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2017. évi ……. törvény 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

 

Az Országgyűlés – figyelemmel az ország általános és egyes térségeinek kiemelkedő 

gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésére, és arra, hogy e fejlődéshez a véges és nehezen 

megújuló táji, természeti, környezeti és épített környezeti értékek hozzájárulása elvitathatatlan 

– az ország kiegyensúlyozottabb területi fejlődése, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony 

területi irányítása, az okszerű és takarékos területhasználat, valamint a gazdasági, társadalmi 

és környezeti fenntarthatóság megőrzése érdekében, az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióban lefektetett területhasználati elvekkel összhangban a 

területhasználat módjáról és szabályairól a következő törvényt alkotja. 

 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

 

I. Fejezet 

Alapvető rendelkezések 

 

1. A törvény célja  

 

1. § 

 

E törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a 

térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli 

rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása 

érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai 

és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat 

megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek 

érdekében folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi 

képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal. 

 

2. A törvény hatálya 

 

2. § 

 

(1) E törvény Második Részében foglalt rendelkezések – az Országos Területrendezési Terv 

(a továbbiakban: OTrT.) – területi hatálya kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. 

(2) E törvény Harmadik Részében foglalt rendelkezések – a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervének (a továbbiakban: BATrT.) – területi hatálya Budapestre, valamint 

Pest megyének az 1/1. mellékletben felsorolt, a budapesti agglomerációhoz tartozó 

településeire (a továbbiakban együtt: Budapesti Agglomeráció) terjed ki.  

(3) E törvény X., XI. és XV. Fejezeteiben foglalt rendelkezések – a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (a továbbiakban: BKÜTrT.) – területi hatálya a 
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Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeire terjed ki. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez 

tartozó települések jegyzékét az 1/2. melléklet tartalmazza.  

(4) E törvény XII. Fejezetében foglalt rendelkezések területi hatálya a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő településeire terjed ki. 

(5) E törvény XIII. Fejezetében foglalt rendelkezések területi hatálya a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet parti és partközeli településeire terjed ki, melyek jegyzékét az 1/3. melléklet 

tartalmazza. 

(6) E törvény XIV. Fejezetében foglalt rendelkezések területi hatálya a Balaton vízparti 

területeire terjed ki, amelyek területi hatályát a Balaton vízparti területeinek közcélú 

területfelhasználásáról szóló kormányrendelet jelöli ki. 

 

3. § 

 

(1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a 

településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 

eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során. 

(2) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 4. § (3a) bekezdése szerinti beépítési szabály megállapításával 

egyidejűleg a Kormány megállapíthatja a területrendezés szabályait. 

(3) A megyei területrendezési terv, valamint a településrendezési eszköz e törvényben 

meghatározott előírásoknál megengedőbb területfelhasználási követelményeket nem állapíthat 

meg. 

(4) A megyei területrendezési terv rendelkezéseit – a 133. §-ban foglaltakra is tekintettel – 

alkalmazni kell a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és 

elfogadása során. 

(5) A településrendezési eszköz e törvényben meghatározott előírásoknál szigorúbb 

követelményeket megállapíthat. 

(6) Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor e törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

4. § 

 

E törvény alkalmazásában: 

1. általános mezőgazdasági terület övezete: a BKÜTrT-ben egyedileg meghatározott és 

lehatárolt térségi övezet, amelybe a BKÜTrT. által meghatározott kertes mezőgazdasági 

terület övezetén kívüli, jellemzően 6000 m
2
 feletti telkekből álló mezőgazdaságilag művelt 

területek tartoznak; 

2. ásványi nyersanyagvagyon övezete: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel 

le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Állami Ásványi Nyersanyag és 

Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon 

területei találhatók; 
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3. Balaton vízparti területei: a Balaton jogi partvonalától számítva, a szárazulaton jellemzően 

300 méter távolságon belüli olyan terület, amelyen hosszú távra kerül meghatározásra a part 

menti területek közérdekű használata; a Balaton vízparti területeit a Balaton vízparti 

területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet határolja le; 

4. borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete: a BKÜTrT-ben egyedileg meghatározott és 

lehatárolt övezet, amelybe a szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú területek tartoznak, 

ahol hosszú távú cél a minőségi szőlő- és bortermő területek védelme; 

5. csarnok: a helyi építészeti hagyományoktól jelentősen eltérő tömegformálású, 

anyaghasználatú és építészeti kialakítású, a településképi követelményeknek nem megfelelően 

kialakított több mint 30 napig fennálló 600 m
2
-nél nagyobb bruttó alapterületű, legalább 4,5 

m átlagos belmagasságú, jellemzően összefüggő légterű, gazdasági, ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató, raktározás vagy sport rendeltetésű épület; 

6. elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi 

művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi) árvízvédelmi 

létesítmény (így különösen töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó csatorna), továbbá a 

folyó nyílt árterében fekvő település vagy településrész árvízmentesítését szolgáló töltés; 

7. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe azok a – települési térségen, illetve a 

kiemelt térségi és megyei tervek esetében a sajátos területfelhasználású térségen kívül eső – 

Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdő és erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 

szolgáló földterületek, valamint erdőtelepítésre javasolt területek tartoznak, amelyek 

erdőgazdálkodásra hosszútávon és fenntartható módon alkalmasak, vagy ezeken a jövőben az 

erdőtelepítés termőhelyi adottságok, környezetvédelmi szempontok alapján kedvező, illetve 

javasolt; 

8. erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben alkalmazott övezet, amelybe a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetén kívüli, az 

Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat 

közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak; 

9. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek tartoznak, 

amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és 

az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt; 

10. erőmű: a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott energia-átalakító 

létesítmény; 

11. esőbeálló: a BKÜTrT. alkalmazásában természetes anyagokból (pl. kő, fa, nád, 

szalma) egyszerű módon, részben vagy teljesen oldalfalakkal épített, általában egyterű, 

legfeljebb 3,5 méter épületmagasságú és legfeljebb 20 m
2
- bruttó alapterületű építmény; 

12. földdel borított pince: a BKÜTrT. alkalmazásában a helyi építési hagyományoknak 

megfelelő oromfalas, földdel részben borított terepszint alatti építmény, melynek kialakítása 

során a meglévő terep legfeljebb 2 méteres töltésére kerül sor; 

13. földtani veszélyforrás terület övezete: kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben meghatározott övezet, amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük 

folytán a lejtős tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által 

érintett területek tartoznak; 
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14. gazdasági építmény: a BKÜTrT. alkalmazásában a mezőgazdasági terület 

használatának megfelelően a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az 

ezekkel összefüggő termék feldolgozására, tárolására szolgáló építmény; 

15. hagyományos tájhasználat: egy adott tájrészletre jellemző, a természeti adottságokon 

alapuló és a helyi gazdálkodási kultúrának megfelelő olyan területhasználati vagy más 

haszonvételezési mód, amely meghatározza a táj jellegét, és biztosítja természeti és kulturális 

értékeinek megőrzését és fenntartható hasznosítását; 

16. háztartási méretű kiserőmű: a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott 

energia-átalakító létesítmény; 

17. honvédelmi és katonai célú terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi 

képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi 

szerződésekben vállalt kötelességek teljesítéséhez és a Magyar Honvédség alapfeladatainak 

rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges építmények elhelyezésére vagy 

katonai tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók; 

18. jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhely: a BATrT. alkalmazásában 

olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi átszálló utasforgalom jelenleg 

vagy a fejlesztések megvalósulása esetén számolható; 

19. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési 

feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak; 

20. kemping: a BKÜTrT. alkalmazásában az ingatlan-nyilvántartásban kempingként 

bejegyzett, a településrendezési eszközben kempingként kijelölt, a Balaton vízparti 

területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendeletben kempingként 

kijelölt, az ott meghatározott területfelhasználási feltételeknek megfelelően kialakított, 

kempingként engedélyezett és üzemeltetett területek vagy a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerint meghatározott szálláshelytípus; 

21. kertes mezőgazdasági terület övezete: a BKÜTrT-ben egyedileg meghatározott és 

lehatárolt övezet, amelybe a beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek közül jellemzően 

azok a zártkerti vagy zártkerti művelésből kivett mezőgazdasági területek tartoznak, amelyek 

fekvése, szerkezete, telekstruktúrája, hasznosítása módja és intenzitása, valamint beépítettsége 

jelentősen eltér az általános mezőgazdasági terület övezetének területeitől, így jellemzően 

kisüzemi használatú, 6000 m
2
 alatti telkekből (földrészletekből) állnak, és ahol a kert, szőlő és 

gyümölcs művelési ágak dominálnak; 

22. kertes mezőgazdasági térség: a BATrT-ben egyedileg megállapított olyan 

területfelhasználási kategória, amelybe azon zártkerti vagy zártkerti művelésből kivett 

mezőgazdasági területek tartoznak, amelyek fekvése, szerkezete, telekstruktúrája, 

hasznosítása módja és intenzitása, valamint beépítettsége jelentősen eltér a mezőgazdasági 

térség területeitől; 

23. kiemelt térség: e törvény alkalmazásában kiemelt térségnek minősül a Budapesti 

Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe; 

24. kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a kiemelt térség és a megye területrendezési 

tervének jóváhagyandó munkarésze, mely a térségi területfelhasználás rendszerét, a 
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települések térbeli rendjét, az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit határozza meg; 

25. kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló 

erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas, és az erdő védelmi, gazdasági, közjóléti 

funkcióját tekintve a legmagasabb szintű összhangot biztosítani képes Országos 

Erdőállomány Adattárban szereplő erdők tartoznak; 

26. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe kiváló 

növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak; 

27. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep (ingatlan-

nyilvántartás szerint rét, legelő művelési ág), szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és 

amelyen a mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokolt; 

28. műszaki infrastruktúra egyedi építménye: a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti, a térségi szerkezeti tervben megállapított és alkalmazott, nem 

nyomvonal jellegű építmény; 

29. műszaki infrastruktúra-hálózat: a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti, a szerkezeti tervben megállapított és alkalmazott nyomvonal jellegű 

építmények összessége; 

30. műszaki infrastruktúra kapacitása: a BATrT. alkalmazásában a szükséges közúti 

közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás mértéke; 

31. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség: a BATrT. alkalmazásában lévő 

területfelhasználási kategória, amelybe megkülönböztetett védelmet és szabályozást igénylő 

olyan összefüggő zöldfelületek, valamint nagy kiterjedésű különleges beépítésre nem szánt 

rekreációs területek tartoznak, amelyek a települések szerkezetének meghatározó jelentőségű 

elemei; 

32. nagyvízi meder övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a vízfolyást vagy állóvizet 

magában foglaló területek tartoznak, amelyeket az árvíz levonulása során a víz rendszeresen 

elborít, és amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint 

közül a magasabb jelöl ki; 

33. az Ország Szerkezeti Terve: az OTrT. munkarésze, mely az országos 

területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos műszaki 

infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit 

határozza meg; 

34. országos jelentőségű csatorna: olyan csatorna, amelyet a nemzeti vagyonról szóló 

törvény kizárólagos állami tulajdonú csatornaként jelöl meg; 

35. országos kerékpárút-törzshálózat: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott műszaki infrastruktúra-hálózat, amelybe az 
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országos jelentőségű turisztikai célpontokat érintő, a hálózatban összekötött Euro Velo és 

országos kerékpáros útvonalak tartoznak; 

36. ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy 

természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág 

fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és számos védett vagy 

közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont; 

37. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – 

többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 

élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben 

természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb 

élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására; 

38. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésű 

területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív 

hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül 

befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek; 

39. parti sétány: a BKÜTrT. alkalmazásában valamennyi parti településen, a vízparti 

területen zöldterületen, vízgazdálkodási területen vagy közlekedési területen kijelölt 

közhasználatú terület; 

40. partvonal-szabályozási terv: a balatoni partvonal-szabályozási terv tartalmi 

követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményrendszer 

alapján készülő, elsődlegesen a Balaton part szabályozási vonalát (szabályozási partvonal) 

meghatározó terv; 

41. rendszeresen belvízjárta terület övezete: kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben megállapított övezet, amelybe a síkvidéki vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező 

területek azon mélyebb részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg 

formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik; 

42. sajátos területfelhasználású térség: egyrészt a BATrT-ben és megyei területrendezési 

tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses 

művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, 

egyes egészségügyi, sportolási, rekreációs, megújuló energia-hasznosítási, közlekedési és 

honvédelmi területek tartoznak; másrészt a BKÜTrT-ben megállapított területfelhasználási 

kategória, amelybe a települési térségen kívüli, 2 ha-nál nagyobb, a településrendezési 

eszközökben jellemzően a különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe 

sorolt területek (így különösen külfejtéses művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító 

létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, sportolási, megújuló 

energiahasznosítási, honvédelmi területek) és egyes közlekedési területek (repülőterek) 

tartoznak; 

43. strand: a BKÜTrT. alkalmazásában az ingatlan-nyilvántartásban strandként 

bejegyzett, vagy a településrendezési eszközben vagy jogszabályban strandterületként kijelölt 

terület, vagy strandként engedélyezett és üzemeltetett terület, valamint jogszabályban 

(természetes) fürdőhelyként meghatározott terület; 
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44. szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség: a BKÜTrT-ben egyedileg meghatározott 

területfelhasználási kategória, amelybe a kertes mezőgazdasági (jellemzően volt zártkerti) 

terület övezete mellett az árutermelő méretű és szerepű szőlő és gyümölcsös ültevény és a kert 

(zöldségtermesztés, virágkertészet, dísznövénykertészet) területek tartoznak; 

45. tájjelleg (tájkarakter): a táj jól körülhatárolható részének természeti tényezők és 

emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként kialakult, emberek által 

érzékelt sajátos rendszere, amely által a tájrészlet egyedisége megnyilvánul, és más 

tájrészletektől megkülönböztethetővé válik; 

46. tájképi egység: tájban előforduló és vizuálisan összetartozónak tekinthető természetes 

és emberi tájelemek együttese, amely a látvány szempontjából meghatározott karakterrel 

jellemezhető; 

47. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: a BKÜTrT-ben 

egyedileg meghatározott és lehatárolt övezet, amelybe jellemzően a Balaton kiemelt 

üdülőkörzet beépítésre nem szánt, sajátos karakterű szőlőhegyeinek, szőlőterületeinek, 

történelmileg kialakult mozaikos tájszerkezetének, egyedi tájértékeinek megőrzendő területei 

tartoznak; 

