazdasági terület kijelölése és 
szabályozása a Siófok Kiliti Ipari park kialakítása érdekében. A tervezett változtatás mind a 
településszerkezeti terv, mind a szabályozási terv módosítását is szükségessé teszi. 
 
A településrendezési eszközök módosítása során - szakági tervezők bevonásával - az érdekelt 
államigazgatási szervek - előzetes tájékoztatási szakaszban adott - véleményének függvényében az 
alábbiak tervezettek: 
 A hatályos TSZT szerint Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként kijelölt és SZAT 

szerint Gksz-3-sz/Z10% jelű építési övezetbe sorolt 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7 és 0105/8 
hrsz-ú földrészletek területét a módosítás eredményeként a TSZT-n Gip jelű egyéb ipari gazdasági 
terület területfelhasználásba kerül kijelölésre és az SZT-n Gip-1-sz jelű építési övezetbe, valamint a 
Btv. 18.§ (1) bekezdés előírásaink figyelembe vételével Ev jelű védelmi célú erdő övezetbe lesz 
sorolva. 

  A tervezett iparterület feltárása a 65-ös számú másodrendű főút jelenlegi vonalvezetését érinti. 
Az Ipari Park közúti kapcsolata a reptéri bekötőút csatlakozásával szemben a 65-ös számú 
másodrendű főút 79+015 km szelvényében kerül kialakításra körforgalmi csomópont 
kialakításával.  

 A Gip-1-sz jelű építési övezetben betartandó telekalakítási és beépítési határszámok a HÉSZ 2. 
számú melléklete alapján: 

Az újonnan kialakítható telkek  
legkisebb szélessége / mélysége / területe, 

a beépítési mód függvényében 
[ m / m / m² ] 

Az építési 
övezet jele 

A telken 
megengedett 
legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
[ m²/m² ] 

A beépítettség 
megengedett 
legnagyobb /  

a zöldfelület előírt 
legkisebb mértéke [ % 

/ % ] 

A meg-
engedett 

legnagyobb 
építmény-
magasság 

[ m ] sz o z 

Gip-1 2,5 50/30 10,0 20 / 30 / 800 — - 



Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítása ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 10 

 
Az építési övezeti besorolás módosításával a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 
10%-kal csökken 60%-ról 50%-ra.  Telken belül megengedett legnagyobb szintterületi mutató (2,5 
m²/m² ), a zöldfelület előírt legkisebb mértéke (30%), a megengedett legnagyobb 
építménymagasság (10,0 m) és az újonnan kialakítható telkek beépítési módja (SZ) és a telkek 
előírt legkisebb méretei (20 / 30 / 800 m) változatlanok maradnak.    

 A tervezett Kiliti Ipari park telkeinek megközelítését szolgáló, ipari parkon belüli úthálózat 
közhasználat elől elzárt magánútként az egyéb ipari gazdasági terület része marad. 

 A tervezett Kiliti Ipari park telkeinek, ipari gazdasági vállalkozásai közműigényeinek kielégítésére 
szolgáló közműépítmények területe, szükség szerint telke az Ipari parkon belül az egyes ipari 
gazdasági vállalkozások magántulajdonú telkein kívül kerül kialakításra. Az Ipari park megfelelő 
infrastruktúra kapcsolatai az Ipari park közeli környezetében lévő közműhálózatokról biztonsággal 
kiépíthetők, aminek lehetőségeit és módját a közlekedési és közmű szakági alátámasztó 
munkarészek ismertetik részletesen. 

 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: Btv.)  
18.§ (1) bekezdés az alábbiakat rögzíti: 

"A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-
ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet 
kell biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének növelése 
esetén a közhasználatú zöldterület helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt terület csak 
a zöldterület, illetve védőerdő egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati 
tulajdonba adásával alakítható ki." 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, a 0105/4, 0105/5, 
0105/6, 0105/7 és 0105/8 helyrajzi számú földrészletek területét a településszerkezeti terv 
beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület területfelhasználásban határozza 
meg, a szabályozási terv Gksz-3 jelű építési övezetben szabályozza. 
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Hatályos településszerkezeti terv Településszerkezeti terv módosítása 

  

 
Hatályos szabályozási terv Szabályozási terv módosítása 
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A módosítás várható hatása, hogy Siófok Kiliti Ipari park önkormányzati tulajdonú területének 
értékesítése megindulhat, illetve megtörténhet, a területnek a város gazdasági potenciálját növelő 
minőségi beépítése új munkahelyek teremtésében, új gazdasági lehetőségek kialakításában, a helyi 
iparűzési adó potenciális növelésében kedvező változást eredményez. 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 
(a Korm. rend. 37.§ alapján megkeresett szervek véleményei) 

A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK VÉLEMÉNYE A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉRŐL 
(Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján) 

2/2005. (I.11.) Korm 
rendelet 

3. melléklet 
II.1. és II.2. szerinti 

környezet védelméért 
felelős szervek 

Megnevezés Vélemény 

a) 
a környezetvédelemre 
kiterjedően: 
a környezetvédelmi 
hatóság 
 

SMKH Kaposvári 
Járási Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Környezetvédelmi 
Osztály 

A Járási Hivatal a tárgy szerinti (a Siófok 0105/4-8 hrsz. telkeknek 
Gksz-3-sz/Z építési övezetből, egyéb ipari gazdasági építési övezetbe 
/a továbbiakban: Gip/ átsorolására irányuló) módosítás kapcsán, a 
következő esetben tartja szükségesnek lefolytatni az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Tp.Kv.Kr.) 6., 7. § szerinti környezeti 
vizsgálatot (környezeti értékelést): 
amennyiben a lehatárolásra, kijelölésre tervezett Gip övezetben, - 
építésjogi tekintetben - a Tp.Kv.Kr. 
1. § (2) bekezdés ba) pontban nevezett tevékenységek, vagy 
létesítmények is megvalósíthatók, illetve tervezettek. 
Ebben az esetben a Tp Kv.Kr. 4. sz. mellékletben meghatározott 
tartalommal kell elkészíteni a környezeti vizsgálat, értékelés 
dokumentációt, figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati és 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet A. sz. mellékletében foglaltakat. 

b)  
természet- és 
tájvédelemre kiterjedően: 
a nemzeti park 
igazgatóság és a 
természetvédelmi 
hatóság 
 

SMKH Kaposvári 
Járási Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Természetvédelmi 
Osztály 

 

b)  
természet- és 
tájvédelemre kiterjedően: 
a nemzeti park 
igazgatóság és a 
természetvédelmi 
hatóság 
 

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Az Igazgatóság a mellékelt dokumentáció, valamint saját adatbázisa 
alapján megállapította, hogy a Siófok 0105/4-5-6-7-8 hrsz-ú 
ingatlanok esetében tervezett településrendezési eszköz módosítások 
természetvédelmi szempontból nem esnek kifogás alá. 
Az Igazgatóság nem rendelkezik a konkrét területről a tervezett 
változtatásokat meghiúsító releváns adatokkal. 
A tervezett változtatásokkal összefüggésben környezeti 
hatásvizsgálat elkészítését sem tartjuk szükségesnek. 

c) 
környezet- és település-
egészségügyre 
kiterjedően: 
közegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
 

SMKH 
Népegészségügyi 
Főosztály 

Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítása (a városból 
délre kivezető 65-ös út mentén fekvő, a hatályos SZAT szerint Gksz-3-
sz/Z10% jelű építési övezetbe sorolt 0105/4-8 hrsz-ú ingatlanok 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, a kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület egyéb ipari gazdasági területté való besorolása) 
kapcsán hatáskörömbe tartozóan jelentős környezeti hatás nem 
várható. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
közegészségügyi szempontból környezeti vizsgálat készítését nem 
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tartom szükségesnek. 

d)  
a felszíni és a felszín alatti 
vizek minőségi és 
mennyiségi védelmére 
kiterjedően: 
a vízvédelmi és vízügyi 
hatóság 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 

a)  
helyi környezet- és 
természetvédelemre 
kiterjedően: 
a települési 
önkormányzat jegyzője 

Siófoki Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
Kónyáné dr. 
Zsarnovszky Judit  
jegyző 

 

b)  
az épített környezet 
védelmére kiterjedően: 
az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
 

SMKH 
Kormánymegbí-
zotti Kabinet  
Ifj. Horváth János  
állami főépítész 

Tervezett módosítás: 
A Siófok 0105/4-8 hrsz-ú, Gksz kereskedelmi szolgáltató területbe 
sorolt ingatlan —> Gip egyéb ipari gazdasági területbe sorolása, a 
„Gazdasági Terület Ipari Parkká történő fejlesztése Siófokon" című 
projekt megvalósítása céljából. 
Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei 
kormányhivatal a Kr. előírásainak megfelelő véleményét az épített 
környezet védelmére kiterjedően adja meg. 
Véleményünk szerint a tervezett módosítás jelentős 
területfelhasználási változást nem eredményez, az épített környezet 
védelmét biztosítja, arra jelentős környezeti hatással nincsen - 
amennyiben a HÉSZ adott építési övezetében rögzítésre kerül, hogy 
a környezetre nem jelentős hatást gyakorló tevékenységhez 
szükséges építmények elhelyezésére szolgál, ezért a környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek. 

d)  
erdővédelemre 
kiterjedően: 
megyei kormányhivatal 
erdészeti feladatkörében 
eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatala 
 

SMKH Kaposvári 
Járási Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Erdészeti Osztály 

Siófok város településrendezési eszközeinek módosításával 
kapcsolatban adta be kérelmét a SKF/25153- 11/2018 hivatkozási 
számú megkeresésében. 
A megküldött dokumentációt áttanulmányozva megállapítom, 
hogy a tervezet nem érint erdőtervezett erdőterületet, így az 
abban foglaltak ellen kifogást nem emelek. Erdőtervezett 
erdőterület érintettségének hiányában nem tartom szükségesnek 
környezeti vizsgálat lefolytatását. Az eljárás további szakaszában 
nem kívánok részt venni. 

e) 
talajvédelemre 
kiterjedően: 
megyei kormányhivatal 
talajvédelmi 
feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 
 

SMKH Kaposvári 
Járási Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Osztály 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala, Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya, 
mint I. fokon eljáró talajvédelmi hatóság a Siófok Város Polgármestere 
2018. szeptember 3.-án kelt, SFK/25153-12/2018 számú 
megkeresésére az alábbi véleményezést adja ki tárgyi ügyben: 
A megküldött dokumentáció áttanulmányozása alapján a tervezett 
módosítás (ipari gazdasági területté nyilvánítás) talajvédelmi 
szempontból jelentős változást nem okozhat, így talajvédelmi 
szempontból környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem játjuk 
szükségesnek. 

f) 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) 
hivatala 

SMKH Kaposvári 
Járási Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Földhivatali 
Osztály 
 

A hatáskörünkbe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapítottuk, 
hogy a megkeresés mellékleteként benyújtott dokumentáció szerint a 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület egyéb ipari gazdasági 
területté kijelölése Hivatalunk részéről nem kifogásolt, ezért ahhoz 
hozzájárulásunkat megadtuk. 
A Siófok 0105/4-8 hrsz-ú ingatlanok egy része az átlagosnál jobb 
minőségű termő terület. 
A tervdokumentációkból kitűnik, hogy tervezett módosítás 
mezőgazdasági területet érint - Siófok 0105/4-8 hrsz-ú szántó 3., 4., 
5., 6. minőségi osztály”,- művelési ágban szerepelnek, ezért a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban 
Tfvt.) 9. § valamint a 10. § (1) bekezdése alapján termőföld más célú 
végleges hasznosítását engedélyeztetni kell. 
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g) 
földtani és ásványvagyon 
védelemre kiterjedően: 
a bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal; 
 

BMKH Hatósági 
Főosztály- 
Bányászati Osztály 

Siófok Város Polgármestere a Bányafelügyeleten 2018. szeptember 
18-án iktatásra került megkeresésében jelezte, hogy a városból délre 
kivezető 65-ös út mentén lévő területegységre vonatkozóan 
módosításokat kezdeményeznek. A tervezett változtatások a 0105/4-8 
hrsz-ú ingatlanokra irányulóak. A jelzett földrészletek a hatályos 
településrendezési eszközökben Gksz-3 övezetbe tartoznak. A város 
támogatást nyert a Gazdasági Terület Ipari Parkká történő fejlesztése 
Siófokon című projekt megvalósítására, amihez a 0105/4-8 hrsz-ú 
földrészleteket magába foglaló Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület egyéb ipari gazdasági területté való módosítása 
szükséges. 
A tervezett változtatás nem eredményezi a már korábban 
meghatározott alapvető terület-felhasználási cél megváltozását. Az 
övezet módosítása valójában nem eredményez határozott és 
számottevő eltérést a továbbiakban létesülő épített környezet 
paramétereire vonatkozóan. 
Siófok Város Településrendezési Eszközeinek 2018. évi módosítása - a 
megkereséséhez csatolt dokumentáció tartalma alapján - nem érintik 
a Bányafelügyelet feladat- és hatáskörét, mivel a változtatásokkal 
érintetté vált helyszínek nem tartoznak bányatelekhez, nem 
szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus 
Energiavagyon Nyilvántartásban, továbbá az Országos 
Felszínmozgásos Kataszter a jelzett földrészletekre vonatkozóan nem 
tartalmaz gravitációs tömegmozgásos eseményt. Az új övezetben 
kialakításra kerülő épített környezet - az aktuális mérnökgeológiai 
viszonyok és az általános érvényű jogszabályok alapján - térbeli 
kiterjedésétől függően igényelhet építésföldtani megalapozást. Az 
összefüggő és nagy területi elterjedésben azonos általános földtani 
és szerkezeti viszonyok, valamint védelemre érdemes ásványvagyon 
hiányában a Bányafelügyelet külön észrevétel jelzése nélkül 
tudomásul veszi Siófok Város Településrendezési Eszközeinek 2018. 
évi tervezett módosítását és nem tartja szükségesnek a 
módosításhoz kapcsolódóan a környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatását. 

h)  
a természetes 
gyógytényezők, 
gyógyhelyek természeti 
adottságainak védelmére 
kiterjedően: 
a népegészségügyi 
feladatkörében eljáró 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Főosztály 

Siófok város településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán, 
hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a 
népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja. 
A település közigazgatási határain belül természetes gyógytényező 
érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési 
lehetőséggel nem rendelkezik. 
 

i) 
kulturális örökség 
(műemlékvédelem, 
régészet) védelmére 
kiterjedően: 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala, kizárási 
feltétel fennállása esetén 
a kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi, 
Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi 
Felügyeleti 
Főosztály 
Örökségvédelmi 
Osztály 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött 
megkeresésükre a 2/2005. (1.11.) Kormányrendelet 4. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre 
álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti 
örökségvédelmi szempontból nem tartom szükségesnek a 
környezeti vizsgálat lefolytatását. 
Azonban tekintettel a tervezett beruházás volumenére, 
nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint 
nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell 
készíteni. 

J 
kémiai biztonságra 
kiterjedően: 
az Országos 
Közegészségügyi Intézet 

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ 
 
Országos Kémiai 
Biztonsági 
Igazgatóság 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (1.11.) Kormányrendelet (3. sz. melléklete II/2. pontja) hatálya 
alá eső tervek esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 
véleményezésre „érintettség esetgén”, nem „minden” esetben 
bevonandó államigazgatási szervek közé tartozik. 
Siófok Város, tárgyi rendezési tervi módosításával kapcsolatban a 
Nemzeti Népegészségügyi Központnak a jelen pillanatban észrevétele 
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nincs, kémiai biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja szükségesnek. Kérem, jelenleg szíveskedjenek a 
Nemzeti Népegészségügyi Központot, kifogást nem emelő 
véleményezőnek tekinteni. 
Az eljárás további szakaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
csak abban az esetben kíván részt venni, amennyiben konkrét, a 
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá eső 
kérdések merülnek fel. Abban az esetben, ha a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ törvényben és rendeletekben 
meghatározott feladataihoz kapcsolódó problémák merülnek fel – 
konkrét kémiai biztonsági kérdésekben – készséggel állunk 
rendelkezésükre. 

k) 
súlyos ipari balesetek 
megelőzésére 
kiterjedően: 
a megyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 
 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Értesítem, hogy Siófok város településrendezési eszközeinek 
módosítása kapcsán véleményezésre megküldött dokumentációjának 
egyeztetési anyagát az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 
alapján felülvizsgáltam. 
A véleményezésre megküldött módosított rendezési terv ellen tűz- és 
polgári védelmi, iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek. 
Környezeti vizsgálat készítését nem tartom szükségesnek. 

 

 

2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV(EK) ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETITERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS  

 
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 

 
Az ország szerkezeti terve 

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv) 

Térségi szerkezeti terv 
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OTrT 31/B. §A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e törvénynek az 
MTv.-vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §-a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni, 
d) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Btv.) megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül a Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

 
A módosítás hatálya alá tartozó területek az Ország szerkezeti tervén és a Térségi szerkezeti 
terven tmezőgazdasági térségbe  térségbe soroltak. Országos gőút  és térségi kerékpárút
infrastruktúra hálózattal érintett. 
 