48. tájképvédelmi terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, 

valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan 

területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett 

fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak; 

49. tanyás területek övezete: megyei területrendezési tervben megállapított övezet, 

amelybe jellemzően a települések külterületén lévő mezőgazdasági termelés 

(növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját 

termék feldolgozása, tárolása és árusítása) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, 

épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 1 ha területű föld 

együttesei tartoznak; 

50. település: e törvény alkalmazásában a település teljes közigazgatási területe, a főváros 

esetében a főváros teljes közigazgatási területe; 

51. települési terület: a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre 

szánt terület; 

52. települési térség: az országos, a kiemelt térség és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe 

a) a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek 

kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek 

tartoznak, 

b) az a) ponttól eltérően a BATrT. esetében a települések összefüggő területi egységet 

képező, jellemzően beépítésre szánt – ide sorolva a beépítésre nem szánt területek közül az 5 

ha-nál kisebb zöldterületeket is – területei tartoznak, kivéve a sajátos területfelhasználású 

térségbe sorolt beépítésre szánt területeket; 

53. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre 

vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg; 
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54. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított vagy alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező – a térségi 

területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt és meghatározott – területi egység; 

55. térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott, a térségben jellemző területfelhasználásnak megfelelően 

lehatárolt területi egység; 

56. tómeder övezete: a BKÜTrT-ben egyedileg meghatározott és lehatárolt övezet, 

amelybe a Balaton szabályozási partvonala által meghatározott meder területe tartozik; 

57. történelmi sportterület: a BATrT. alkalmazásában az 1914. év előtt sportolási célra 

használt terület; 

58. veszélyes-hulladékégető mű: olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladék 

égetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai 

kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint 

veszélyes hulladékot égetnek; 

59. veszélyeshulladék-lerakó: a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

feltételek szerint veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására szolgáló 

hulladékkezelő létesítmény; 

60. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben 

megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 

a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek 

Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán 

Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. 

törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről 

szóló egyezmény szerinti világörökségi listára felvett területek, valamint a világörökségi 

helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyek a kulturális 

örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a Világörökségi Várományos Helyszínek 

Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § 

szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak megfelelően; 

61. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, 

illetve azok parti sávjai tartoznak; 

62. vízminőség-védelmi terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, 

az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak 

életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló 

területek tartoznak; 

63. VTT-tározók: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-

elhárítási célú szükségtározók; 

64. VTT-tározók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a VTT-tározók területei tartoznak. 
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MÁSODIK RÉSZ 

Az Országos Területrendezési Terv 

 

II. Fejezet 

Az Országos Területrendezési Terv tartalma és szerepe 

 

4. A fő tartalmi elemek 

 

5. § 

 

Az Országos Területrendezési Terv az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos 

Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

 

6. § 

 

(1) Az Ország Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) Az Országos Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét,  

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét és a jó termőhelyi adottságú 

szántók övezetét, 

c) 3/3. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetét, az erdők övezetét, és az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezetét, 

d) 3/4. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét, 

e) 3/5. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

településeket, 

f) 3/6. melléklet a vízminőség-védelmi terület övezetét, 

g) 3/7. melléklet a nagyvízi meder övezetét és a VTT-tározók övezetét, 

h) 3/8. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket. 

 

5. A területrendezési tervek és településrendezési eszközök kapcsolata egymással és az 

ágazati szabályozással 

 

7. § 

 

(1) Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra, a településképi 

követelményekre és az építésre vonatkozó szabályokat a 3. §-ban foglalt rendelkezésekre is 

tekintettel e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani. 

(2) Az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei 

területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák 

területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott települési területfelhasználási 

egységeket lehet kijelölni. 
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8. § 

 

(1) Adott térségre vagy területre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok és a térségi övezeti szabályok közül az 

1. § szerinti adottságok és értékek megőrzése szempontjából szigorúbb előírásokat kell 

alkalmazni. 

(2) Ahol e törvény a környezetvédelemre, a természetvédelemre, a tájvédelemre, az erdők, az 

épített környezetre, a kulturális örökségvédelemre, valamint a vízgazdálkodásra vonatkozó 

külön jogszabályokban meghatározottaknál szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, ott e törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

III. Fejezet 

Az Ország Szerkezeti Terve 

 

6. Térségi területfelhasználási kategóriák 

 

9. § 

 

(1) Az országos területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) mezőgazdasági térség, 

c) vízgazdálkodási térség, 

d) települési térség. 

(2) A kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében alkalmazott kiemelt térségi 

területfelhasználási kategóriákat a 48. § sorolja fel, 

b) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében alkalmazott kiemelt térségi 

területfelhasználási kategóriákat a 61. § sorolja fel. 

(3) A megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 

aa) erdőgazdálkodási térség, 

ab) mezőgazdasági térség, 

ac) vízgazdálkodási térség, 

ad) települési térség, 

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség. 

 

7. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása  

 

10. § 

 

Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a kiemelt térségi, illetve megyei 

területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térség területét erdőgazdálkodási térség kategóriába javasolt sorolni; 
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b) a mezőgazdasági térség területét mezőgazdasági térség kategóriába javasolt sorolni; 

c) a vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni és a 

működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség bármilyen területfelhasználású térségbe sorolható. 

 

11. § 

 

A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő 

kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetére, az erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell kijelölni; 

b) a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 

területfelhasználási egységeibe vagy természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe javasolt 

sorolni; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 

kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 

erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá 

különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 

erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett 

vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület felhasználásának megfelelő települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

 

12. § 

 

(1) A térségi területfelhasználási kategóriák területének településrendezési eszközben történő 

lehatárolása, továbbá a településrendezési eszközben új beépítésre szánt terület kijelölése az 

alábbi szempontok figyelembevételével javasolt: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését, 

c) új beépítésre szánt terület csak akkor kerül kijelölésre, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy 

olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban 

lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(2) A (1) bekezdés a) illetve b) pontja szerinti szempontok figyelmen kívül hagyandók abban 

az esetben, ha az új beépítésre szánt terület a) illetve b) pontok szerinti kijelölését jogszabály 

tiltja. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben lehet figyelmen kívül 
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hagyni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek 

megfelelő – felhasználása aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-

ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 

kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. Ha a zöldterület kijelölése az új beépítésre szánt 

terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, úgy a zöldterületet a 

település arra alkalmas területén kell kijelölni. 

 

13. § 

 

(1) Az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által erdőgazdálkodási térségbe sorolt területet 

az adott település településrendezési eszközeiben legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté 

nem minősíthető. 

(3) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté 

nem minősíthető. 

 

9. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezése 

 

14. § 

 

(1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos 

jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából 

meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1-4/5. melléklet tartalmazza. 

(2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása az 4/1. és 

a 2. melléklet tartalmát nem érinti. 

(3) A nemzetközi és országos vízi utak, országos jelentőségű kikötők és határkikötők térbeli 

rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását pedig a 4/6. melléklet tartalmazza. 

(4) Az 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek elhelyezkedését a 2. 

melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/7. 

melléklet tartalmazza. 

(5) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, továbbá a nemzetközi és hazai 

szénhidrogén szállító-vezetékek térbeli rendjét a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából 

meghatározó települések felsorolását pedig a 4/8 és a 4/9. melléklet tartalmazza. 

(6) Az országos vízi létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását pedig a 

4/10. melléklet tartalmazza. 

(7) Az országos hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek 

felsorolását pedig a 4/11. melléklet tartalmazza. 

 

15. § 
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(1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében  

a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét az Ország 

Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti Tervében 

megállapított nyomvonalától és a térbeli rendtől az adott műszaki infrastruktúra kijelölése 

tekintetében hatáskörrel bíró miniszter egyetértése esetén lehet eltérni. 

c) az 4/1. mellékletben felsorolt főúti elkerülő utak nyomvonalát rögzíteni kell. 

(2) A településrendezési eszközökben 

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 

kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési 

eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem 

vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv 

hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése 

esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében 

megállapított nyomvonalváltozattól és azok térbeli rendjétől. 

 (3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának 

meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos 

kapcsolódás lehetőségét. 

 

16. § 

 

Barlangok felszíni védőövezetében a beépítés feltételeit a településrendezési eszközökben a 

működési területével érintett nemzeti park igazgatóság véleménye alapján kell meghatározni. 

 

17. § 

 

(1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti 

pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a 

településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-

hálózatok erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és 

biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más 

energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 

 

18. § 

 

(1) A 4/4-4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 

elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó 

települések közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei 

szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési 
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eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal 

kell megvalósítani. 

(2) A 4/1-4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és 

az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 

közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 

10 km-es körzetét – érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, 

valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során 

felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 

megvalósítani. 

(3) A 4/7-4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és 

az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 

közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 

25 km-es körzetét – érintve, az országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint 

a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő 

ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT-tározókat az ott felsorolt települések 

közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy 

annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a 

településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 

szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

 

19. § 

 

(1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a 

településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel 

érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyag-kitermelés (bánya) 

vagy nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem 

szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett 

ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, 

döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról.  

(2) A kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati 

tevékenységgel igénybe venni tervezett területet a településrendezési eszköz nyersanyag-

kitermelés (bánya) vagy nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt 

vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta. 

 

IV. Fejezet 

Az Országos Övezeti Terv 

 

10. Térségi övezetek 

20. § 

 

(1)  Az országos övezetek a következők: 
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1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete, 

7. erdők övezete, 

8. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

9. tájképvédelmi terület övezete, 

10. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

11. vízminőség-védelmi terület övezete, 

12. nagyvízi meder övezete, 

13. VTT-tározók övezete, 

14. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

(2) A kiemelt térségi övezetek a következők:  

1. a BATrT-ben alkalmazott kiemelt térségi övezeteket az 54. § sorolja fel, 

2. a BKÜTrT-ben alkalmazott kiemelt térségi övezeteket a 99. § sorolja fel. 

(3) A megyei övezetek a következők: 

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

3. tanyás területek övezete, 

4. földtani veszélyforrás terület övezete, 

5. egyedileg meghatározott megyei övezet(ek). 

 

21. § 

 

(1) A térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét – a (2) bekezdésben 

foglaltak kivételével – az 5. melléklet tartalmazza.   

(2) A BKÜTrT-ben megállapított és alkalmazott térségi övezetek egymáshoz való viszonyát 

és kapcsolatrendszerét a 6. melléklet tartalmazza. 

 

22. § 

 

(1) A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek előírásait is 

alkalmazni kell. 

(2) A törvény övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.  

 

11. A térségi övezetek lehatárolása 

 

23. § 

 

(1) A 20. §-ban felsorolt országos, kiemelt térségi valamint megyei övezeteket területi 

érintettség esetén a megyei területrendezési tervben alkalmazni kell. 
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(2) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 

eszközök készítése során a 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 alapján kell lehatárolni. Országos övezet 

esetében, ha az állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv és a települési önkormányzat 

között a lehatárolás kérdésében véleményeltérés alakul ki, az OTrT-ben szerepeltetett 

lehatárolás az irányadó. 

 

24. § 

 

A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezetét, a honvédelmi és katonai célú terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon 

övezetét, valamint a földtani veszélyforrás terület övezetét az érintett települések 

közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési 

tervekben alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges 

kiterjedésüknek megfelelően kell lehatárolni. 

 

25. § 

 

(1) A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. térségi övezeteinek 

lehatárolásához képest a térségi övezetek – 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 kormányrendeletben 

meghatározott – illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg. Ha 

az illetékes államigazgatási szervnek az országos övezet lehatárolására vonatkozó 

adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben meghatározott övezeti lehatárolástól, a megyei 

területrendezési tervben a megyei önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás 

szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.  

(2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - a kiemelt térségi 

övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási 

szervek köréről szóló kormányrendeletben meghatározott - illetékes államigazgatási szervek 

egyetértése esetén változtathatók meg. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi 

övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, illetve a kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési 

eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás 

szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik. 
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12.  Az egyedileg meghatározott megyei övezet  

 

26. § 

 

(1) A megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a megye 

területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és 

fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és 

programok végrehajtására a 20. §-ban meghatározott térségi övezeteken túl egyedileg 

meghatározott övezeteket is kijelölhet, amely övezetek 

a) szabályai a településrendezési eszközök készítésére, a településrendezési eszközökben 

meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére és ezzel összefüggésben  az OTÉK 2. 

mellékletében  meghatározott, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési 

használatának megengedett határértékeinél megengedőbb  követelmények megállapításának 

lehetőségére vonatkozhatnak, 

b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési 

tervekkel. 

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti megengedőbb érték kizárólag az építési telek 

megengedett legnagyobb beépítettségére, valamint a legkisebb zöldfelületre vonatkozhat, 

amely megengedőbb érték a megengedett legnagyobb beépítettség esetében 10%-nál, a 

legkisebb zöldfelület esetében 5%-nál nem lehet nagyobb az OTÉK 2. számú melléklet 

szerinti a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez 

rendelt értékhez képest. Az OTÉK-tól megengedőbb értéket alkalmazó településrendezési 

eszközök készítése és elfogadása során a más jogszabályban elrendelt feltételeknek és 

követelményeknek teljesülnie kell. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott övezeteket a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében meghatározott 

tervjavaslatnak tartalmaznia kell. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak 

a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el, melyet a 

miniszter a Tftv. 23/C. § (5) bekezdése szerinti állásfoglalása keretében ad meg. Ha a 

területrendezésért felelős miniszternek e bekezdésben meghatározott állásfoglalásával a 

megyei önkormányzat nem vagy csak részben ért egyet, az egyedileg meghatározott 

övezetekre vonatkozó szabályok csak további egyeztető tárgyalást követően, az egyeztető 

tárgyalás eredményének figyelembevételével fogadhatóak el. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezetek területi hatálya a megye teljes 

területére kiterjedhet.  
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V. Fejezet 

 Az országos övezetek 

 

13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

 

27. § 

 

(1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan kiemelt térségi és 

megyei területfelhasználási kategória, térségi övezet, valamint a településrendezési 

eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 

hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás 

során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.  