 
A Btv. 4/B. § A térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem 
jelölhető ki; 
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Siófok város közigazgatási területén a Btv. 3. melléklete, azaz a Térségi szerkezeti terv 3531 ha 
mezőgazdasági térséget jelölt ki. A Településszerkezeti terv 3427 ha mezőgazdasági területet jelöl, 
azaz a mezőgazdasági térség 97%-a mezőgazdasági területbe sorolt. A Btv. 4/B.§ b) bekezdésének 
megfelel. 
 
OTrT 31/B. § l) bekezdése alapján azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket 
az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem 
kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT MTv.-vel 
megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. 
OTrT 12/A. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint 
a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi 
övezetek által érintett  területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi 
érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni: 
Az OTRT 12/A (1) bekezdése, valamint  a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek 
köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló  282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (1.§ (1) 
bekezdése és az 1. melléklete alapján az Önkormányzat megkérte az adatszolgáltatást az alábbi   
MTv. által megállapított, új övezetek lehatárolása tekintetében. 

 jó termőhelyi adottságú szántóterület  
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Szolgáltató Osztály vektoros formátumban megküldte 
az adatszolgáltatást. 

 világörökségi és világörökségi várományos terület 
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Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztály nem válaszolt 
 országos vízminőség-védelmi terület 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nem válaszolt 
 nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-

elhárítási célú szükségtározók területe 
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nem válaszolt 

 ásványi nyersanyagvagyon-terület 
BMKH Hatósági Főosztály- Bányászati Osztály az alábbiakat nyilatkozta: 
„A Bányafelügyelet nyilvántartásai alapján a Siófok 0105/4-8 hrsz-ú ingatlanok: 
• nem tartoznak szilárdásvány bányászati bányatelekhez, 
• a korábban megvalósult földtani kutatások eredményeként nem szerepelnek az 

Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban, 
vagyis védelemre érdemes ásványi nyersanyagvagyon előfordulással nem 
érintettek, 

• a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint a földrészleteken szénhidrogén bányászati 
létesítmény nem található, 

• nem szerepelnek az Országos Felszínmozgásos Kataszterben, valamint a 
Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tömegmozgásokat összegző 
nyilvántartásokban, 

• jelenlegi ismeretek szerint földtani veszélyforrások előfordulásával nem érintettek.” 
 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az övezeti érintettségről konkrétan nem 
nyilatkozott. A környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében az alábbiakat válaszolta: 
„Az Igazgatóság a mellékelt dokumentáció, valamint saját adatbázisa alapján 
megállapította, hogy a Siófok 0105/4-5-6-7-8 hrsz-ú ingatlanok esetében tervezett 
településrendezési eszköz módosítások természetvédelmi szempontból nem esnek kifogás alá. 
Az Igazgatóság nem rendelkezik a konkrét területről a tervezett változtatásokat meghiúsító 
releváns adatokkal. 
A tervezett változtatásokkal összefüggésben környezeti hatásvizsgálat elkészítését sem 
tartjuk szükségesnek.” 

 

3/1. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 
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3/3. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

 

3/2. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

 

3/4. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántó-
terület - adatszolgáltatás 

Kiváló termőhelyi adottságú erdő-
terület - adatszolgáltatás 

Jó termőhelyi adottságú szántó-
terület - adatszolgáltatás 
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 3/6. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

3/7. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

 

3/5. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 
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3/8. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 

 

3/9. számú melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez 
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4/2. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/3. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
 

4/1. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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4/5. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/6. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/4. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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4/7. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/8. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/9. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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4/10. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
 

4/11. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/12. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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4/13. számú melléklet a 2000. évi CXII. 
törvényhez 

 

4/14. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

4/15. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület -  adatszolgáltatás 

Kiváló termőhelyi adottságú szántó-
terület - adatszolgáltatás 
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OTrT-ben előírt 

Országos Kiemelt térségi 

övezetek 

Balaton-törvény által egyedileg 
meghatározott övezetek 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 
övezet megnevezése 

övezet 
jele 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 

    

Magterület 
MTv. módosította az előírásokat 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

Ö-1     

    

Ökológiai folyosó 
MTv. módosította 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

Ö-2     

    
Pufferterület 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

Ö-3     

    

Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

T-1     

    

Történeti települési terület 
MTv. megszüntette, 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

T-2     

    

Világörökség és világörökség-
várományos terület 
MTv. megszüntette, 
Az OTrT 31/B.§ g) bek. alapján nem 
kell alkalmazni 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

T-3     

        

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat 
alá vonható terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

L-1 

4/16. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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OTrT-ben előírt 

Országos Kiemelt térségi 

övezetek 

Balaton-törvény által egyedileg 
meghatározott övezetek 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 
övezet megnevezése 

övezet 
jele 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 

Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület 
MTv. megszüntette 
A módosítás hatálya alá 
tartozó terület nem 
érintett. 

A-1         

        

Térségi jelentőségű komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület 
MTv. megszüntette, 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

R-1 

        

Ökológiai rehabilitációt igénylő 
terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

R-2 

        

Felszíni szennyezésre fokozottan 
érzékeny terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület érintett. 

SZ-1 

    

Földtani veszélyforrás terület 
MTv. módosította az előírásokat 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

P-1     

    

Vízeróziónak kitett terület 
MTv. megszüntette, 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

P-2     

        

Felszíni vízminőség-védelmi terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

F-1 

        

Tómeder 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

D-1 

    

Térségi hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület 
MTv. megszüntette, 
Az OTrT 31/B.§ g) bek. alapján nem 
kell alkalmazni 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

H-1     

        

Települési terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

U-1 
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OTrT-ben előírt 

Országos Kiemelt térségi 

övezetek 

 
Balaton-törvény által egyedileg 

meghatározott övezetek 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 
övezet megnevezése 

övezet 
jele 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 

        

Gazdasági terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

U-2 

        

Általános mezőgazdasági terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület érintett. 

M-1 

        

Kertgazdasági terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

M-2 

        

Erdőterület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

E-1 

    

Erdőtelepítésre alkalmas terület 
MTv. módosította az előírásokat. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

E-2     

Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület 
MTv. módosította az 
előírásokat. 
A módosítás hatálya alá 
tartozó területek nem 
érintettek az OTrT, a BTV 
övezeti tervlapja, valamint a 
FŐMI adatszolgáltatása 
szerint. 

M-3         

Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 
MTv. módosította az 
előírásokat 
A módosítás hatálya alá 
tartozó terület nem 
érintett. 

E-3         

        

Turisztikai fejlesztési terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

Ü-1 

        

Szőlő termőhelyi kataszteri terület 
Az OTrT 31/B.§ i) bek. alapján a Btv. 
övezeti előírásait kell alkalmazni. 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

C-1 
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OTrT-ben előírt 

Országos Kiemelt térségi 

övezetek 

 
Balaton-törvény által egyedileg 

meghatározott övezetek 

övezet megnevezése 
öveze
t jele 

övezet megnevezése 
övezet 

jele 
övezet megnevezése 

övezet 
jele 

Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület 
MTv. módosította az 
előírásokat 
A módosítás hatálya alá 
tartozó területek nem 
érintettek. A Honvédelmi 
Minisztérium nyilatkozott, 
korábbi módosítások során, 
hogy Siófok közigazgatási 
területe nem érintett. 

K-1         

  

Ásványi nyersanyagvagyon-terület 
övezete  
MTv által megállapított új térségi 
övezet 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

      

  

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 
Btv-ben eddig nem alkalmazott 
övezet 
A módosítás hatálya alá tartozó 
terület nem érintett. 

      

  

Honvédelmi terület övezete 
MTv által megállapított új térségi 
övezet 
A Honvédelmi Minisztérium korábbi 
módosítások során nyilatkozott, 
hogy Siófok közigazgatási területe 
nem érintett az övezettel. 