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki, illetve helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a 

meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási 

méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 

28. § 

 

(1)  Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan kiemelt térségi és 

megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan térségi övezet, valamint a 
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településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 

hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület 

és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és 

az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával jelölhetők ki, illetve helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása 

a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 

létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

 

15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 

29. § 

 

(1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan kiemelt térségi és 

megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 

hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és 

természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott 

feltétel kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 

jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 

biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 

Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben 

meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető.  
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(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 

 

16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

30. § 

 

(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol 

az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 

hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 

megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 

17. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

31. § 

 

(1) A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 

megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 

18. Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete 

 

32. § 

 

(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési 

eszközökben, figyelemmel a 13. § (1) bekezdésében meghatározottakra – az e törvény 

hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 

Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 

települési térség területei kivételével – beépítésre nem szánt terület, illetve honvédelmi 

rendeltetés esetén honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

(2) Az övezetben külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
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19. Erdők övezete 

 

33. § 

 

Erdők övezetébe eső területeket, figyelemmel a 13. § (1) bekezdésében meghatározottakra – a 

(2) bekezdésben foglalt és az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 

területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területei kivételével – beépítésre 

nem szánt terület területfelhasználási egységeibe, illetve honvédelmi rendeltetés esetén 

honvédelmi célú erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

20. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 

34. § 

 

A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem 

szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési, településrendezési 

célokkal összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az övezet 

területén javasolt kijelölni. 

 

21. Tájképvédelmi terület övezete 

 

35. § 

 

(1) A tájképvédelmi terület övezet területére a kiemelt térség és a megye területrendezési 

tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, 

valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem-

együtteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) Az övezettel érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, 

valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 

– meg kell határozni  

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 

szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 

településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 

követelményeket. 

(3) Az övezet területét a településképi rendeletben településképi szempontból meghatározó 

területként kell lehatárolni, amelyre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat 

fennmaradását biztosító településképi követelményeket kell meghatározni. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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(5) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 

elhelyezni. 

(6) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetéhez tartozó települések 

területén a tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó (1)-(5) bekezdés szerinti szabályokat a 

világörökségi kezelési tervben foglaltak szerint kell megállapítani. 

 

22. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

 

36. § 

 

(1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület 

övezetén: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről 

szóló törvényben általános érvénnyel, valamint a világörökségi kezelési tervben speciálisan 

meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 

művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 

erőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket 

megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek 

megfelelően kell elhelyezni. 

 

23. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

37. § 

 

(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 

illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 

jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 

övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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24. Nagyvízi meder övezete 

 

38. § 

 

(1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben már jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv 

hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. 

(3) A helyi építési szabályzat felülvizsgálata esetén a vízügyi igazgatási szerv jóváhagyásával 

lehet a beépítésre szánt területeket elfogadni. 

 

25. VTT-tározók övezete 

 

39. § 

 

A VTT-tározók övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

 

26. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

40. § 

 

(1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban  megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – 

beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, ha az adott terület a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete, 

valamint az erdők övezete által is érintett. 

 

VI. Fejezet 

 A kiemelt térségi, valamint megyei övezetek 

 

27. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 

41. § 

 

(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 

területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
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28. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

42. § 

 

A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 

ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési 

eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

 

29. Tanyás területek övezete 

 

43. § 

 

(1) Az övezet azon járásokban jelölhető ki, ahol a legutóbbi népszámlálás alapján a 

mezőgazdasági jellegű külterületen élő népesség aránya az összes lakónépességből az 

országos átlag fölött van.  

(2) Az övezettel érintett területre a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód 

fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzése 

érdekében meg kell határozni  

a)  a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének fenti 

célokat biztosító egyedi szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a fenti 

célokat biztosító településképi követelményeket. 

 

30. Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

44. § 

 

(1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett területek 

kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 

lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 

ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 

véleményében hozzájárul. 

 

HARMADIK RÉSZ 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

 

VII. Fejezet 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének tartalma 

 

31. Az országos és a kiemelt térségi előírások alkalmazási szabálya 

 

45. § 
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A Budapesti Agglomeráció tekintetében e törvény Második Részében foglalt rendelkezéseit a 

Harmadik Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

32. A fő tartalmi elemek 

 

46. § 

 

A BATrT. a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét, valamint a Budapesti Agglomeráció 

Övezeti Tervét és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

 

47. § 

 

(1) A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét a 7. melléklet tartalmazza. 

(2) A Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének övezeti tervlapjait az alábbi mellékletek 

tartalmazzák, az alábbiak szerint: 

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezetét, valamint az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét, 

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét és a jó termőhelyi adottságú 

szántók övezetét, 

c) 3/3. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetét, az erdők övezetét, valamint az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezetét, 

d) 3/4. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét, 

e) 3/5. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

településeket, 

f) 3/6. melléklet a vízminőség-védelmi terület övezetét, 

g) 3/7. melléklet a nagyvízi meder övezetét, 

h) 3/8. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket, 

i) 8/1. melléklet az ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett településeket, 

j) 8/2. melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetét,  

k) 8/3. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket. 

 

VIII. Fejezet 

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 

 

33. A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái 

 

48. § 

 

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében alkalmazott kiemelt térségi 

területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, 

c) mezőgazdasági térség, 

d) kertes mezőgazdasági térség, 
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e) vízgazdálkodási térség, 

f) települési térség, 

g) sajátos területfelhasználású térség. 

 

34. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

 

49. § 

 

 

A Budapest Agglomeráció településein a településrendezési eszközökben új beépítésre szánt 

terület kijelölésére vonatkozóan e törvény 7. alcíme szerinti előírások mellett az 50-52. §-ban 

foglalt rendelkezések alkalmazandók. 

 

50. § 

 

(1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben 

jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, továbbá 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 

örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé 

teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. 

(3) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki. 

(4) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben – új területfelhasználási egységként – 

csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület 

területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, temetőterület és különleges 

beépítésre nem szánt rekreációs terület jelölhető ki. 

(5) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van 

lehetőség, ahol annak legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés 

megállóhelyig a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolság nem 

haladja meg az 5 km-t. 

(6) Az 5000 m
2 

nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott 

helyezhető el, ahol az építmény a meglévő vagy a tervezett jelentős közösségi közlekedési 

csomóponti megállóhelytől számítva 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is 

megközelíthető. 
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51. § 

 

(1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során a természetközeli területként 

besorolt területfelhasználási egységek nagysága – a település közigazgatási területére vetítve 

– összességében nem csökkenhet. 

(2) Az egymással határos, összességében legalább 10 ha-t meghaladó új sportolási célú 

területet beépítésre nem szánt különleges terület települési területfelhasználási egységbe kell 

sorolni, további átsorolás nem hajtható végre. 

 

35. A települési térség növekménye  

 

52. § 

 

(1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési 

eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 9. mellékletben 

található területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület 

növekményére is alkalmazni kell az 12. §-ban és az 50. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes 

mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén, a 9. mellékletben található 

területi mérleg szerinti települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő 

terület beépítésre szánt lakó-, üdülő-, vagy vegyes területté minősíthető az alábbi feltételek 

együttes teljesülése esetén: 

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 

b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is 

megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 

c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek elhelyezését 

egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, 

d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és  

e) amennyiben az a)-d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok 

biztosításának és megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. § 

szerinti vonatkozó településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte. 

(3) A kertes mezőgazdasági térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, 

vagy az ökológiai hálózat magterületéhez vagy az ökológiai hálózat ökológiai folyosójához 

tatozó területe beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét – az (1) és (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt 

terület növekményének kivételével – a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről – a jóváhagyott településszerkezeti 

terv alapján – az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak közhiteles és szabadon hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 

(6) A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal évente ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést 

észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester 
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egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési eszköz jogszerűségével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. 

(7) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területcserére vonatkozó térségi 

területfelhasználási engedélye alapján, és legfeljebb olyan mértékben növelhető a beépítésre 

szánt terület kiterjedése, amilyen mértékben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében 

rögzítetthez képest máshol csökken a települési térség kiterjedése. A területcsere során a 

települési térség területének nagysága nem nőhet. A területcserét táj- és természetvédelmi, 

termőföldvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi 

szempontok figyelembevételével és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi 

érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a 

helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

36. Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezése 

 

53. § 

 

(1) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi 

építmények elhelyezkedését a 7. melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó 

települések felsorolását pedig a 4. és a 10. melléklet tartalmazza. 

(2) Az országos és a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

kialakítását a 4. mellékletben, valamint a 10. mellékletében megjelölt települések 

közigazgatási területének érintésével és a 7. melléklet figyelembevételével kell meghatározni. 

 

IX. Fejezet 

A Budapesti Agglomeráció Övezeti Terve 

 

37. A Budapest Agglomeráció Területrendezési Tervében alkalmazott és megállapított 

övezetek 

 

54. § 

 

A Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos és megállapított kiemelt 

térségi övezetek együttesen a következők: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete, 

7. erdők övezete, 

8. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

9. tájképvédelmi terület övezete, 
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10. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

11. vízminőség-védelmi terület övezete, 

12. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

13. nagyvízi meder övezete, 

14. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

15. földtani veszélyforrás terület övezete, 

16. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

 

38. Ökológiai hálózat magterületének övezete  

 

55. § 

 

(1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 27. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, vagy 

ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek találhatók, vagy 

ac) a kijelölést más jogszabály nem tiltja, vagy 

ad) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl. 

b) az a) pont aa) és ac) alpontjában vagy ab) és ac) alpontjában szereplő kivételek együttes 

fennállása esetén beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 

területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e az ökológiai hálózat magterületének és az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az a) pont ab) és ac) alpontjában szereplő 

feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül 

történhet. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében lévő, a közigazgatási határához 200 

méternél közelebb lévő területen a településrendezési eszközökben új beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki, az (1) bekezdésben meghatározott kivételek fennállása esetén sem. 

 

39. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 

56. § 

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a 28. § szerinti övezeti 

előírások mellett a következő előírás alkalmazandó: a településrendezési eszközökben a 

település közigazgatási határához 200 méternél közelebb lévő ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezetében – kivéve, ahol a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési 

térséget határoz meg – új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
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NEGYEDIK RÉSZ 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 

 

X. Fejezet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének tartalma 

 

40. Az országos és a kiemelt térségi előírások alkalmazási szabálya 

 

57. § 

 

A Balaton kiemelt üdülőkörzet tekintetében e törvény Második Részében foglalt 

rendelkezéseit a Negyedik Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

41. A fő tartalmi elemek  

 

58. § 

 

(1) A BKÜTrT. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervét, valamint a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervét és a Balatoni Területrendezési Szabályzatot foglalja 

magában, azaz rendelkezik: 

a) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet összes településére vonatkozó területhasználati 

követelményekről a XI. és XV. Fejezetben, 

b) a partinak és partközelinek nem minősülő településekre vonatkozó területhasználati 

követelményekről a XII. Fejezetben, 

c) a parti és partközeli településekre vonatkozó területhasználati követelményekről a XIII. 

Fejezetben, továbbá 

d) a Balaton vízparti területeire vonatkozó területhasználati követelményekről a XIV. 

Fejezetben. 

(2) A Balaton vízparti területeire vonatkozó településrendezési és építési követelményekről 

szóló kormányrendelet 

a) a települési területfelhasználási egységek kijelölésének szabályait, a települési 

területfelhasználási egységeken a megengedett legnagyobb beépítési sűrűséget,  

b) az építési telken a megengedett legnagyobb beépítettséget, a megengedett legnagyobb 

beépítési magasságot és legkisebb zöldfelületi arányt 

állapítja meg. 

(3) Helyi építési szabályzat a (2) bekezdés szerinti beépítési szabálynál szigorúbbat 

megállapíthat, helyi építési szabályzat ilyen előírásának hiányában pedig az építési 

tevékenység során a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet előírását kell alkalmazni, az egyéb 

jogszabályokban foglalt előírások mellett. 

 

59. § 

 

(1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervét a 11. melléklet tartalmazza. 



31 

 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervének tervlapjait az alábbi mellékletek 

tartalmazzák:  

a) a 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának övezetét, valamint az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét, 

b) a 12/1. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét, 

c) a 3/4. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét, 

d) a 3/5. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

településeket, 

e) a 12/2. melléklet az ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett településeket, 

f) a 3/6. melléklet vízminőség-védelmi terület övezetét, 

g) a 12/3. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket, 

h) a 12/4. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetét, 

i) a 12/5. melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetét, valamint a tómeder övezetét,  

j) a 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét és a jó termőhelyi adottságú 

szántók övezetét, 

k) a 3/3. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetét, az erdők övezetét, valamint 

az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét,  

l) a 12/6. melléklet az általános mezőgazdasági terület övezetét, a kertes mezőgazdasági 

terület övezetét, 

m) a 12/7. melléklet a borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetét, 

n) a 3/8. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket, 

 

60. § 

 

(1) A Balaton vízparti területeire vonatkozó, az e törvényben nem szereplő speciális 

településrendezési és építési követelményeket, a közcélú vízparti területhasználatot, valamint 

a partvonal-szabályozási terv tartalmi követelményeit a Kormány rendeletében állapítja meg. 

(2) A Negyedik Részben meghatározott célok, valamint a jogszabályok szerinti 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási célok megvalósítása érdekében, a 

partvonal-szabályozási terv tartalmi követelményeiről szóló kormányrendelet 

figyelembevételével a vízgazdálkodásért felelős miniszter rendelettel partvonal-szabályozási 

tervet fogad el. 

 

XI. Fejezet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve  

 

42. A Balaton kiemelt üdülőkörzet térségi területfelhasználási kategóriái 

 

61. § 

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében megállapított kiemelt térségi 

területfelhasználási kategóriák a következők:  

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) mezőgazdasági térség, 
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c) szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség, 

d) vízgazdálkodási térség, 

e) települési térség,  

f) legalább 2 ha kiterjedésű sajátos területfelhasználású térség. 

 

43. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása  

 

62. § 

 

(1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek településrendezési eszközeit a 

természetvédelmi, tájesztétikai szempontok, valamint a történeti településszerkezet, a táj és a 

település jellege, a kulturális és az építészeti örökség, valamint az építészeti hagyományok 

figyelembevételével kell elkészíteni. 

(2) A térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a települési területfelhasználási 

egységek kijelölése során a következő szabályok alkalmazandók:  

a) az erdőgazdálkodási térség területét a kiváló termőhelyi adottságú erdők, az erdők és az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezetekre, valamint a kiemelt üdülőkörzet területére, továbbá 

a parti és partközeli településekre vonatkozó előírások alapján kell a településrendezési 

eszközben erdőterület területfelhasználási egységként lehatárolni; 

b) a településrendezési eszközökben a védelmi és közjóléti erdőterület területfelhasználási 

egységbe sorolt erdőterület a település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet; 

c) a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület vagy 

természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe javasolt sorolni, továbbá 

mezőgazdasági térség területén nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem jelölhető ki; 

d) szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség területét általános mezőgazdasági terület, kertes 

mezőgazdasági terület vagy természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe 

javasolt sorolni az e törvény által lehatárolt kertes mezőgazdasági terület övezete és az 

általános mezőgazdasági terület övezete, továbbá a valós területhasználat alapján; a térség 

területén nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem jelölhető ki; 

e) a vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület 

vagy természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a 

működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

f) a települések külterületi beépítésre nem szánt területén a még meglévő beépítetlen Balaton 

tóparti területeket – a partvonaltól számított legkevesebb 50 méter széles sávban – a 

településrendezési eszközökben természetközeli terület, vízgazdálkodási vagy 

vízgazdálkodási célú erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, és e 

területeken a helyi építési szabályzat előírásait a 112. § szerinti rendszeresen belvízjárta 

terület övezetre vonatkozó előírások szerint kell meghatározni; 

g)  új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki; 
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h) ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi-, a 

76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és 

a Balaton part közötti területen;  

i) az M7 gyorsforgalmi, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút 1000 méteres 

környezetében, továbbá a köztük és a Balaton part közötti területen csarnok egyetlen 

települési területfelhasználási egységben sem helyezhető el; 

j) a sajátos területfelhasználású térség területe – legfeljebb 5% eltéréssel – különleges 

beépítésre nem szánt valamint közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe 

sorolható; 

k) a településrendezési eszközökben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület 

nem jelölhető ki; 

l) a település központi belterületéhez kapcsolódó általános gazdasági terület települési 

területfelhasználási egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, 

valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os beépítettségű lehet, továbbá az új 

telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén 

takarást biztosítva kell kialakítani; 

m) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági terület települési 

területfelhasználási egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület, valamint az egyéb 

ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, továbbá az új telephelyek területének 

legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani. 

 

 

 

44. Zöldterület 

 

63. § 

 

(1)  A település közigazgatási területén a településszerkezeti tervben kijelölt zöldterületek 

együttes területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb. 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein ki kell jelölni legalább egy 

közhasználatú játszóteret, sportpályát vagy közkertet (városokban közparkot), ezen túlmenően 

legalább egy strandot vagy egyéb fürdőhelyet, amennyiben a kijelölés természetvédelmi 

érdeket nem sért.  

(3) Zöldterületen kizárólag szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó-, sport- és szabadidő 

rendeltetésű, valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el. 

(4) A 2008. december 31. előtt hatályban lévő településrendezési eszközben a 

magántulajdonú, az ingatlan-nyilvántartásba közparkként vagy közkertként nem bejegyzett, 

zöldterületként meghatározott telek területfelhasználása – a parti sétány kialakítása céljából 

kijelölt zöldterületet kivéve – módosítható az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesülése esetén, a 

77. § (2) bekezdésben, a 88. § (2) bekezdésben és a 92. § (2) bekezdésben foglalt 

követelményeket nem szükséges figyelembe venni. 

(5) A zöldterület közcélú használata – a legszükségesebb élet- és vagyonvédelmi, valamint 

baleset-megelőzési intézkedések kivételével – nem korlátozható. 
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(6) Az a közérdekű terület- és településrendezési feladat megvalósításához szükséges ingatlan, 

amelyet a – Balaton vízparti területei esetében a Balaton vízparti területeinek 

területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelettel összhangban álló – helyi 

építési szabályzat zöldterületként, illetve a 94.§ (1) bekezdése szerinti parti sétányként 

meghatározott területként jelöl ki, zöldterület, továbbá a parti sétányként kijelölt terület 

esetében zöldterület, közlekedési vagy vízgazdálkodási célú közterület kialakítása érdekében 

terület- és településrendezési célból a kisajátításról szóló törvényben foglaltak szerint 

sajátítható ki.  

(7) Ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat e törvénnyel, 

illetve a Balaton vízparti területei esetében a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási 

követelményeiről szóló kormányrendelettel való összhang megteremtése érdekében állapítja 

meg másként vagy korlátozza, és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a 

tulajdonost, haszonélvezőt – a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási 

követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon – egyösszegű, az Étv. 30.§ 

(2)-(3) bekezdése szerinti kártalanítás illeti meg. 

(8) Nem jár kártalanítás az Étv. 30.§ (5) és (5a) bekezdéseiben rögzített esetekben. 

(9) A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek a közérdekű célt szolgáló korlátozás előírása 

az érdekében állt. Kártalanításra a Magyar Állam vagy a települési önkormányzat kötelezett. 

Ha a Magyar Állam és a települési önkormányzat együttesen kötelezett a kártalanításra, – a 

helyi építési szabályzatban rögzített területfelhasználást és a korábban megállapított építési 

jogokat is figyelembe véve – a kártalanítás összegének köztük lévő megosztását a Balaton 

vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet tartalmazza. 

(10) A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a 

helyi építési szabályzat hatálybalépésének napja. A kártalanítás a felek megállapodásának 

tárgya. Ha a felek között – a kérelem benyújtásától számított egy éven belül – nem jön létre 

megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a Kormány rendeletében 

meghatározott hatóság folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben 

meghatározott eltérésekkel. 

(11) A kártalanítás tárgyában hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára az Étv. 

30.§ (8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

45. Telekalakítás, beépítés védett természeti területen 

 

64. § 

 

(1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m
2
-nél 

kisebb telek – közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, zöldterület, védelmi célú 

erdőterület, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után 

visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület települési területfelhasználási egység kivételével 

– nem alakítható ki. 

(2) A már beépült telek nem osztható meg, ha a telekfelosztás eredményeként a keletkező 

telkek beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett 

mértéket meghaladná. 
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65. § 

 

(1) Az országos jelentőségű védett természeti területen 

a) a beépítésre nem szánt terület, kivéve, ha 2000. december 31. előtt jóváhagyott helyi építési 

szabályzat más mértéket állapított meg, a 2700 m
2
-nél kisebb telek – ide nem értve a 

közműépítmények telkeit – és 

b) a szántó művelési ágú terület 

nem építhető be.  

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti, de már korábban jogszerűen beépült telken épület a 

terület rendeltetésszerű használatának megfelelő funkcióval megtartható, tájba illően és a 

helyi építési hagyományoknak megfelelően felújítható, de alapterülete nem bővíthető, 

szintszáma nem növelhető. 

 

46. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése 

 

66. § 

 

(1) A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére kívülről – a regionális víziközmű rendszerre a 

szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével – szennyvizet bevezetni 

tilos, ha a tisztított szennyvíz befogadója a Balaton. 

(2) A kiemelt üdülőkörzet területén keletkezett tisztított szennyvíznek a kiemelt üdülőkörzet 

területéről történő kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével kell 

gondoskodni. 

(3) A kiemelt üdülőkörzet településeinek 

a) beépítésre szánt területén a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való 

rákötés kötelező, 

b) beépítésre nem szánt területén a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött telkeknek a megépült 

szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követő egy 

éven belül kötelező. 

(4) Tisztítatlan szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a kiemelt üdülőkörzet településeinek 

teljes közigazgatási területén tilos.  

(5) A kiemelt üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén tilos a nem közművel 

összegyűjtött szennyvizek kezelés nélküli elhelyezése. 

 

67. § 

 

(1) A felszíni csapadékvizeket közvetlenül a tóba vezetni csak a szükséges előzetes tisztítás 

után, a vízügyi hatóság által meghatározott feltételek szerint lehet. 

(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni, a 

csapadékvíz a szennyvízcsatorna-hálózatba nem vezethető. 

 

47. Hulladékkezelő létesítmények 
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68. § 

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek közigazgatási területén új 

hulladékártalmatlanító nem létesíthető, és a meglévők területe a tartalékterület 

figyelembevételével bővíthetők. 

 

48. Levegővédelem 

 

69. § 

 

A Balaton kiemelt üdülőkörzet területén csak olyan tevékenység folytatható, amely 

a) egészségügyi légszennyezettségi határérték-túllépést nem okoz, továbbá 

b) ökológiai légszennyezettségi határérték-túllépést 

ba) az ökológiai hálózat magterületének övezetében, 

bb) az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében, 

bc) az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, 

bd) a borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetében és 

be) a településszerkezeti tervben üdülőterület, a különleges települési területfelhasználási 

egységek közül az oktatási központ, egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület, nagy 

kiterjedésű sportolási terület, továbbá erdőterület és zöldterület települési területfelhasználási 

egységbe sorolt területeken 

nem okoz. 

 

 

49. Bányászat 

 

70. § 

 

(1) Külfejtéses művelésű bányatelek csak az ország más területén fel nem lelhető ásványi 

nyersanyag, illetve a helyi, tájba illő építkezés nyersanyagai lelőhelyének területén állapítható 

meg. E területeket a településrendezési eszközökben az állami földtani feladatokat ellátó szerv 

szakmai állásfoglalása alapján kell lehatárolni. 

(2) Az országos jelentőségű védett természeti területeken célkitermelőhely nem létesíthető, új 

külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(3) Bányászati tevékenység – kutatási, bányabezárási és az utóhasznosítás érdekében végzett 

tájrendezési tevékenység kivételével – csak a települések közigazgatási területének a tó 

felületéről nem látható részén engedélyezhető. 

 

50. Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezése 

 

71. § 
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(1)  A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozóan az országos és térségi közlekedési 

infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét, az országos és térségi jelentőségű építmények 

elhelyezkedését a 11. melléklet, a hálózat szempontjából meghatározó települések felsorolását 

pedig a 4. és a 13. melléklet tartalmazza. 

(2)  Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezésére a 8. alcím szerinti előírások mellett a 72-74. §-ban foglalt rendelkezések 

alkalmazandók. 

 

72. § 

 

A közlekedési infrastruktúra építményei közül 

a) a tervezett gyorsforgalmi utak területét a nyomvonalak leírása tekintetében meghatározott 

települések közigazgatási területének érintésével kell biztosítani, melynek során a 

nyomvonalak tájba illesztésére és a környezetvédelem szempontjainak, követelményeinek 

érvényesítésére különös gondot kell fordítani; 

b) a meglévő főutak település-elkerülő szakaszait a szakági tervekben és a településrendezési 

eszközökben kell pontosítani; 

c) a 71. sz. főút Badacsonyt elkerülő szakaszát természetvédelmi szempontból elfogadható 

nyomvonalon, szintben kialakított vasúti keresztezéssel térségi szerepű összekötő útként kell 

kialakítani, amelynek főúttá fejlesztési lehetőségeit a településrendezési eszközökben 

biztosítani kell; 

d) a meglévő térségi repülőterek a 13/4. melléklet szerint megtartandók. 

 

 

73. § 

 

(1) A szennyvízcsatorna-hálózat létesítésére csak a megfelelő kapacitású csatlakozó 

szennyvíztisztító telep megléte esetén, illetve új tisztító építésekor azzal egyidejűleg kerülhet 

sor. 

(2) 20 személygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsi-parkolók felületéről az 

összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába 

bekötni, továbbá a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. 

(3) A műsorszórás és a vezeték nélküli hírközlés bázisállomásainak telepítésekor a 

berendezéseket meglévő magasépítményen kialakított közös hírközlési toronyra kell 

elhelyezni. Önálló antennatartó szerkezet és csatlakozó műtárgy csak abban az esetben 

helyezhető el, ha meglévő magasépítményen erre nincs lehetőség, és az építtető beszerezte a 

központi építészeti tervtanácsnak a telepítéshez hozzájáruló véleményét.  

 

74. § 

 

(1) A meglévő és tervezett, térségi jelentőségű közforgalmú kikötők jegyzékét a 13/3. 

melléklet tartalmazza. 

(2) A közforgalmi személyhajózási kikötő területén lévő, menetrend szerinti hajóforgalom 

célját szolgáló móló közhasználat elől nem zárható el. 
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(3) Új, saját használatú (vitorlás, csónak és hajó) kikötő az alábbi feltételek egyidejű 

teljesülése esetén létesíthető: 

a) a bc) alpont szerinti csónakkikötőtől eltekintve egyéb kikötő természetes partszakaszokat 

érintve nem helyezhető el; 

b) kikötő  

ba) a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló 

kormányrendeletben kikötő létesítésére felhasználható partszakaszként kijelölt, közlekedési 

terület vagy különleges kikötő terület települési területfelhasználási egységbe sorolt területen, 

vagy  

bb) ha a létesítés medencés kikötő létrehozására irányul, a Balaton vízparti területeinek 

területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendeletben kijelölt, kikötő létesítésére 

felhasználható partszakaszon, továbbá vízgazdálkodási települési területfelhasználási 

egységbe sorolt zagytéren a vízügyi hatóság engedélyével, vagy  

bc) IV-V. osztályú nádasban, a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó 

partszakaszán két kilométerenként legfeljebb egy (ha a települési önkormányzat közigazgatási 

területéhez tartozó partszakasz hossza kevesebb, mint két kilométer, ott legfeljebb egy) darab 

kis befogadóképességű – legfeljebb 20 férőhelyes – csónakkikötő 

létesíthető; 

c) a létesítendő kikötő a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott 

közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy az önálló helyrajzi számon útként 

nyilvántartott közhasználatra megnyitott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület 

sérelme nélkül megközelíthető. 

(4) Tómederrel összefüggő medencés kikötő kizárólag saját használatú, kis 

befogadóképességű – legfeljebb 50 férőhelyes – csónakkikötő céljára létesíthető az északi 

parton (Balatonkenesétől a Zala-torkolatig). Medencés kikötő nem alakítható ki zöldterület, 

strand és kemping területén. 

(5) Olyan, a vízügyi hatóság engedélyével nem rendelkező, de legalább 5 éve meglévő 

csónakkikötő, amely a vízügyi hatóság számára elfogadható kialakítású, nádasosztálytól 

függetlenül, az önkormányzat kérelmére engedélyezhető. 

 

XII. Fejezet 

Partinak és partközelinek nem minősülő települések  

 

51. Zöldterület 

75. § 

 

A partinak és partközelinek nem minősülő települések településrendezési eszközeiben 

zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt területre vonatkozóan a 44. alcím szerinti 

előírások mellett a 76. és 77. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandók. 