     

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 
MTv által megállapított új 
országos övezet 
az OTrT mellékletében 
ábrázoltak és az 
adatszolgáltatása szerint a 
módosítás hatálya alá tartozó 
terület érintett az övezettel 

      

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 
MTv által megállapított új 
országos övezet 
A módosítás hatálya alá 
tartozó terület, az OTrT 
mellékletében ábrázoltak 
szerint nem érintett az 
övezettel 

      

Világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület 
MTv által megállapított új 
országos övezet 
A módosítás hatálya alá 
tartozó terület, az OTrT 
mellékletében ábrázoltak 
szerint nem érintett  az 
övezettel 

      

Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete 
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MTv által megállapított új 
országos övezet 
A módosítás hatálya alá 
tartozó terület, az OTrT 
mellékletében ábrázoltak 
szerint nem érintett az 
övezettel 

Nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók 
területének övezete 
MTv által megállapított új 
országos övezet 
A módosítás hatálya alá 
tartozó terület, az OTrT 
mellékletében ábrázoltak 
szerint nem érintett az 
övezettel 

      

 

 
 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1), =OTrT Kiemelten 

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 

Btv. 31. §A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az 
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a)korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 

b)új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep – kivéve a biológiailag lebomló 
szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek 
(komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás – és vegyszertároló nem létesíthető. 

A tervezett változtatások a környezetvédelmi előírások betartásával folytatott 
területhasználat esetén a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik (Lásd 
Környezetvédelem, Felszíni-, felszín alatti vizek védelme, talajvédelem fejezete) 

 

 Általános mezőgazdasági terület  (M-1) 

 
Btv. 39. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1): 
j) épületet létesíteni 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; 
 (4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási 
egységként meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű 
kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető. 
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A település közigazgatási területén a Btv. mellékletében az Általános mezőgazdasági terület (M-1) 
övezete 3303 ha. Azon beépítésre szánt területek nagysága mely átfed az övezettel 82 ha, tehát 
2,48 % -os az átfedés.  

Az OTrT 12/A.§ (4) bekezdés rögzíti: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi 
övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. 

Az a településrendezési eszközök készítése során az Általános mezőgazdasági terület (M-1) 
övezetre vonatkozó 2,48%-os változás az OTrT előírásával összhangban van. 

 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
OTrT 13/A. §46 (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt 
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 
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(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Beépítésre szánt terület kijelölése nem történik a módosítás során, illetve bányatelek 
megállapítása, bányászati tevékenység folytatása sem tervezett, azaz az OTrT fenti előírásai 
nem relevánsak. 

 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

OTrT 13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell 
venni. 

Mezőgazdasági terület kijelölése nem történik a módosítás során, az OTrT fenti előírás nem 
releváns. 

 

A Siófok vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról 
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 42/2004.(XII.30.) TNM rendelet 
(továbbiakban: TNM rendelet) területi hatálya nem terjed ki a területre. 

A módosítás az OTrT és a Btv előírásaival összhangban van 
 

3. ZÖLDFELÜLETEK 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (továbbiakban: Btv.) 18.§ 
(1) bekezdés az alábbiakat rögzíti: 
 
"A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-ának 
megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell 
biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének növelése esetén a 
közhasználatú zöldterület helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt terület csak a 
zöldterület, illetve védőerdő egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati 
tulajdonba adásával alakítható ki.” 

A HÉSZ 35.§ (5) bekezdése a Btv. 18.§ (1) bekezdés előírásaival csak részben van összhangban, mert a 
gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének növelése esetére, a 
közhasználatú zöldterület helyett védőerdő kijelölési lehetőségére nem tér ki: 

"A beépítésre szánt terület, belterület növelésekor a bevont telekcsoport, illetőleg telekcsoportok 
területének legalább 10%-án zöldterületet (közparkot, közkertet) kell létesíteni. A beépítésre szánt 
területbe, illetőleg a belterületbe vonható telekcsoportok építési övezeti jelét erre a rendelkezésre 
figyelmeztető „/Z10%” jel egészíti ki a SZAT-ban. Több telekcsoport bevonása esetén összevont, 
egységes zöldterületet kell kialakítani. " 

Jelen módosítás az SZT-n a telekcsoport övezeti jelét kiegészítő „/Z10%” jel megszüntetésével a 
módosítás hatálya alá tartozó területen belül a telekcsoportként jelölt teljes területre vonatkozóan a 
10% területi aránynak megfelelő erdőterületet jelöl ki és szabályoz. A hatályos TSZT-n és SZAT-on 
Gksz-3-sz/Z10% jelű gazdasági terület 90%-án a tervezett Ipari park Gip-3 jelű építési övezete, a 
hatályos terv szerinti Gksz-3-sz/Z10% jelű gazdasági terület 10%-án a Btv. 18.§ (1) bekezdésének 
megfelelően, az ipari parktól délre, a meglévő erdőterülettel határosan, valamint a 65-ös út hatályos 
terven szabályozott bővítési területének egy részén véderdőt jelöl ki és szabályoz a terv. Az új 
véderdő területek kijelölése a tervezett körforgalmi csomópont repülőtér felöli oldalán, a közlekedési 
terület számára igénybe mezőgazdasági területek biológiai aktivitásértékének visszapótlására is 
szolgál. 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény a 7.§ (3) b) pontjában 
megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek 
biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet (továbbiakban: BAÉ rendelet) előírásai 
szerint kell számítani.  

A módosítás hatálya alá tartozó területen új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 

 

Módosítás előtt  terület idex BAÉ 
Gksz  80.552 m2   
Ebből    Gksz 73.229 m2  0,4 29292 
 Z10% 7.323 m2 9,0 65907 
KÖu  20.693 m2 0,5 10347 
Má  2.379 m2 3,7 8802 
Összesen  103.624 m2  114348 

11,4 
     
Módosítás után     
Gip  75.024 m2 0,4 30009 
Ev   8.075 m2 9,0 72675 
KÖu  19.774 m2 0,5 9887 
Má  751 m2 3,7 2778 
Összesen  103.624 m2  115349 

11,5 
     
     

 

 

A biológiai aktivitás érték a módosítások területét bemutató számítások szerint a változtatás előtti 
szinthez képest 0,1 értékkel nő, tehát az Étv. 7.§ (3) bek. b) pontja előírásainak a módosítás 
megfelel. 
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4. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A módosítás területe nem érintett az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) Korm. 
rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” területek körével. A módosítás 
hatálya alá tartozó terület nem része országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti 
területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23.§ (2) bekezdés szerinti ex 
lege védett területnek, valamint az országos ökológiai hálózat övezeteinek sem. 

A módosítás hatálya alá tartozó terület, az OTrT mellékletében ábrázoltak szerint nem érintett az 
MTv által megállapított Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület új országos 
övezetével.  

Az OTrT 14/A.§ (2) bekezdése előírásai szerint a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. A hatályos HÉSZ 54.§ 
-65.§ -ai előírásai tartalmazzák az építmények kialakítására vonatkozó helyi szabályokat, köztük a 
tájba illesztés követelményét. 

A terv megvalósulása Siófok Város településszerkezetét, tájhasználatát, a környezet jó minőségét 
nem befolyásolja kedvezőtlenül, örökségvédelmi, épített értéket nem érint. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság előzetes véleménye a tervmódosításról szóló 
tájékoztatás alapján, hogy az Igazgatóságnak a „megküldött dokumentáció, valamint saját adatbázisa 
alapján megállapította, hogy a Siófok 0105/4-5-6-7-8 hrsz-ú ingatlanok esetében tervezett 
településrendezési eszköz módosítások természetvédelmi szempontból nem esnek kifogás alá”. A 
tervezett változások természetvédelmi szempontból nem jelentenek jelentős környezeti hatást, ezért 
a környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.  

 

5. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a terv 
megvalósításának várható környezeti hatása jelentőségének alapján dönthető el a környezeti 
vizsgálat szükségessége. A terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának 
jelentőségét, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességét KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése 
szerint a rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell vizsgálni. 

A KV.Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a 2.sz. mellékletben foglalt 
szempontok alapján értékelve a változtatásokat, a terv kidolgozója a környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartja szükségesnek. A KV.Rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. 
számú melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek 
véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy 
természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.  

A környezet védelméért felelős szervek véleménye – a terv kidolgozójának álláspontjával 
összhangban - a tervmódosítás szándékáról és tartalmáról szóló előzetes tájékoztató alapján, hogy a 
környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges (lásd: ELŐZETES VÉLEMÉNYEK; A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT 

FELELŐS SZERVEK VÉLEMÉNYE A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉRŐL szóló táblázat) 
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Levegőtisztaság-védelem 

A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A módosítással érintett 
területeken légszennyező pontforrás nincs és az egyéb ipari gazdasági terület, a Kiliti Ipari park 
kialakításakor a területhasználat változás megvalósítása kapcsán sem megengedett olyan új 
bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás létesítése, amelynek légszennyező anyag kibocsátása a 
védendő környezet levegőminőségét kedvezőtlenül befolyásolná. 