 

76. § 
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(1) E § alkalmazásában zöldterület: partinak és partközelinek nem minősülő település 

településrendezési eszközeiben zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt, az ingatlan-

nyilvántartás szerint önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közparkként vagy 

közkertként nyilvántartott terület. 

(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolt 

zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével, valamint az 

alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén jelölhető ki: 

a) az átsorolás az átsorolni kívánt, természetvédelmi oltalom alatt nem álló zöldterület 

legfeljebb 10%-át, természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület legfeljebb 5%-át érintheti; a 

természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület átsorolása csak közcélú közlekedés, 

közművesítés céljából történhet, továbbá ebben az esetben az átsorolással érintett 

ingatlanrészen épület nem helyezhető el; 

b) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan a települési önkormányzat tulajdonában 

van; 

c) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni kívánt 

zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi 

rendszerében; 

 d) természetvédelmi oltalom alatt álló, természetes élőhelyként funkcionáló, vagy 

természetközeli állapotú ingatlan új zöldterületként nem jelölhető ki. 

(3) Az átsorolást követően az újonnan zöldterület települési területfelhasználási egységbe 

sorolt ingatlanon további átsorolás nem hajtható végre.  

(4) Az átsorolás következtében újonnan kijelölt zöldterületen létrehozandó közparkot vagy 

közkertet legkésőbb az átsorolt zöldterület területének tényleges csökkentéséig meg kell 

valósítani, és az ingatlan-nyilvántartásba közparkként vagy közkertként bejegyezni. 

(5) A korábban zöldterületi, de már átsorolt ingatlan tulajdonjogát kizárólag a települési 

önkormányzat vagy a magyar állam szerezheti meg közfeladat ellátása céljából.  

(6) Zöldterületen építmény legfeljebb 4,5 m beépítési magassággal helyezhető el, legfeljebb 

3%-os beépítettséggel.  

 

77. § 

 

(1) E § alkalmazásában zöldterület: a partinak és partközelinek nem minősülő település 

településrendezési eszközeiben zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt, az ingatlan-

nyilvántartás szerint önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, közparknak vagy 

közkertnek nem minősülő terület is. 

(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolt 

zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével, valamint az 

alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén jelölhető ki: 

a) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan a települési önkormányzat tulajdonában 

van; 

b) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá (kivéve, ha a 

települési térség egésze védett természeti terület);  
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c) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni kívánt 

zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi 

rendszerében; 

d) a település közigazgatási területén a településszerkezeti tervben kijelölt zöldterületek 

összterülete nem csökken a beépítésre szánt területek összterületének 5%-a alá. 

 

52. Szennyvíz elvezetése 

 

78. § 

 

A partinak és partközelinek nem minősülő települések szennyvíz elvezetésére vonatkozóan a 

46. alcím szerinti előírások mellett a 79. §-ban foglalt rendelkezés alkalmazandó. 

 

79. § 

 

(1) A partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem 

tartozó, 2000 lakosegyenérték alatti település beépítésre szánt területén és belterületén, ahol a 

szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető, új épület 

építése csak akkor lehetséges, ha az illetékes vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi 

szennyvíztisztító berendezés vagy egyedi zárt szennyvíztározó létesült. Üzemi épület, 

intézményi épület, vegyes funkciójú épület, melléképület esetén egyedi zárt szennyvíztározó 

nem létesíthető. Egyedi zárt szennyvíztározóval rendelkező ingatlan tulajdonosa az ingatlanon 

történő vízfelhasználással arányos mértékben, de legalább évente egyszer köteles a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére létrehozott közszolgáltatás 

igénybevételére, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. 

(2) A partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációkba tartozó 

település beépítésre szánt területén és belterületén új épület építése csak megépült és üzembe 

helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés és a megfelelő kapacitású tisztítómű 

megléte, vagy az illetékes vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvíztisztító 

berendezés létesítése esetén lehetséges azzal, hogy a közcsatorna üzembe helyezését 

megelőzően az ivóvízvezeték nem helyezhető üzembe. 

(3) A partinak és partközelinek nem minősülő település beépítésre nem szánt területén, ha 

nincs lehetőség a szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület építése csak 

egyedi zárt szennyvíz tároló, vagy az illetékes vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi 

szennyvíztisztító berendezés megléte esetén lehetséges.  

 

XIII. Fejezet 

Parti és partközeli települések 

 

53. Zöldterület 

 

80. § 

 



41 

 

A parti és partközeli települések Balaton vízparti területén kívül eső, a településrendezési 

eszközökben zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt területre vonatkozóan a 44. alcím 

szerinti előírások mellett a 81-83. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandók. 

 

81. § 

 

(1) E § alkalmazásában zöldterület: a parti és partközeli település Balaton vízparti területein 

kívül eső, a településrendezési eszközökben zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt, 

az ingatlan-nyilvántartás szerint önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közparkként 

vagy közkertként nyilvántartott területe. 

(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolni 

kívánt zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével, és az 

alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén jelölhető ki: 

a) az átsorolás az átsorolni kívánt, természetvédelmi oltalom alatt nem álló zöldterület 

legfeljebb 10%-át, természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület legfeljebb 5%-át érintheti; a 

természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület átsorolása csak közcélú közlekedés, 

közművesítés céljából történhet, továbbá ebben az esetben az átsorolással érintett 

ingatlanrészen épület nem helyezhető el; 

b) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan a települési önkormányzat tulajdonában 

van; 

c) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni kívánt 

zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi 

rendszerében; 

d) természetvédelmi oltalom alatt álló, természetes élőhelyként funkcionáló, vagy 

természetközeli állapotú ingatlan új zöldterületként nem jelölhető ki. 

(3) Az átsorolást követően az újonnan zöldterület települési területfelhasználási egységbe 

sorolt ingatlanon további átsorolás nem hajtható végre.  

(4) Az átsorolás következtében újonnan kijelölt zöldterületen létrehozandó közparkot vagy 

közkertet legkésőbb az átsorolt zöldterület területének tényleges csökkentéséig meg kell 

valósítani, és az ingatlan-nyilvántartásba közparkként vagy közkertként bejegyezni. 

(5) A korábban zöldterületi, de már átsorolt ingatlan tulajdonjogát kizárólag a települési 

önkormányzat vagy a magyar állam szerezheti meg közfeladat ellátása céljából.  

(6) Zöldterületen építmény legfeljebb 4,5 m beépítési magassággal helyezhető el, legfeljebb 

3%-os beépítettséggel.  

 

82. § 

 

(1) E § alkalmazásában zöldterület: a parti vagy partközeli települések Balaton vízparti 

területein kívül eső, a településrendezési eszközökben zöldterület települési 

területfelhasználási egységbe sorolt, az ingatlan-nyilvántartás szerint önkormányzati vagy 

állami tulajdonban lévő közparknak vagy közkertnek nem minősülő területe. 
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(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolni 

kívánt zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével, és az 

alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén jelölhető ki: 

a) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá – kivéve, ha a 

település teljes területe természetvédelmi oltalom alatt van –; 

b) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni kívánt 

zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi 

rendszerében; 

c) az újonnan kijelölt zöldterület létesítése a természetvédelem céljaival összhangban áll. 

(3) Az újonnan kijelölt zöldterület szerinti ingatlan tulajdonjogát kizárólag a települési 

önkormányzat vagy a magyar állam szerezheti meg közfeladat ellátása céljából.  

 

83. § 

 

A parti és partközeli települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény 

legkevesebb 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal közvetlen településszerkezeti kapcsolatban 

lévő zöldterületet kell biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység 

területének növelése esetén a zöldterület helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt 

terület csak a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adása és a zöldterület, illetve 

védőerdő megvalósítása, valamint ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után jelölhető ki. 

 

54. Kemping, erdőterület 

 

84. § 

 

A kempingek területének más célra történő igénybevétele csak 

a) zöldterületként legfeljebb 3%-os beépítettséggel vagy  

b) különleges strand települési területfelhasználási egységként  

történhet.  

 

85. § 

 

 A településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt terület a 

település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet. 

 

55. Szennyvízelvezetés 

 

86. § 

 

A parti és partközeli települések szennyvíz-elvezetésére vonatkozóan a 46. alcím szerinti 

előírások mellett a 87. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandók. 

 

87. § 
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(1) A beépítésre szánt terület nem növelhető azokon a parti és partközeli településeken, ahol a 

szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, vagy a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelelő 

kapacitású tisztítóműre csatlakozik, vagy a hálózatra rákötött lakások, illetve üdülőegységek 

száma nem éri el az összes lakás- és üdülőegység számának 80%-át. 

(2) A parti és partközeli települések beépítésre szánt területein és belterületein új épület 

építése csak a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötéssel lehetséges a megfelelő 

kapacitású szennyvíztisztító telep megléte esetén. Ha az érintett telken keletkező szennyvíz 

elvezetését biztosító szennyvízcsatorna-hálózat építőipari kivitelezése megkezdődött, az 

építési és a rendeltetés megváltoztatási tevékenység megkezdhető, de a használatbavétel csak 

a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés és a megfelelő 

kapacitású tisztítómű megléte esetén lehetséges. 

(3) A parti és partközeli települések beépítésre nem szánt területén, ha nincs lehetőség a 

szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület – kivéve a (4) bekezdésben 

foglalt eseteket – csak egyedi zárt szenny víztároló vagy az illetékes vízügyi hatóság által 

engedélyezett egyedi szennyvíztisztító berendezés megléte esetén lehetséges. 

(4) Üzemi épület, intézményi épület, vegyes funkciójú épület, melléképület esetén nem 

létesíthető egyedi zárt szennyvíztároló. Egyedi zárt szennyvíztárolóval rendelkező ingatlan 

tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: 

ingatlan tulajdonosa) az ingatlanon történő vízfelhasználással arányos mértékben, de az 

ingatlanon történő vízfelhasználás esetén legalább évente egyszer köteles a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére létrehozott közszolgáltatás igénybevételére, 

kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. 

(5) A parti és partközeli települések beépítésre szánt területén új közüzemű ivóvízvezetéket a 

csatornahálózattal együtt (egyszerre) kell kiépíteni. A közcsatorna üzembe helyezését 

megelőzően a vízvezetéket nem szabad üzembe helyezni. 

 

 

XIV. Fejezet 

A Balaton vízparti területei  

 

56. A követelmények érvényesítése a rendeleti szintű szabályozásban 

 

88. § 

 

(1) A Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló 

kormányrendelet a turizmushoz kapcsolódó területfelhasználás és követelmények közül 

tartalmazza legalább a strandok, kempingek, zöldterületek, kikötők területét, a 

vízgazdálkodási területet és a közterületeket, valamint a természetes, a strandolásra, a 

kempingek és a kikötők elhelyezésére alkalmas partszakaszokat, továbbá a parti sétányokat. 

(2) A településrendezési eszközöket a Balaton vízparti terület területfelhasználási 

követelményeiről szóló kormányrendelettel összhangban kell elkészíteni vagy módosítani. 

(3) Ahol e fejezet a vízparti területekre vonatkozóan külön előírásokat nem tartalmaz, ott a 

Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet, az 
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OTÉK, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

57. Beépítés 

 

89. § 

 

(1) A Balaton vízparti területein új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) Meglévő beépítésre szánt területen nagyvárosias, kisvárosias és falusias lakóterület, 

továbbá ipari gazdasági terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki, illetve 

nem minősíthető át. 

(3) Kertvárosias lakóterületen kizárólag az OTÉK 13. § (2) bekezdése szerinti rendeltetések 

helyezhetők el. 

(4) Vegyes területen kizárólag az OTÉK 16 és 17. §-ában foglalt rendeltetések helyezhetők el, 

továbbá nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás, gazdasági és termelő kertészeti 

építmény.  

(5) Vízparton a vegyes terület kijelölésével egyidejűleg biztosítani kell a partmenti 30 méter 

széles közhasználat elől el nem zárható sávot, és azon a parti sétány kialakítását. 

(6) A Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül, különleges 

területrendezési ok vagy kialakult állapot esetén a Balaton vízparti területeire vonatkozó 

közcélú területfelhasználásról szóló kormányrendelet szerinti beépítetlenül megőrzendő parti 

területsáv és a Balaton szabályozási partvonala közötti területen – a medencés kikötő 

kivételével – épület nem helyezhető el. Meglévő épület felújítható. 

(7) Vízparti mezőgazdasági területen csak vízilétesítmény és vízgazdálkodási célokat, 

valamint védett természeti területen természetvédelmi kezelést szolgáló építmény helyezhető 

el.  

 

90. § 

 

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Balaton vízparti területeit a településképi 

rendeletben településképi szempontból meghatározó területként kell kezelni. 

 

58. Zöldterület 

 

91. § 

 

A Balaton vízparti területeire eső, a településrendezési eszközökben zöldterület 

területfelhasználási egységbe sorolt, illetve a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási 

követelményeiről szóló kormányrendelet alapján zöldterületté átsorolt területre vonatkozóan 

44. alcím szerinti előírások mellett a 92. §-ban foglalt rendelkezés alkalmazandó. 

 

92. § 
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(1) E § alkalmazásában zöldterület: a Balaton vízparti területére eső, zöldterületként kijelölt, 

valamint a Balaton vízparti terület területfelhasználási követelményeiről szóló 

kormányrendeletben zöldterületté átsorolt terület. 

(2) E § szerinti zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak közfeladat 

ellátása érdekében, az átsorolni kívánt zöldterülettel legalább azonos alapterületű új 

zöldterület egyidejű kijelölésével és az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén jelölhető 

ki: 

a) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, 

b) a vízparti területen jelölt közhasználatú parti sétány hossza nem csökken, 

c) a vízparti területen jelölt közhasználatú parti sétány legalább 10 méter szélességgel a 

természetes vízparti vegetáció sérelme nélkül biztosítható, 

d) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan a települési önkormányzat vagy a magyar 

állam tulajdonában van, 

e) az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt ingatlan vízparti területen van, vagy az átsorolást 

követően megmaradó és az újonnan zöldterületbe sorolni kívánt terület összefüggő 

zöldterületet alkot, 

f) az ingatlan-nyilvántartás szerint állami vagy önkormányzati tulajdonban álló zöldterület 

(közpark vagy közkert) esetén az átsorolás legfeljebb az átsorolással érintett zöldterület 5%-

ára, egyéb zöldterületek esetén 15%-ára terjed ki, és 

g) az átsorolni kívánt zöldterület nem váltható ki természetvédelmi oltalom alatt álló terület 

zöldterületi kijelölésével. 

(3) Az átsorolást követően az újonnan zöldterület települési területfelhasználási egységbe 

sorolt ingatlanon további átsorolás nem hajtható végre. 

(4) Az átsorolás következtében újonnan kijelölt zöldterületen létrehozandó közparkot vagy 

közkertet legkésőbb az átsorolt zöldterület területének tényleges csökkentéséig meg kell 

valósítani, és az ingatlan-nyilvántartásba közparkként vagy közkertként bejegyezni. 

(5) Zöldterületen – ide nem értve a már meglévő, felöltött zagyterek területén kialakított 

zöldterületet – nem alakítható ki olyan vízfelület és medencés kikötő, amely a tómederrel 

közvetlenül érintkezik. 

(6) Zöldterületen csak szállásférőhelyet nem tartalmazó vendéglátó rendeltetésű épület, 

pihenést és testedzést szolgáló műtárgy és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmény helyezhető el, legfeljebb 4,5 m beépítési magassággal, legfeljebb 3%-os 

beépíthetőséggel. 

 

59. Természetes partszakasz és közhasználatú parti sétány 

 

93. § 

 

(1) A természetes partszakaszokat meg kell őrizni, azokon művi part nem építhető ki, továbbá 

azokat érintően kikötő és egyéb létesítmény – a 74. § (3) bekezdés bc) pontja kivételével – 

nem helyezhető el.  

(2) A természetes partszakaszokat a partvonal-szabályozási tervben, valamint a települések 

szabályozási tervén jelölni kell. 
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94. § 

 

(1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet valamennyi parti településén a belterülethez csatlakozó 

parthossz legkevesebb 30%-án legalább 10 méter szélességű közhasználatú parti sétány helye 

biztosítandó a településrendezési eszközökben, kivéve, ha a kijelölés természetvédelmi 

érdeket sért, vagy állami feladatellátást akadályoz. 

(2) A parti sétány kialakítására alkalmas területet a településszerkezeti tervben zöldterület, 

közlekedési terület vagy vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe kell 

sorolni. A IV–V. osztályú nádas területén lévő parti sétány csak vízgazdálkodási települési 

területfelhasználási egységbe sorolható. Vízgazdálkodási területen elhelyezkedő parti 

sétányon kizárólag gyalog- és kerékpárút alakítható ki. Közhasználatú mólón parti sétány 

kialakítható. 

(3) Parti sétány, továbbá gyalog- vagy kerékpárút nem jelölhető ki az I–III. osztályú 

minősített nádas területén. 

 

60. Kemping és strand 

 

95. § 

 

(1)  A vízparti kemping területén tulajdoni formától függetlenül kereskedelmi célú 

szállásférőhely, vendéglátó épület és pihenés, testedzést szolgáló építmény helyezhető el. 

Lakó- és üdülőépület, lakás nem alakítható ki.  

(2)  A vízparti kempinget különleges terület kemping települési területfelhasználási egységbe 

kell sorolni, melynek beépítettsége legfeljebb 15% lehet. 

(3)  A kemping területének más területfelhasználási egységbe történő besorolása csak  

a) zöldterületként legfeljebb 3%-os beépítettséggel, vagy 

b) különleges terület strandként,   

ba) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén legfeljebb 15%-os beépítettséggel, 

bb) ha a közvetlen parti kapcsolattal rendelkező 30 méter széles – közhasználatú parti sétány 

kialakítására alkalmas – zöldterület települési területfelhasználási egységbe tartozó terület 

tulajdonjogát a települési önkormányzat megszerezte, az eredetileg közvetlen Balaton-parti 

kapcsolattal rendelkező területen a visszamaradó telekre a településrendezési eszközben 

meghatározott beépítési százalékkal 

valósítható meg. 

 

96. § 

 

(1) A strand beépített területe legfeljebb a terület 10%-a lehet. 

(2) A strand területének legkevesebb 65%-át fásított zöldfelületként kell kialakítani és 

fenntartani. 

 

97. § 
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A településrendezési eszközben strandként, kempingként, zöldterületként, parttal érintkező 

közlekedési területként kijelölt települési területfelhasználási egység területének nagysága és 

a tómederrel érintkező partszakaszának hossza nem csökkenthető. 

 

61. Zagytér 

 

98. § 

 

(1) A meglévő, feltöltött zagyterek területét zöldterület, erdőterület, vízgazdálkodási, 

közlekedési vagy különleges beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 

(2) A vízgazdálkodási települési területfelhasználási egységbe sorolt területen a meglévő, 

korábban lezárt zagyterek is felhasználhatók a zagy elhelyezésére, a vízügyi hatóság 

engedélyével és az érintett települési önkormányzat egyetértésével. 

(3) Új zagyterek csak a természetes és természetközeli élőhelyek károsodása nélkül, 

vízgazdálkodási települési területfelhasználási egységbe sorolt területen a települések lakó- és 

üdülőterületétől legalább 500 méter távolságban alakíthatók ki. 

 

XV. Fejezet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Terve 

 

62. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében alkalmazott és 

megállapított övezetek 

 

99. § 

 

A BKÜTrT-ben alkalmazott országos és megállapított kiemelt térségi övezetek együttesen a 

következők: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, 

5. tájképvédelmi terület övezete, 

6. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

7. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

8. vízminőség-védelmi terület övezete, 

9. földtani veszélyforrás terület övezete, 

10. vízeróziónak kitett terület övezete, 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

12. tómeder övezete, 

13. általános mezőgazdasági terület övezete, 

14. kertes mezőgazdasági terület övezete, 

15. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

16. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
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17. erdők övezete, 

18. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

19. kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete, 

20. borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete, 

21. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

 

63. Ökológiai hálózat magterületének övezete  

 

100. § 

 

Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 27. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg; 

b) új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális 

építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el; 

c) 10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény – a kizárólag kilátó rendeltetésű 

építmény és a víztorony kivételével – nem létesíthető; 

d) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal 

végezhető; 

e) energetikai célú növénytelepítés nem megengedett. 

 

64. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 

101. § 

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a 28. § szerinti övezeti 

előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a településrendezési eszközök készítése során az ökológiai folyosók folytonosságát és 

folyamatossá tételét biztosítani kell; 

b) szántó művelési ágú területen – a Balatoni főépítész hozzájárulását követően – kizárólag út, 

közmű, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási építmény helyezhető el; 

c) a kertes mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m
2
-nél kisebb telek 

nem építhető be; 

d) csarnok nem helyezhető el; 

e) új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése csak tájba illesztve, az illetékes 

természetvédelmi szakhatóság, valamint a Balatoni főépítész hozzájárulása alapján történhet; 

f) 10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény – a kizárólag kilátó rendeltetésű 

építmény és a víztorony kivételével – nem létesíthető; 

g) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg; 

h) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és 

környezetkímélő módszerek, gazdálkodás alkalmazható; 
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i) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal 

végezhető; 

j) energetikai célú növénytelepítés nem megengedett. 

 

65. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  

 

102. § 

 

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete tekintetében a 29. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) országos jelentőségű védett természeti terület szántó művelési ágú területén építmény – út 

és közműhálózat építménye kivételével – nem helyezhető el; 

b) a kertes mezőgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m
2
-nél kisebb telek 

nem építhető be; 

c) közlekedési infrastruktúra építménye, egyéb közművezeték, illetve építmény tájba illesztve 

létesíthető; 

d) csarnok nem helyezhető el; 

e) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és  

hulladékkezelő  létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve – nem 

létesíthető; 

f) csak extenzív vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, 

a kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni; 

g) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, célkitermelőhely nem létesíthető; 

h) energetikai célú növénytelepítés nem megengedett. 

 

66. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete  

 

103. § 

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete tekintetében a 35. § 

szerinti övezeti előírások mellett – a bányászatra vonatkozó 35. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezés kivételével – a 104. és 105. §-ban foglalt rendelkezés alkalmazandó. 

 

104. § 

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 

a)  új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a hagyományos 

tájhasználatnak megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, 

valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető; 

c) a látványvédelmet (kilátás, rálátás) a településképi követelményekben és a 

településrendezési eszközökben biztosítani kell; 

d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága 

megőrzendők. 
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105. § 

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 

a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és  tájképi 

értékek és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti 

hagyományok követése mellett, a beépítésre nem szánt területen a telek a meglévő 

beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével történhet; 

b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az 

átrakóállomást kivéve – nem létesíthető; 

c) csarnok nem helyezhető el; 

d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 

e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket 

rendezni kell. 

 

67. Tájképvédelmi terület övezete 

 

106. § 

 

A tájképvédelmi terület övezete tekintetében a 35. § szerinti övezeti előírások az irányadóak. 

 

 

68. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete  

 

107. § 

 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete tekintetében a 36. § szerinti 

övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 

b) a tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban a 

tájképet és a kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni. 

 

69. Ásványi nyersanyagvagyon övezete  

 

108. § 

 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezete tekintetében az 41. § szerinti övezeti előírások az 

irányadóak. 
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70. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

109. § 

 

A vízminőség-védelmi terület övezete tekintetében a 37. § szerinti övezeti előírások mellett a 

következő előírások alkalmazandók: 

a) az övezet területén korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy 

extenzív mezőgazdasági termelés folytatható; 

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást 

kivéve – nem létesíthető. 

 

71. Földtani veszélyforrás terület övezete  

 

110. § 

 

(1) A földtani veszélyforrás terület övezete tekintetében a 44. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a beépítés feltételeit – a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal hozzájárulásával – a településrendezési eszközökben kell meghatározni; 

b) a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetésére szolgáló műtárgyakat a 

településrendezési eszközökben tervezni kell. 

(2) A földtani veszélyforrás terület övezetét a településrendezési eszközökben a kiemelt 

térségi övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 

államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendeletben megállapított államigazgatási 

szerv állásfoglalása alapján kell lehatárolni. 

 

 

72. Vízeróziónak kitett terület övezete 

 

111. § 

 

A vízeróziónak kitett terület övezeténél a következő előírások alkalmazandók: 

a) az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi 

beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, 

vízelvezetők, sáncok kialakításával, a leginkább veszélyeztetett területek – kivéve a borszőlő 

termőhelyi kataszteri területek – erdősítésével, a telek legalább 80%-os növényzetborításával 

kell csökkenteni; 

b) a lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni, ha azonban ennek 

befogadása korlátozott, akkor tároló vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni a vizeket és 

késleltetve, fékezetten lehet a felszíni vízelvezető hálózat kezelőjének engedélyében 

meghatározottak szerint, a települési – ennek hiányában a Balatoni – főépítész 

hozzájárulásával a közterületi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni. Az élővízbe vagy zárt 

tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán 

tartásáról az érintett terület tulajdonosának vagy az önkormányzatnak gondoskodnia kell; 
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c) építési tevékenység csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő 

biztonsággal továbbvezethető a befogadóig; 

d) a meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azokat elépíteni, leválasztani, 

megszüntetni tilos, felújításukról szükség esetén gondoskodni kell.  

 

73. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

112. § 

 

A rendszeresen belvízjárta terület övezete tekintetében az 42. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) építmény – a településrendezési eszközökben a természetvédelmi szempontokkal 

összhangban szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelőhelyek leletmentését és 

bemutatását lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló jellegű építmény, 

továbbá a legkevesebb 5 ha területű rét, vagy legelő művelésű ágú telken, a legeltetést 

biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépület, valamint a strand 

működtetéséhez szükséges építmény kivételével – nem építhető és nem bővíthető; 

c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint 

szennyvízürítő nem létesíthető; 

d) a vízfolyások mentén a fenntartó sáv szélétől számított 20-20 méteres sávban 

megtelepedett vagy ültetett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karbantartási 

munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. 

 

74. Tómeder övezete  

 

113. § 

 

(1) A tómeder övezetén: 

a) a Balaton tómedre a partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon túlmenően nem 

csökkenthető; 

b) a Balaton jogi partvonalát – a partvonal-szabályozási tervtől eltérően – megváltoztatni és az 

élővilágra, a vízminőségre káros befolyással bíró tevékenységet végezni tilos. 

(2) A Balatoni főépítész, valamint a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv 

évente ellenőrzi a szabályozási partvonalra, valamint a jogi partvonalra vonatkozó ezen 

alcímben rögzített előírások betartását. 

 

114. § 

 

A tómeder övezetén: 

a) a parti móló, hullámtörő, kikötői építmény és a fürdőházak eredeti formában történő 

újjáépítése kivételével a tómederbe állandó építmény, sziget nem építhető; 

b) részben vagy egészében lakhatási célú úszóműves hajózási létesítmény nem létesíthető; 
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c) a b) bekezdés szerinti tilalom nem terjed ki a hajózási hatóságra, vízirendészetre, vám- és 

pénzügyőrségre, katasztrófavédelemre és a vízügyi igazgatóságokra a kikötők vízterületére 

vonatkozóan; 

d) lakhatási célú úszólétesítmény és úszómű nem vesztegelhet a forgalmi okokból történő 

várakozás, műszaki meghibásodás elhárítása, havaria, és a vis maior eseteit kivéve; 

e) mobil jellegű, vízre telepített építmény még ideiglenesen sem helyezhető el; 

f) erőmű nem helyezhető el. 

 

115. § 

 

A tómeder övezetén: 

a) a tómederhez kapcsolódó élőhelyek védelme érdekében a tómederbe a nád gyökérzónáit 

nem sértő vagy károsító, április 1. és október 31. között ideiglenes jelleggel telepíthető vízi 

állás (pl. nem fedett horgász- és napozóstég) helyezhető el; 

b) az I–III. osztályú nádasban, illetve annak legalább 2 méteres vonzáskörzetében – a 

környezeti kárelhárítás vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozástól, 

továbbá az engedély nélkül létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől 

eltekintve – tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, 

horgászhely-létesítés), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas 

pusztulását eredményezheti; 

c) a természetvédelmi kezelési tervben részletezett természetvédelmi kezelés kivételével a 

védett természeti területen található nádasban – osztályba sorolástól függetlenül, és a 74. § (3) 

bekezdés bc) pontjában meghatározottaktól eltekintve – tilos a kotrás, valamint minden olyan 

tevékenység, amely a nádas állományát veszélyezteti, vagy károsítja; 

d) a tómeder nádasában a kikötésre alkalmas partszakaszokon engedéllyel rendelkező kikötők 

valamint a meglévő strandok előtt a kikötő, strand engedélyezett szélességében a bejáró külön 

engedély nélkül fenntartható. 