Az Ipari park területén a gazdasági létesítmények kialakításánál csak olyan technológia telepítése 
megengedett, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, illetve a 
végrehajtási rendeleteinek megfelelően nem eredményeznek a kibocsátási határértékek közeli, vagy 
azt meghaladó légszennyező anyag emissziót. 

Az Ipari park területén a földgázellátás a környezetében biztosítható. Kedvező adottságnak tekinthető 
a fejlesztési terület keleti szélén a 65-ös út keleti oldalán haladó közép-nyomású földgázvezeték 
jelenléte, amelyről kiépítendő bekötéssel a fejlesztési terület első beruházásának gázellátása 
kiépíthető. A gázfűtésből eredő légszennyezőanyag kibocsátás a környezeti levegő minősége, védelme 
szempontjából a legkedvezőbb megítélésű, mert az égés jó szabályozási lehetősége mellett a szén-
monoxid kibocsátás kismértékű, a gáz kéntartalma minimális, így gyakorlatilag kén-dioxid nem 
keletkezik, szilárdanyag kibocsátással nem kell számolni. 

 

Felszíni-, felszín alatti vizek védelme, termőföld- és talajvédelem 

Az OTrT (MTv) által megállapított új országos övezet, OTrT 3/7. számú melléklete szerint Siófok 
területe az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. A módosítás hatálya alá tartozó 
terület, az OTrT mellékletében ábrázoltak szerint nem érintett az övezettel. 

A tervezett Ipari park terület érintett a Btv. Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület 
övezetével (SZ-1), ami megegyező az OTrT Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
terület övezetével. 

Siófok Város „a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések 
besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen fekszik. A szennyeződésérzékenység miatt a terület hasznosításakor, 
építésekor fokozott figyelemmel kell gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti 
vizek ne szennyeződjenek. A területhasználat a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület 
övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről 
szóló kormányrendelet előírásai mellett a Btv. 31. § szerint korlátozott. 

A módosítás hatálya alá tartozó terület jelenleg még beépítetlen, mezőgazdasági terület, ezért 
szennyvízcsatorna közművel még nem ellátott. A terület adottságaihoz igazodóan a szennyvíz 
elvezetésének, valamint a felszíni vízelvezetésnek a műszaki megoldási javaslatait a „7. 
Közművesítési, hírközlési javaslatok” szakági alátámasztó munkarész tartalmazza részletesen. A 
Balaton vízminőségének védelme érdekében a csapadékvíz elszennyeződését, a szennyezett víz 
talajba, vagy felszíni vízbe kerülését meg kell akadályozni. A befogadó vízminőség-védelme miatt a 
csapadékvizet az élővízbe vezetni a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő minőségben és módon, csak hordalékfogó műtárgy 
közbeiktatásával lehet. A szénhidrogén-szennyezéssel veszélyeztetett területeken vízzáró burkolatot 
kell létesíteni, a burkolt felületen összegyűjtött csapadékvizet szénhidrogén fogó műtárgyon 
keresztül lehet csak a csapadékvíz elvezető hálózatba juttatni. 

A tervezett változtatások a környezetvédelmi előírások betartásával folytatott területhasználat 
esetén a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik. 
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A BMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása szerint: Siófok Város 
Településrendezési Eszközeinek 2018. évi módosítása - a megkereséséhez csatolt dokumentáció 
tartalma alapján - nem érintik a Bányafelügyelet feladat- és hatáskörét, mivel a változtatásokkal 
érintetté vált helyszínek nem tartoznak bányatelekhez, nem szerepelnek az Állami Ásványi 
Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban, továbbá az Országos Felszínmozgásos 
Kataszter a jelzett földrészletekre vonatkozóan nem tartalmaz gravitációs tömegmozgásos eseményt. 
Az új övezetben kialakításra kerülő épített környezet - az aktuális mérnökgeológiai viszonyok és az 
általános érvényű jogszabályok alapján - térbeli kiterjedésétől függően igényelhet építésföldtani 
megalapozást. Az összefüggő és nagy területi elterjedésben azonos általános földtani és szerkezeti 
viszonyok, valamint védelemre érdemes ásványvagyon hiányában a Bányafelügyelet külön észrevétel 
jelzése nélkül tudomásul veszi Siófok Város Településrendezési Eszközeinek 2018. évi tervezett 
módosítását. 

A SMKH Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály előzetes 
tájékoztatása szerint: A Siófok 0105/4-8 hrsz-ú ingatlanok egy része az átlagosnál jobb minőségű 
termő terület. 
A tervezett módosítás mezőgazdasági területet érint - Siófok 0105/4-8 hrsz szántó 3., 4., 5., 6. 
minőségi osztály” - művelési ágban szerepelnek, ezért a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban Tfvt.) 9. § valamint a 10. § (1) bekezdése alapján termőföld más célú 
végleges hasznosítását engedélyeztetni kell. 

A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően történhet. A termőföld művelésből való tényleges kivonása 
az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten történhet.  

A termőföld más célú igénybe vétele esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és 
újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet mint vonatkozó jogszabály tartalmi 
követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani 
szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el.  

Az újonnan igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos 
termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. Különös 
figyelemmel kell lenni az eltérő humuszos termőréteg vastagságokra. Eredeti rendeltetésének 
megfelelő felhasználásáig deponálni kell a humuszos talajt. Meg kell óvni az elmosódástól, 
elsodródástól és szükség szerint mechanikai eljárással gyommentesen kell tartani. A beruházás 
kivitelezési munkái a környező termőterületek hasznosíthatóságát nem zavarhatják és sem közvetlen 
(összetaposás), sem közvetett (szennyezőanyag kibocsátás) módon nem lehetnek korlátozó hatással. 
A humuszréteg letermelésekor ügyelni kell arra, hogy a termőréteg ne keveredjen az alapozáskor 
kikerülő egyéb talajrétegekkel. A letermelt humuszos termőréteget szakszerűen deponálni kell az 
újrahasznosításig, a rekultivációs tájrendezés megvalósításáig. A letermelt termőföldet a 
zöldfelületek kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy 
helyben, vagy más területen is fel lehet használni. Az új térrendezés esetén szükségessé váló 
feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által engedélyezett szennyeződésmentes anyag 
hasznosítható. A feltöltéshez mind a talajvédelmi, mind az építéshatóság hozzájárulása szükséges. 

Zaj- és rezgésvédelem 

Az Ipari park tágabb környezetében jelenleg nincs zaj- és rezgés ellen védendő területhasználat, 
illetve épület. Védendő funkciójú, területhasználat, illetve épület (pl. lakó-, üdülő-) zavartalan 
működéséhez szükséges feltétel, hogy a védendő területet, épületet érő környezeti zaj- és 
rezgéshatások mértéke ne haladja meg a vonatkozó jogszabályban előírt zaj- és rezgésterhelési 
határértékeket. 

A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
szóló 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet előírásai határozzák meg.  
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A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó 
jogszabály szerint gazdasági területen 65/55 dB nappal/éjjel értékek közlekedési zaj forrásának 
jellegétől függetlenül. 

Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó 
jogszabály szerint gazdasági területen 60/50 dB nappal/éjjel értékek. 

Az épületek zajtól védendő helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszinteket a ZHR 
4. számú melléklete tartalmazza. A tervmódosítás területén jelenleg üzemi zajforrás nincs, de az Ipari 
park kiépülésével annak létesítése, illetve a területhasználatból eredő előfordulás is lehetséges (pl. 
hűtőberendezés gépészete, technológiai berendezések, szerszámok működtetésének zaja, kültéri 
tevékenység/rakodás, gépjármű motorzaj. Az üzemi eredetű határérték feletti zajterhelés 
előfordulását a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és környezetvédelmi engedélyek 
előírásaink betartásával el lehet és el kell kerülni. 

A tervezett változtatások a környezeti zajállapot jellemzőit nem befolyásolják jelentősen. 

Hulladékgazdálkodás 

A városban és a módosítás területén a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei adottak. Az 
Ipari park területét a kiépüléssel egyidejűleg be kell kapcsolni szervezett szemétszállítás rendszerébe.  

A kommunális hulladék a Zamárdi területén üzemeltetett hulladékkezelő-ártalmatlanító telepre 
kerülhet. 

A területen jelenleg még nincs ipari gazdasági tevékenység, így termelési hulladék nem keletkezik. Az 
Ipari park kiépülésével, a gazdasági tevékenység megtelepedésével egyidejűleg megjelenhet az egyéb 
települési hulladéknak tekinthető termelési hulladék, ami a gazdálkodó döntésétől függően a 
kommunális hulladékkal együtt elszállíttatható vagy egyénileg, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítható. 