 

75. Általános mezőgazdasági terület övezete 

 

116. § 

 

Az általános mezőgazdasági terület övezetén: 

a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 

20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló 

gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 0,3%-át és az 

1000 m
2
-t nem haladhatja meg; 

b) gyep (rét vagy legelő) művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület 

nem létesíthető; 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, 

valamint gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és 

az 1000 m
2
-t nem haladhatja meg; 

c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem 

létesíthető;  3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló 
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gazdasági építmény építhető úgy, hogy  a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes 

építmények bruttó alapterülete az 1000 m
2
-t nem haladhatja meg; 

d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 2 ha 

és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló gazdasági építmény 

építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes építmények bruttó 

alapterülete az 700 m
2
-t nem haladhatja meg. 

 

117. § 

 

Az általános mezőgazdasági terület övezetén: 

a) szőlő művelési ágban lévő területen – a c) pontban foglaltak kivételével – 3 ha alatti 

telekméret esetén épület nem létesíthető; 

b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen – a c) pontban foglaltak 

kivételével –  3 ha és azt meghaladó telekméret esetén szőlőtermelési, borászati célú és 

borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a tulajdonos számára szolgáló lakóépület 

és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a beépített bruttó alapterület a 

800 m
2
-t nem haladhatja meg; 

c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így 

is művelt telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken, vagy a beépítésre 

igénybevett telektől 20 km-en belül lévő telkeinek összterülete 3 ha-nál nagyobb – az alábbi 

módon létesíthet építményt:  

ca) a beépítést egy telken érvényesítheti, de a beépíthető terület nagysága – figyelembe véve a 

telkeken már meglévő beépítést is – a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a 

beépítésre igénybevett telkek beépítettsége a 25%-ot és az 800 m
2
-t nem haladhatja meg, 

cb) a beépítésre igénybevett teleknek legalább 2000 m
2
 területűnek kell lenni és nem 

helyezkedhet el a Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének 

övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági 

terület övezetében, 

cc) a beépítésre igénybevett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény, 

tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely 

helyezhető el, 

cd) az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási 

és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni. 

 

118. § 

 

Az általános mezőgazdasági terület övezetén: 

a) építményt létesíteni, a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%-

ban művelt telken lehet (kivéve a 116. és a 117. § szerinti helyzetet), 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; 
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b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a 

lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével – a Balaton tómedertől legkevesebb 1000 

méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni; a 

lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési 

eszközökben kell rendelkezni; 

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

helyezhető el; 

d) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő 

fásításokat a településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni; 

e) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett és ültetett fásszárú növényzet 

védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell 

megoldani. 

 

119. § 

 

(1) Birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – parti és partközeli településen 

az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen 

pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések 

közigazgatási területéhez tartozó – legalább 50 ha összterületű, több – szántó, rét, legelő, 

szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágba tartozó – telekből álló birtoktest esetén. Birtokközpont 

csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest 70%-a található.  

(2) Birtokközpont nem alakítható ki az ökológiai hálózat magterületének övezetében, az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében, a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetében, a kertes mezőgazdasági terület övezetében, valamint a Balaton 

szabályozási partvonalától számított 1000 méteren belül.  

(3) A birtokközpont telkén a mezőgazdasági használatot szolgáló gazdasági építmény, a 

tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló (nem szálloda besorolású) 

épület, továbbá, ha a birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú és ténylegesen így művelt 

terület is található, borturizmust szolgáló (nem szálloda besorolású) épület helyezhető el, 

legfeljebb 3000 m
2 

nagyságú bruttó alapterülettel. A beépített terület nagysága a birtok 

összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. Az építési 

jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési 

tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni. 

(4) Birtoktestenként legfeljebb egy kiegészítő központ létesíthető, legalább 5000 m2-es 

telken, annak legfeljebb 40%-os beépítésével. A kiegészítő központ beépítettsége a 

birtoktestre vonatkozó beépíthetőségbe beleszámít. 

 

120. § 

 

(1) Az övezetben az OTÉK-ban 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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(2) Az övezet területét a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban általános 

mezőgazdasági terület, temészetközeli terület vagy közlekedési terület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 

76. Kertes mezőgazdasági terület övezete 

 

121. § 

 

A kertes mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési eszközök készítésénél kertes 

mezőgazdasági területbe kell sorolni. Az övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb 5%-kal, ezen felül csak közlekedési területbe sorolás céljából 

az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal egyetértése esetén 

módosítható. 

 

122. § 

 

(1) Kertes mezőgazdasági terület övezetén: 

a) beépítésre szánt terület és belterület nem jelölhető ki; 

b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m
2
, országos jelentőségű védett természeti 

területen 2700 m
2
, kivéve, ha 2000. december 31. előtt jóváhagyott helyi építési szabályzat 

más mértéket állapított meg; 

c) mezőgazdaságilag művelt telekre legfeljebb 3%-os beépítettséggel, legfeljebb 150 m
2 

bruttó alapterületű – a 117. § c) pontja szerinti helyzet kivételével – a műveléssel összefüggő 

egyetlen gazdasági épület, és legfeljebb egyetlen különálló, földdel borított pince építhető;  

d) a beépítési magasság a 4 métert nem haladhatja meg; 

e) lakóház, mobil lakóház, egyéb mobilház, lakókocsi, lakókonténer, kerti tó, dísztó, 

medence, nyílt tűzivíz tározó, állattartó épület nem helyezhető el; tűzivíz tározó csak zártan, 

földbe süllyesztve, földdel fedetten helyezhető el;  

f) a 100 m
2
-nél nagyobb bruttó alapterületű épület tájba illesztését igazolni kell; 

g) legfeljebb 30 m
2
 bruttó alapterületű szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) 

telekmérettől függetlenül elhelyezhető; 

h) birtokközpont nem alakítható ki; 

i) kerítés csak tájba illően építhető, magassága nem haladhatja meg a 1,5 métert; kerítés 

helyett sövény, növényzettel kísért vadháló létesíthető; 

j) támfal csak kő, rézsűelem, vagy faanyagú lehet, magassága nem haladhatja meg az 1,0 

métert. 

(2) Mezőgazdaságilag műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-a szőlő, 

gyümölcsös vagy kert művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen is művelt. A művelt telek 

fennállását a szőlő esetében a hegybíró igazolja. Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként 

nyilvántartott, kivett művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag művelt teleknek. Az 

épület, építmény használatba vételi engedélyének kiadását, valamint az egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kiadott igazolás kiadását követő egy év elteltével 

és azt követően évente a hegybíró ellenőrzi a művelés fennállását. Ha a művelés megszűnt, az 

épület, építmény elbontandó. 
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77. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

123. § 

 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete tekintetében a 30. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló – a talaj fizikai, kémiai, biológiai védelmét 

biztosító – agrotechnikai módszerek alkalmazhatók; 

b) csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytatható. 

 

78. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

124. § 

 

A jó termőhelyi adottságú szántók övezete tekintetében a 31. § szerinti övezeti előírások 

mellett követelmény, hogy új beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a 

település közigazgatási területén beépítésre szánt terület kijelölés tilalmával nem érintett 

terület már nem áll rendelkezésre. 

 

79. Erdők övezete 

 

125. § 

 

Az erdők övezete tekintetében a 33. § szerinti övezeti előírások mellett a következő előírások 

alkalmazandók: 

a) az országos jelentőségű védett természeti területen lévő erdőben építményt elhelyezni 

kizárólag természetvédelmi bemutatási, kezelési, közjóléti, vadgazdálkodási, illetve erdészeti 

célból lehet; 

b) országos és helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdőben épületet, – 

erdészeti, közjóléti vadgazdálkodási célú épületek kivételével – 10 ha-nál nagyobb 

földrészleten, legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet építeni; 

c) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad 

látogathatóságát – tulajdoni állapottól függetlenül – biztosítani kell; 

d) kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból 

szabad. 

 

80. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 

126. § 

 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete tekintetében a 34. § szerinti övezeti előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 
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a) az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 

területhasználat folytatható; 

b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos 

fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 

 

81. Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete 

 

127. § 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete tekintetében a 32. § szerinti övezeti előírások 

mellett alkalmazandó, hogy az övezetben – a magasfeszültségű hálózat kivételével – föld 

feletti villamosenergia- és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózat kiépítése csak akkor 

lehetséges, ha az nem igényel fakivágást, ellenkező esetben föld alatti telepítéssel lehet 

építeni. 

 

82. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

 

128. § 

 

(1) A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén: 

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) telek belterületbe nem vonható; 

c) épület  

ca) az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a legalább 80%-ban szőlő művelési 

ágban nyilvántartott és ennek megfelelően művelt telken helyezhető el, kizárólag 

szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy - nem szálloda besorolású – borturizmust 

szolgáló rendeltetéssel, 

cb) a II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a 122. § (2) bekezdés szerint 

mezőgazdaságilag műveltnek minősülő telken helyezhető el, az adott általános vagy kertes 

mezőgazdasági terület övezetében foglalt követelmények szerint; 

d) szakrális építmény, amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó 

tájképformáló elem – szőlőműveléssel nem hasznosított területen is – a telek méretétől 

függetlenül elhelyezhető, legfeljebb 30 m
2
 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3%-os 

beépítettséggel; 

e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró 

nyilatkozatával kell igazolni; 

f) a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonás és átminősítés nem 

indítványozható, csak kivételes esetben, a települési önkormányzat kezdeményezésére, a 

földvédelmi eljárás feltételeinek teljesülése mellett, ha nem áll rendelkezésre egyéb fejlesztési 

célú  terület. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt beépítésre szánt területeken nem kell 

alkalmazni. 
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83. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

129. § 

 

A honvédelmi és katonai célú terület övezete tekintetében a 40. § szerinti övezeti előírások az 

irányadóak. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

 

XVI. Fejezet 

Felhatalmazó és hatályba léptető rendelkezések 

 

84. Felhatalmazó rendelkezések 

 

130. § 

 

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg 

a) a területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során az 

országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan 

állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körét és az eljárás részletes szabályait,  

b) a területrendezési tervekben nem szereplő műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi 

építmények területi elhelyezésére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás részletes 

szabályait, 

c) a Balaton vízparti területeire vonatkozó területfelhasználási terv tartalmi követelményeit, 

d) a Balaton vízparti területeire vonatkozó közcélú területfelhasználást, továbbá a vonatkozó 

kártalanítás részletes szabályait és módját, az eljáró hatóságot és több kártalanításra kötelezett 

esetén a kártalanítás összegének köztük lévő megosztását, 

e) a Balaton vízparti területére a speciális településrendezési és építési követelményeket, 

f) a balatoni partvonal-szabályozási terv tartalmi követelményeit, 

g) a hegybírók e törvény által meghatározott feladatainak részletes szabályait, 

h) a Balatoni főépítész feladatait, 

i) az Étv. 4. § (3a) bekezdése szerinti beépítési szabály megállapításával egyidejűleg a 

területrendezés szabályait. 

(2) Felhatalmazást kap a területrendezésért felelős miniszter, hogy a Területrendezési 

Monitoring Rendszer működési rendjét rendeletben állapítsa meg. 

(3) Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy a balatoni partvonal-

szabályozási tervet rendeletben állapítsa meg. 

(4) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a kultúráért, a környezet- és 

természetvédelemért, valamint a turizmusért felelős miniszterrel egyetértésben a borszőlő 

termőhelyi kataszteri területbe tartozó, kiemelkedő értékű tájelemet képviselő – történeti, 

termelési és turisztikai szempontból – egyedi értékű dűlőket lehatárolja, és e területek 

kivételes értékeinek megőrzésére vonatkozó követelményeket rendeletben szabályozza. 
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85. Hatálybalépés 

 

131. § 

 

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1-130. §, 132-137. §, 139. §, a 140. § (11) bekezdése, a 142. § (1), (2), (3) és (5) 

bekezdése, valamint a 143. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

XVII. Fejezet 

Átmeneti rendelkezések 

 

86. Általános alkalmazási szabály 

 

132. § 

 

E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

87. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel összhangban nem álló megyei 

területrendezési terv hiányában 

 

133. § 

 

A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket 

kell alkalmazni: 

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 18. § és a 4. melléklet előírásainak 

alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell kijelölni, 

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon 

belül a 11. § előírásait kell alkalmazni, 

c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban 

e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már 

nem kell alkalmazni, 

d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban 

a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 

e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban 

e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már 

nem kell alkalmazni, 
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f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban 

a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vezet be 

(országos övezetként állapít meg, vagy megyei területrendezési tervben való megállapításáról 

rendelkezik), azonban a megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy 

megállapításra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvény 23. § (2) 

és 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e törvény övezeti 

előírásait kell alkalmazni. 

 

 

88. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

 

134. § 

 

(1) E törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a Budapesti 

Agglomerációhoz tartozó települések esetében e törvény hatálybalépésétől számított 2 éven 

belül felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

(2) A Budapesti Agglomeráció tekintetében az olyan beépítésre szánt területet, amelyet az 

elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre szánt 

területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület  

a) a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4. melléklet szerinti országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy  

b) az 7. melléklet szerinti Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében a 10. melléklet 

szerinti térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények  

területére esik. 

(3) Fővárosi kerület esetében e törvény hatálybalépésétől az e törvénynek megfelelően 

felülvizsgált Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési 

Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet hatályba lépéséig a kerületi 

településrendezési eszköz készítésénél e törvényben foglalt előírások alkalmazhatók. 

 

89. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 

 

135. § 

 

(1) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos településrendezési eszközeit e 

törvény hatálybalépését követő 2 éven belül kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.  

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein a településrendezési eszközöket a 

Balaton vízparti területére az e törvényben nem szereplő speciális településrendezési és építési 

követelményeket és a Balaton vízparti területére a közcélú vízparti területhasználatot rögzítő 

kormányrendelettel, valamint a balatoni partvonal-szabályozási tervről szóló miniszteri 

rendelettel összhangban kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. A balatoni 

partvonal-szabályozási tervről szóló miniszteri rendeletben rögzített szabályozási partvonalat 

a településrendezési eszközben szerepeltetni kell. 
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(3) A partvonal-szabályozási terveket szükség szerint, de legalább 10 évenként felül kell 

vizsgálni, és szükség szerint módosítani. 