A veszélye hulladékok ártalom mentes gyűjtéséről, átmeneti tárolásáról, ártalmatlanításáról szintén a 
gazdálkodónak kell gondoskodnia a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 
6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

Előzmények 
A tervezési terület Somogy-megyében Siófok-Kiliti külterületi részén a 65. számú főút 78+500-79+200 
km szelvények mentén található. A tervezési terület a külterületi 092/6, 092/11, 092/12, 093/1, 
095/1, 095/3 valamint 0105/4-0105/8 a hrsz- ingatlanokat érinti. A módosítás során a 0105/4-105/8 
helyrajzi számokat érintő jelenleg Gksz, azaz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolású 
ingatlanokat az önkormányzat ipari parkká szeretné fejleszteni, melynek építési övezeti besorolása 
Gip, azaz ipari, gazdasági területfelhasználásra módosulna. 
A tervezett ipari terület feltátásához szükséges a közúti kapcsolatának megteremtése, valamint a 
területet feltáró gazdasági út kialakítása. 

Jelenlegi állapot 
A tervezett ipari terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, jelentős közlekedési kapcsolatok 
nélkül, csak néhány – a mezőgazdasági gépek közlekedését biztosító – útcsatlakozással. 
A tervezett ipari területtel szemben 0923/2 hrsz.-on két sávos, aszfalt burkolatú a Siófok-Kiliti 
repülőtér feltárását biztosító út található.  
 
Jelenleg a főút aszfaltburkolatú, 6,00 méteres pályaszélességű, melynek vízelvezetését az út mindkét 
oldalon található szikkasztó árok biztosítja. 
 
A reptéri bekötő út 5,60 méter pályaszélességű, kétoldali sekély, feltöltődött szikkasztó árokkal.  
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A reptéri bekötő út a 23/2005 (IV.29) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Siófok város helyi 
építési szabályzatának - továbbiakban: Hész - mellékletét képező 30. számú szabályozási tervlapján 
22,00 méterre a 65 sz. másodrendű főút pedig 40,00 méterre van kiszabályozva. 
 
A főút szelvényezes szerinti jobb oldalán húzódik a Siófokot Ságvárral összekötő 4,00 méter 
szélességű kétirányú közlekedést lehetővé tevő kerékpárút. 

 

 
Tervezési feladat. 

Közlekedési területek 

Siófok Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP-1.1.1-15- SO-2016-00005 számú pályázaton 
gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztésre kiírt pályázaton.  
A támogatást a 65 számú másodrendű főút mellett Siófok-Kiliti külterületén elhelyezkedő 0105/4-
0105/8 hrsz-ú földrészeteket érintő -- a hatályos Hész alapján kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, 
azaz GKSZ terület felhasználású – terület nyerte. 
A Top-1.1.1-15 kódszámú felhívás értelmében ipari terület fejlesztésére abban az esetben lehet 
pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében ipari vagy különleges 
területnek minőstett területen van. 
A pályázat lehetővé teszi a gazdasági területet feltáró, valamint a gazdasági terület körülvevő, 
valamint közvetlenül kapcsolódó közlekedési és közmű területeken megvalósuló beruházás 
támogatására is. 
 
A tervezett iparterület feltárása a 65 sz. másodrendű főút jelenlegi vonalvezetését érinti.  
 
Az Ipari Park közúti kapcsolata a reptéri bekötőút csatlakozásával szemben a 65 számú főút 79+015 
km szelvényében kerül kialakításra. 
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A kialakítható csomópontokról koncepció tervet a siófoki székhelyű Kristály Kft. készítette, amely 
során 3 különböző körforgalom (A, B és C változat) és egy négyágú, táblával osztályozott 
járműosztályozós csomópont (D változat) került kidolgozásra. 
 
A változatoknál a csomópont geometriai kialakítása, közlekedésbiztonsági és forgalom lefolyási 
szempont, idegen terület igénybevétel, valamint a bekerülési összeg is a mérlegelési szempontok 
között voltak. 
 

 
 

„A” változat     „B változat” 
 

 
 

„ C” változat     „D” változat 
A 4 alternatíva közül a „C” változat került elfogadásra, amely a 65. számú főút tengelyén lévő kör 
középpontú körforgalmú csomópont 20 m középszigeti sugárral lett kialakítva. 
 
Az adott csomópont kialakításának előnyei: 

1. Közlekedésbiztonsági, menetdinamikai szempontból a legelőnyösebb, 
2. Az ipari park területének 3,9% -át, azaz 3300 m2 területet vesz el. 
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3. Menetdinamikai szempontból a 65 számú főút tengelye nincs elhúzva. 
4. A jelenlegi főút és a tervezett Ipari Park becsült forgalmát figyelembe véve 55%-os kapacitás 

tartalékkal rendelkezik. 
 
Hátránya a többi változathoz képest:  

1. Az Ipari park területén kívül más idegen területet kb. 5200 m2 igénybe vesz. 
2. A gázvezeték kiváltása szükséges a körpálya alól kb. 150 fm hosszban. 
3. A kerékpárút nyomvonalának kiváltása szükséges 150 méter hosszban. 
4. A telefon kábel utólagos védelembehelyezése szükséges kb. 150 fm hosszban. 

 
A tervezett körfogalom és a vízlevezetését biztosító árokrendszer nem fér el a hatályban lévő HÉSZ 
szabályozási tervlapja által kiszabályozott közlekedési területbe, ezért szükséges a közlekedési terület 
módosítása. 

A tervek alapján az ipari terület közforgalom elől elzárt magánútként lesz kialakítva. A körforgalom 
csomóponti ágából az iparterület felé a kétirányú ki-be közlekedést biztosító bekötő utat egymástól 
egy 8.00 méter szélességű burkolt sziget választja el. A körforgalmi csomópontról bevezető ág 
tervezett szabályozási szélessége 40 m, melyben a terület csapadékvizét elvezető árok helyét 
biztosítani is kell. 

 
A beruházással érintett úthálózati elemek besorolásai. 

Tervezési paraméterek 
65 sz. út: 
útkategória: II. rendű főút 
tervezési osztály: K.IV.A. 
tervezési sebesség: 90 km/ó 
forgalmi sávok száma: 2 x 1 db 
szabályozási szélessége: 40,00 m 
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A csomópont kialakításához szükséges közlekedési terület. 

 

Vízelvezetés: 
A módosítással érintett terület kis esésviszonyai miatt a területre hulló csapadék a jelenleg még 
szántóföldi művelésű területen elszikkad. 
A terület topográfiai adottságai alapján, a jelen alátámasztó munkarész Közművesítés, hírközlés c. 
fejezet Csapadékvíz elvezetésről szóló szakági munkarészében részletesen leírtakkal összhangban, a 
vizek elvezetését az ipari park területétől nyugatra haladó Csárda-réti patak irányába nyílt árkos 
kialakítással kell kiépíteni. A patakba való bevezetést az előírásoknak megfelelően kell kivitelezni. 
Az utakról lefolyó csapadék elvezetését pedig a szikkasztó árkok kialakításával elegendő megoldani.  
 

Közösségi közlekedés 
A tervezett változások a közösségi közlekedést nem érintik. 

Kerékpáros közlekedés 
A 65. számú főút mellett a már meglévő kerékpárút a tervezett körforgalmi csomópont miatt 
kiváltásra kerül 150 méter hosszon alkalmazkodva az új csomóponti geometriához. 

Gyalogos közlekedés 
Gyalogos közlekedési létesítmények nem készülnek. 

Közművek (az utak vonatkozásában) 
A szabályozási vonalak között lehetőség van a szükséges közműhálózat kiépítésére a szakági tervek 
alapján. 
 
 

7.  KÖZMŰVESÍTÉSI-, HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 

Közmű- és elektronikus hírközlési vizsgálatok 

Siófok Város a Kiliti városrészében a 65-ös út nyugati oldalán ipari park kialakítását tervezi. Az ipari 
park kialakítása számára kiválasztott terület már 2005 óta beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területként meghatározott a hatályos településrendezési eszközökben. A kedvező közúti 
közlekedési kapcsolattal rendelkező, a repülőtérrel szemben fekvő terület, jelenleg még beépítetlen 
mezőgazdasági hasznosítású. A beépítetlen terület közműellátással nem rendelkezik, de a területen 
kelet-nyugati irányban közmű nyomvonal halad keresztül. A területen áthaladó 22 kV-os oszlopokra 
fektetett középfeszültségű gerinc elosztóvezetéket részben mint korlátozó adottságot, részben mint 
a továbbtervezés során, igény esetén kiváltandó közművet kell kezelni.  

Vízellátás 

A településen és benne a vizsgált terület térségének is a közüzemű vezetékes ivóvízellátását a DRV 
Zrt. biztosítja. A vizsgált terület jelenleg vezetékes ivóvízzel nem ellátott terület, de a 65-ös úton, a 
területtől északra, a már beépített területig kiépített teljes közműellátás keretében a közüzemű 
vízellátást is kiépítették NÁ 100-as paraméterrel, ahonnan a vízellátás lehetősége az út mentén a 
tervezett új ipari park ellátására is kiépíthető.  

Felszíni és csapadékvíz elvezetés 

A vizsgált terület a Balaton vízgyűjtőjén fekszik. A topográfiai adottságok alapján a terület enyhén 
nyugati irányba lejt. A vizsgált területtől nyugatra, kb. 200 m-re, a 65-ös úttal közel párhuzamosan 
halad a Csárda-réti-patak, amely a térségéről érkező vizeket befogadja és a Balatonba vezeti. 
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A vizsgált terület burkolatlan, így a vizek jelentős hányada jelenleg helyben elszikkad, a továbbfutó 
vizeket a Csárda-réti-patak fogadja be. 

Szennyvízelvezetés 

A településen az elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést, a vezetékes ivóvízellátással azonosan a 
DRV Zrt. biztosítja. A vizsgált területet a szolgáltató hálózati rendszere nem éri el, de a területtől 
északra a település már beépített területén a szennyvízelvezetés megoldott. Az ott kiépített 
szennyvízcsatorna hálózatra a rácsatlakozás lehetősége biztosított. 

Villamosenergia-ellátás 

A település, benne a vizsgált terület villamosenergia ellátását is az E-ON-DÉDÁSZ Zrt. biztosítja. A 
fejlesztésre javasolt területen kelet-nyugat irányban oszlopsoron áthalad egy 22 kV-os 
villamosenergia hálózati nyomvonal. Ezt a területen áthaladó nyomvonalat figyelembe kell venni és a 
továbbtervezés során a helyben tartása esetén a védelméről, vagy a kiváltásáról gondoskodni kell. A 
kiváltás költségét annak kell viselni, akinek érdekében a kiváltás történik. 

Földgázellátás 

Siófok földgázellátásának egyetemes gázszolgáltatója a NKM Zrt., a kiépített hálózat üzemeltetője az 
E.ON Zrt. A vizsgált terület keleti szélén a 65-ös út keleti oldalán, a repülőteret is ellátó DN 63-as 
közép-nyomású vezeték halad. A vezeték kínálja az ellátás lehetőségét. 

Elektronikus hírközlés 

A tervezési terület mellett haladó 65-ös út keleti oldalán halad a Telekom egyik hálózati nyomvonala, 
alépítménybe fektetve. 

A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Pécsi 
szekunderközponthoz tartozó Siófoki primerközpont a vezetékes távközlési ellátás bázisa. A település 
84-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 

A település területén üzemelő antennák a vezeték nélküli ellátáshoz a megfelelő vételi lehetőséget 
biztosítják. Jelenleg a területen belül vezeték nélküli szolgáltatást segítő műszaki építmény nincs. 

Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat  

A 65-ös út nyugati oldalán fekvő, a hatályos településrendezési eszközök alapján már beépítésre 
szánt gazdasági területként meghatározott, de jelenleg még beépítetlen területre ipari park 
kialakítását tervezik. Az enyhe nyugati lejtésű terület adottsága, hogy a villamosenergia ellátás 
szolgáltatójának egy középfeszültségű hálózati nyomvonala halad át a területen. A továbbtervezés 
során a tervezett beépítést akadályozó vezeték szakaszok védelmét, vagy kiváltását a terület 
előkészítésének keretében már biztosítani kell. 

A terület megengedett új beépítésének használatához-hasznosításához, gazdaságos 
fenntarthatóságához, a környezet védelmére és a komfort igény kielégítésére a teljes közműellátás 
biztosítása szükséges. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátást, a közcsatornás 
szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia ellátást, a vezetékes termikus 
energiaellátást és az elektronikus hírközlési ellátást. A terület jelenleg közműellátással nem 
rendelkezik, így a várható igények kielégítésére a város közhálózataihoz a csatlakozásokat ki kell 
építeni. 

A terület ipari parkként való hasznosítására megengedhető beépítésének megvalósítását követően, 
annak teljes közműellátásának a biztosítására a következő közműigények jelentkezése 
prognosztizálható: 
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vízigény szennyvíz 
villamos 
energia 

term 
igény 

földgáz 
igény 

m3/nap m3/nap kW kW nm3/h 

62 55 4100 8200 1140 

 

A terv távlatáig a beruházás területi lehetőségeit tekintve, kb. egyharmadának a megvalósítása 
várható, így azzal a tervezés távlatáig kielégítendő igények a következők: 

 

  vízigény szennyvíz 
villamos 
energia 

term 
igény 

földgáz 
igény 

  m3/nap m3/nap kW kW nm3/h 

tervezés távlatáig 18 16 1230 2400 345 

 

A közműhálózati csatlakozások kiépítését a távlati igények kielégítésére alkalmasan kell 
megvalósítani, hogy a távlati igények jelentkezésekor ne kelljen a hálózatokat átépíteni. A 
szolgáltatók felé azonban csak a ténylegesen jelentkező igények bejelentése szükséges. 

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása, 
továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitásbővítésének a biztosítása, amelyhez vízi 
közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, 
energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni a 
szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételeit 
rögzítheti. 

Meg kell említeni, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, többször 
módosított 7/2006. (V.24.)TNM rendelet előírásának megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. 
napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell 
alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület 
energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os 
mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az 
energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az 
energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani. Erre 
Siófokon a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során ennek 
kielégítését is biztosítani kell. 

A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházások, a javasolt napenergia 
hasznosítása esetén a naperőművek elhelyezésére kedvező helyet biztosít a csarnok épületek 
tetőszerkezete. Ezért a továbbtervezés során az épülettervezés statikájánál a tető ilyen irányú 
igénybevételi lehetőségével kell számolni. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe 
kell venni a javasolt napenergia, mint megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás 
függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs 
energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes 
energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető.  

A területet ipari parkként tervezik üzemeltetni. Ez esetben a terület feltárására magánút építhető. Az 
ipari park esetén a terület közműellátására a közhálózati csatlakozásra bekötő vezetéket építenek, 
amelynek fogadó és mérőhelyét a közterület-magánterület határán, illetve az ágazati előírásoknak 
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megfelelően kell kialakítani. A fogadó-mérőhelytől kiépítendő hálózat a magánterületen belüli 
magánvezetéknek minősül, amelyet az ipari park üzemeltetője üzemeltet. 

Vízellátás 

A település DRV Zrt. által üzemeltetett közüzemű vízhálózatához a csatlakozást minél nagyobb 
paraméterű vezetékkel lenne célszerű kiépíteni, mivel a közhálózatról a szociális vízigény mellett a 
tüzivíz ellátást is biztosítani kell. A tervezés távlatáig várhatóan megvalósításra kerülő beruházások 
szociális ivóvíz minőségű vízigénye 18, a tervezett beruházás teljes megvalósítása esetén 62 m3/napra 
prognosztizált.  

A területen várható nagyobb csarnoképületek tüzivíz ellátása sprinkler alkalmazásával is 3600-6000 
l/perc-re becsülhető. A terület közhálózatról való ellátására a tervezési területtől északra, a már 
beépített terület hálózatáról, a 65-ös út nyugati oldalán lehet a hálózati csatlakozást kiépíteni. Északi 
irányból a kiépíthető csatlakozás NÁ 100-as vezetékkel áll rendelkezésre, korlátozott, de az első 
beruházáshoz elegendő kapacitással. 

A fejlesztésre tervezett terület csatlakozását legalább NÁ 200-as vezetékről lenne kedvezőbb 
kiépíteni, a kedvezőbb tüzivíz ellátás szempontjából. Erre a Ságvár-Siófok regionális vezetékről való 
csatlakozás kiépítése kínál kedvező lehetőséget, amelynek vizsgálata a szolgáltatóval egyeztetve a 
továbbtervezés feladata.  

A továbbtervezés során a pontos tüzivíz igény ismeretében lehet annak ellátás módját megtervezni. A 
közhálózatról vételezhető mennyiséget meghaladó tüzivíz igényt helyben tüzivíz tárolással kell 
biztosítani. 

Ipari, kereskedelmi gazdasági területen a fenntarthatóság meghatározó szempont, így vízellátásnál a 
nem ivóvíz minőségű vizet nem szabad a közhálózatról vételezni, arra helyi vízbeszerzés kiépítése 
javasolt, az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésével és az abban előírtak betartásával. 

Szennyvízelvezetés 

A területen elválasztott csatornahálózat kiépítése szükséges. A terület topográfiai viszonyai lehetővé 
teszik, hogy területen belül a szennyvizek összegyűjtésére gravitációs hálózat épüljön. Az 
összegyűjtött szennyvizet egy átemelő műtárgyba kell összegyűjteni, ahonnan nyomóvezetékkel 
lehet a közhálózati csatlakozást kiépíteni. Közhálózati csatlakozás a területtől északra, a 65-ös út 
mentén érhető el. 

Az átemelő műtárgyat bűzzáróan és zajvédelemmel ellátva kell építeni, hogy a védőtávolság igénye 
épületet ne érjen el. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Az ipari park területén elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetést kell kiépíteni. Az ipari park 
területének gazdasági hasznosítására tekintettel és az azzal járó jelentős kamionforgalom figyelembe 
vételével, kedvezőbb lenne a csapadékvíz elvezetését zárt csatornával megoldani. Zárt csapadékvíz 
elvezetés igénye csak az ipari park területének telítődése esetén várható, addig a nyílt árkos 
vízelvezetés is megfelelő megoldást jelent. A belső feltáró út szélességét ezért célszerű a nyílt árkos 
vízelvezetés számára megfelelő paraméterrel biztosítani, hogy az ipari park első beruházásai számára 
a csapadékvíz elvezetés nyílt árkosan megoldható legyen. Az ipari park telítődése esetén a 
csapadékvíz elvezetés kialakítását igény esetén, távlatilag felül lehet vizsgálni. 

A terület a Balaton vízgyűjtőjén fekszik. A topográfiai adottságok alapján a vizek elvezetését az ipari 
park területétől nyugatra haladó Csárda-réti patak irányába nyílt árkos kialakítással kell kiépíteni. A 
patakba való bevezetést az előírásoknak megfelelően kell kivitelezni. 
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A jelenleg beépítetlen területről elfolyó víz mennyiségét lényegesen megnöveli a terület új beépítése, 
burkolása, a többlet víz vízvisszatartását meg kell oldani. Ehhez telkenként a helyi vízvisszatartásra, 
helyi záportároló létesítése szükséges, amelyből fékezetten és késleltetve lehet a csapadékvizet az 
átereszen átvezetve a kiépített vízelvezető rendszerbe kiengedni.  

A helyi záportárolás megoldására minden 25 m2 burkolt felület (azaz a kötelező zöldfelület feletti 
terület) kialakításához 1 m3 tárolókapacitás létesítése szükséges. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a 
záportároló locsolóvíz tárolóként nem hasznosítható, mivel mindig üresen kell rendelkezésre állni, a 
következő csapadékesemény fogadására. 

A terület tervezett hasznosításának velejárója, hogy jelentős parkoló felületeket kell az ipari park 
területén belül kialakítani. A felszín alatti vizek védelme érdekében nem szabad a parkoló felületről 
elfolyó vizeket a talajba szikkasztani. A parkoló felületeket vízzáró burkolattal kell ellátni (sóderozott 
parkoló kialakítása nem megengedhető), a vízzáró burkolatról össze kell gyűjteni a csapadékvizet és 
hordalékfogó, szénhidrogén fogó műtárgyon átvezetve szabad csak a kiépítendő vízelvezető 
hálózatba a csapadékvizeket kiengedni. 

Villamosenergia ellátás 

Az első beruházások villamosenergia ellátására kedvező lehetőséget kínál a területen áthaladó 
hálózatok jelenléte, amelyről az első beruházás ellátása kiépíthető. 

A tervezett fejlesztés, annak a tervezés távlatáig kielégítendő prognosztizált villamosenergia igénye 
1,23 MW, amely várhatóan a területen áthaladó 22 kV-os vezetékről kiépítendő csatlakozással 
kielégíthető lesz. A továbbtervezés során, az igények tényleges ismerete alapján lehet a 
szolgáltatóval egyeztetve a megfelelő műszaki megoldást megtervezni. A távlati 4,1 MW igény már új 
középfeszültségű kábelkör kiépítését igényli az alállomásból.  

A meglevő hálózatról kiépített bekötés és az alállomásból kiépítendő kábelkör fűzheti fel a telken 
belül elhelyezendő fogyasztói transzformátor állomásokat. A fogyasztói transzformátor állomások 
helyét lehetőleg a csarnoképületeken belül úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű 
transzformátor gépek befogadására is alkalmas legyen, hogy a gépkapacitást a tényleges igényhez 
lehessen igazítani, a felesleges állóeszköz lekötés elkerülése érdekében. 

Településrendezési eszközök keretében e vonatkozásban rögzítendő, hogy új hálózatot építeni csak 
földalatti elhelyezéssel lehet. 

A villamosenergia igény kielégítésénél, a közhálózat fejlesztésénél figyelembe kell venni a 
kötelezettségként előírt helyi megújuló energiatermelés megvalósításának hatásait. Egyrészt annak 
időjárás függősége miatt a csúcs villamosenergia igényt ki kell tudni elégíteni a közhálózatról, 
másrészt a hálózatot alkalmassá kell tenni a megújuló energiahordozóval történő energiatermelés 
megtérüléséhez szükséges ad-vesz rendszerű üzemmód fogadására. 

Az ipari park területén belül kiépítendő feltáró úthálózatának a térvilágítását is ki kell építeni, 
amelynek a közlekedés biztonságon túl a vagyonvédelmi igényeket is ki kell elégítenie. A térvilágítás 
táphálózatát földalatti elhelyezéssel kell építeni, világításra önálló lámpatesteket kell elhelyezni 
energiatakarékos világító testekkel. 

Földgázellátás 

A termikus energiaellátás földgáz energiahordozó hasznosításával javasolt, megújuló energiahordozó 
hasznosításával kiegészítve. A tervezett fejlesztés termikus energiaellátásához szükséges gázellátásra 
a tervezés távlatáig 345 nm3/h gázigény prognosztizált. Ennek ellátására indulásnál kedvező 
adottságnak tekinthető a fejlesztési terület keleti szélén a 65-ös út keleti oldalán haladó közép-
nyomású földgázvezeték jelenléte, amelyről kiépítendő bekötéssel a fejlesztési terület első 
beruházásának gázellátása biztosítható. A továbbtervezés során pontosítható a további igények 
kielégítésére a közhálózati csatlakozási hely. Az ipari park területén a gázelosztásra közép-nyomású 
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elosztóhálózat építése javasolt. Az egyes telkek bekötése így középnyomáson történhet, a telkeken 
belül házi nyomáscsökkentő elhelyezésének igényével kell számolni. 

A villamosenergia ellátásnál leírtakhoz hasonlóan, a közhálózat igénybevételénél figyelembe kell 
venni a helyi megújuló energiatermelés megoldásának kötelezettségét is. Mivel a megújuló 
energiahordozóval való energiatermelés időjárás függő, a csúcsigényt ki kell tudni elégíteni a 
közhálózatról, de a közhálózat kihasználtságát a megújuló energiahordozó hasznosítása csökkenti. 

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni 
szerződés alapján, a szolgáltató beruházásával oldható meg. A hálózatfejlesztés, csak földalatti 
elhelyezéssel javasolható. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A tágabb térségben üzemelő hírközlési berendezésekkel, antennákkal a terület megfelelő 
lefedettséggel rendelkezik, a hírközlés fejlődése újabb antennák elhelyezési igényét vetheti fel. A 
gazdasági területen ennek telepítési akadálya nincs, amennyiben egyéb előírások korlátja azt nem 
akadályozza. 
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8.  ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

2001. évi LXIV. törvény 85/A.§ (1) " Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település 
településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor 
nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de 
az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi 
hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes 
államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem 
érintett."  
 
Siófok város teljes közigazgatási területére a Településfejlesztési koncepcióhoz 2015. áprilisában 
örökségvédelmi hatástanulány készült (Terra Stúdió Kft.) 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály, mint a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. 
melléklet II.1. és II.2. pont szerinti környezet védelméért felelős szerv az előzetesen kiküldött 
állásfoglalás kérő levelében műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból az alábbiakat 
rögzítette: 

„...a rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi 
szempontból nem tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. 
Azonban tekintettel a tervezett beruházás volumenére, nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, 
hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint 
nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.” 
 
A módosítás hatálya alá tartozó területek helyi művi értéket, helyi védett területet nem érintenek. 
 
 