 

136. § 

 

(1) A 2003. december 3-án az ingatlan-nyilvántartásban, vagy a hatályos településrendezési 

eszközökben kemping és strand települési területfelhasználási egységbe sorolt kempingek és 

strandok területének átsorolására és beépíthetőségére, valamint a strandok területének 

tekintetében előírt telekfelosztásra és telekhatár-rendezésre vonatkozó vízpart-rehabilitációs 

tanulmánytervben foglalt előírások és szabályozási elemek helyett e törvény megfelelő 

rendelkezéseit kell alkalmazni a településrendezési tervezés során. 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén szabálytalanul megépült építményre, 

építményrészre fennmaradási engedély csak akkor adható, ha az az Étv. 48/A. § (1) 

bekezdésében foglaltakon túlmenően e törvény előírásainak is megfelel vagy szabályossá 

tehető. 

 

XVIII. Fejezet 

Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

90. Módosító rendelkezések 

 

137. § 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(3a) A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet megállapítani, vagy horizontálisan 

bővíteni, ha a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

törvény bányatelek-megállapításra vonatkozó előírásai teljesülnek.” 

 

138. § 

 

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Ktv.) 4. §-a a következő 41. ponttal egészül ki: 

 

(E törvény alkalmazásában:) 

 

„41. meteorológiai obszervatórium: nagy léptékű időjárási folyamatok megfigyelésére 

alkalmas magaslégköri szondával, időjárási radarral, szélradarral, légkörfizikai 

mérőeszközökkel rendelkező  létesítmény, ahol nagy területi reprezentativitású, különösen 

pontos meteorológiai megfigyeléseket, vagy viharjelzést, légkörfizikai, magaslégköri kutatást 

folytatnak.” 

 

(2) A Ktv. 38/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(A meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatok:) 

„a) a környezet- és klímavédelemhez, árvíz- és belvízvédelemhez, az erdővédelemhez, 

valamint az élet- és vagyonbiztonság megóvásához szükséges meteorológiai adatok gyűjtése, 

információk szolgáltatása, meteorológiai obszervatórium és más mérőállomás üzemeltetése,” 

 

139. § 

 

(1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 

továbbiakban: Tftv.) 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében:) 

 

„a) a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az érintett települési 

önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely 

– a külön jogszabályban rögzített egyedileg meghatározott megyei övezet kivételével – nem 

terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére,” 

 

(2) Hatályát veszti a Tftv. 27. § (1) bekezdés q) pontja. 

 

140. § 

 

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 2. §-a a következő 40. ponttal egészül ki: 

 

(E törvény alkalmazásában:) 

 

„40. Építésügyi műszaki irányelv: jogszabály vagy európai vagy nemzeti szabvány által nem 

vagy nem teljes körűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, 

széles körű szakmai összefogással és állami felügyelettel létrehozott, magyar nyelven kiadott, 

mindenki számára hozzáférhető műszaki előírás, amely egzakt módon, szintekkel, 

osztályokkal, illetve leírással kifejezve megadja, hogy valamely építési terméknek, 

technológiának, műszaki eljárásnak, szolgáltatásnak vagy rendszernek milyen 

követelményeknek kell megfelelnie annak érdekében, hogy a legkedvezőbb műszaki 

eredmények legyenek elérhetők, valamint hogy ezeket a követelményeket milyen módon lehet 

kielégíteni.” 

 

(2) Az Étv. 2. §-a következő 41. ponttal egészül ki: 

„41. Toronyház: olyan épület, amelynek – a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a lejtőoldali 

legalacsonyabb terepcsatlakozásához mért – legmagasabb pontja a 65 métert meghaladja, 

beleértve minden építményrészt, a kupolát, saroktornyot, tetőfelépítményt, az épület tetőzetén 

elhelyezett antennát, kéményt, szellőzőt, egyéb tartozékot és műszaki berendezést.” 

 

(3) Az Étv. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3) Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen toronyház nem helyezhető el.” 

 

(4) Az Étv. 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5a) Nem jár kártalanítás, ha a 13. § (1) bekezdés szerinti építési jog keletkezését követően 

nem történt a helyi építési szabályzatnak megfelelő telekalakítás vagy nem kezdődött meg 

építési tevékenység, és az építési jogot a települési önkormányzat az építési jog keletkezésétől 

számított 7 évet követően módosítja vagy megszünteti.” 

 

(5) Az Étv. 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat építésügyi műszaki irányelvre.  Az adott 

jogszabály vonatkozó követelményei teljesülnek, ha a hivatkozott építésügyi műszaki 

irányelvben meghatározottakkal azonos vagy kedvezőbb megoldások készülnek.” 

 

(6) Az Étv. 33/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában saját lakhatásnak minősül minden olyan eset, 

amelynek során az építtető a lakóépületet vagy lakást életvitelszerű bentlakás céljából 

használja.” 

 

(7) Az Étv. IV/A. Fejezete a következő 57/F. §-sal egészül ki: 

 

„57/F. § (1) A 400 m
2
 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének 

kereskedelmi rendeltetésre változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény 

jogszabályban meghatározott átalakítására hatósági engedély (a továbbiakban: 

rendeltetésmódosítási engedély) alapján van lehetőség.  

(2) A rendeltetésmódosítási engedély iránti eljárásban a Kormányhivatal szakhatósági 

állásfoglalását az 57/C.-57/E. § megfelelő alkalmazásával be kell szerezni.   

(3) Ha rendeltetésmódosítási engedély nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi rendeltetésű 

használatára, a hatóság megtiltja a kereskedelmi rendeltetésű használatot, és legfeljebb az 

eljárási bírság mértékének megfelelő összegű bírságot szabhat ki.” 

 

(8) Az Étv. a következő 60/F. § -sal egészül ki: 

„60/F. § E törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

törvénnyel megállapított 19. § (3) bekezdését  

a) a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni,  

b) a hatályba lépését megelőzően indult eljárásokban nem kell alkalmazni azzal, hogy a 19. § 

(3) bekezdésében foglalt előírással ellentétes tartalommal a kérelem nem módosítható.” 

 

(9) Az Étv. 62. § (1c) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 
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„c) a rendeltetésmódosítási eljárás részletes szabályait, az eljáró hatóság kijelölését és az 

eljárás során vizsgálandó szempontokat” 

 

(rendeletben állapítsa meg.) 

 

(10) Az Étv.  

a) 4. § (3a) bekezdésében a „valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére” 

szövegrész helyébe a „valamint a nemzetbiztonsági célú építmények telkére, továbbá a 

településképi szempontból kiemelten meghatározó és kiemelt jelentőségű területen lévő 

telekre” szöveg, 

b) 33/A. § (2) és (3) bekezdésében az „építési tevékenységet” szövegrész helyébe az „építési, 

valamint az ehhez szükséges tereprendezési, támfalépítési tevékenységet” szöveg 

lép. 

 

(11) Az Étv. 

a) 60. § (8) bekezdésében a „2018. december 31-e” szövegrész helyébe a „2020. szeptember 

1-e” szöveg, 

b) 60. § (9) bekezdésében a „2018. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2020. szeptember 

1-jét” szöveg 

lép.  

 

141. § 

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 4/C. § (3) 

bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas építmények közül) 

 

„c) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 

kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 

követelmények érvényesítése céljából az országos jelentőségű védett természeti területen a 

műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint 

alatti elhelyezést kell biztosítani, ide nem értve, ha már meglévő oszlopsor (közös közmű 

oszlopsor) felhasználásával kerül sor az elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok 

kiépítésére;” 

 

142. § 

 

(1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 2. §-a 

a következő (2b)-(2e) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2b) E törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály országos településkép-védelmet 

biztosíthat a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre. 
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(2c) Az országos településkép-védelem keretében a településképi szempontból kiemelten 

meghatározó területre – a terület kijelölésével egyidejűleg – a Kormány rendeletben országos 

jelentőségű településképi követelményeket és országos településkép-érvényesítési eszközöket 

állapíthat meg.  

(2d) A (2c) bekezdés esetében a (2) bekezdés szerinti önkormányzati településképi rendelet 

rendelkezései – a kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában – a településképi 

szempontból kiemelten meghatározó terület tekintetében nem alkalmazhatók. 

(2e) Az Étv. 4. § (3a) bekezdése szerinti területekre vonatkozóan országos településkép-

védelem a (2c) bekezdés figyelembevételével biztosítható.” 

 

(2) A Tvtv. a következő 1/A. alcímmel egészül ki: 

 

„1/A. Országos településkép-védelem 

 

2/A. § (1) Az országos jelentőségű településképi követelmény a 3. § (1) bekezdés a), b) és d) 

pontjában meghatározott követelményekre terjedhet ki. 

(2) A Kormány az országos jelentőségű településképi követelmények érvényesítésének 

elősegítésére a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre egyedi 

településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: egyedi kézikönyv) készítését írhatja elő, az 

egyedi kézikönyv tartalmára, elkészítésére és egyeztetésére vonatkozó részletes szabályok 

meghatározásával. Az egyedi kézikönyv az országos főépítész közreműködésével készül. 

(3) A Kormány az országos jelentőségű településképi követelmények érvényesülése 

érdekében a (4) és (6) bekezdés szerinti országos településkép-érvényesítési eszközök 

alkalmazását írhatja elő. 

(4) A településképi szempontból kiemelten meghatározó területre – kormányrendeletben 

meghatározott esetekben és részletszabályok szerint – kormányrendeletben kijelölt 

államigazgatási szerv 

a) tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít az országos jelentőségű településképi 

követelményekről, ennek keretében javaslatot tesz a követelmények érvényesítési módjára, 

b) kiemelt településképi véleményezési eljárást folytat le és településképi véleményt ad az 

építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően a jogszabályban meghatározott építésügyi 

hatósági engedélykérelemhez, 

c) kiemelt településképi bejelentési eljárást folytat le és településképi döntést hoz az 

építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, 

reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében, 

d) településképi kötelezést ad ki, és településkép-védelmi bírságot szab ki. 

(5) A (4) bekezdés szerint kijelölt államigazgatási szerv az országos jelentőségű településképi 

követelmények érvényesülése érdekében a 11. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint jár el 

azzal, hogy – jogszabályban meghatározott esetekben és módon – 10 000 000 forintig terjedő 

közigazgatási bírságnak megfelelő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el. 

(6) Az Országgyűlés vagy a Kormány támogatási és ösztönző rendszer útján segíthető elő az 

országos jelentőségű településképi követelmények érvényesülését, amely alkalmazásáról az 

országos településkép-védelmet biztosító törvény vagy kormányrendelet rendelkezik.” 
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(3) A Tvtv. 12. § (1) bekezdése a következő h)–k) ponttal egészül ki: 

 

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg) 

 

„h) az országos településkép-védelemmel érintett településképi szempontból kiemelten 

meghatározó területet és az érintett ingatlanokat, 

i) a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre vonatkozó egyedi kézikönyv 

tartalmi elemeit, az elkészítésére és egyeztetésére vonatkozó részletes szabályokat,  

j) a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre vonatkozó országos 

jelentőségű településképi követelményeket, továbbá a reklámhordozó és reklám elhelyezésére 

vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket, a létesíthető 

reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit, 

k) az országos településképi követelmények érvényesülése érdekében alkalmazandó országos 

településkép-érvényesítési eszközöket, az egyes eszközök alkalmazásának eseteit, módját, 

részletes szabályait, a vonatkozó eljárások szabályait, beleértve az eljárásokban vizsgálandó 

településképi szempontokat és az eljárások alóli mentesség feltételeit, a támogatási és 

ösztönző rendszer alkalmazását, továbbá az országos településkép-érvényesítési eszközök 

alkalmazására hatáskörrel rendelkező hatóságokat és feladatkörrel rendelkező egyéb 

szerveket.” 

 

(4) A Tvtv.  

a) 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „folytathat le” szövegrész helyébe a „folytathat le az Étv. 

57/F. § hatálya alá nem tartozó,” szöveg, az „a rendeltetésmódosítások” szövegrész helyébe a 

„az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások” szöveg, 

b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatósági engedélyhez” szövegrész helyébe az „az Étv. 

57/F. § hatálya alá nem tartozó, hatósági engedélyhez” szöveg, az „a rendeltetésmódosítások” 

szövegrész helyébe az „az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások” 

szöveg 

lép. 

 

(5) A Tvtv. 

a) 2. § (2) bekezdésében a „a (2a) bekezdés” szövegrész helyébe a „a (2a), a (2b) és (2c) 

bekezdés” szöveg, 

b) 2. alcímének címében az „A településképi” szövegrész helyébe az „A helyi településképi” 

szöveg, 

c) 11/A. § (3) bekezdésében „a településképi” szövegrész helyébe a „a (2a), (2b) és (2c) 

bekezdések szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó területek kivételével a településképi” 

szöveg, 

d) 11/B. § (4) bekezdésében a „2. § (2a) bekezdés” szövegrész helyébe a „2. § (2a), (2b) és 

(2c) bekezdés” szöveg, 

e) 12. § (2) bekezdésében a „hogy – a (2a) bekezdés” szövegrész helyébe a „hogy – a 2. § 

(2a), (2b) és (2c) bekezdések” szöveg 

lép. 
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91. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

143. § 

 

Hatályát veszti 

a) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény, 

b) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, 

c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény. 

 

 



69 

 

 

1/1. melléklet  

A Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések jegyzéke 
 

1. Budapest 

2. Alsónémedi 

3. Biatorbágy 

4. Budajenő 

5. Budakalász 

6. Budakeszi 

7. Budaörs 

8. Csobánka 

9. Csomád 

10. Csömör 

11. Csörög 

12. Délegyháza 

13. Diósd 

14. Dunabogdány 

15. Dunaharaszti 

16. Dunakeszi 

17. Dunavarsány 

18. Ecser 

19. Erdőkertes 

20. Érd 

21. Felsőpakony 

22. Fót 

23. Göd 

24. Gödöllő 

25. Gyál 

26. Gyömrő 

27. Halásztelek 

28. Herceghalom 

29. Isaszeg 

30. Kerepes 

31. Kistarcsa 

32. Kisoroszi 

33. Leányfalu 

34. Majosháza 

35. Maglód 

36. Mogyoród 

37. Nagykovácsi 

38. Nagytarcsa 

39. Ócsa 

40. Őrbottyán 

41. Páty 

42. Perbál 

43. Pécel 

44. Pilisborosjenő 

45. Piliscsaba 

46. Pilisjászfalu 

47. Pilisszántó 

48. Pilisszentiván 

49. Pilisszentkereszt 

50. Pilisszentlászló 

51. Pilisvörösvár 

52. Pomáz 

53. Pócsmegyer 

54. Pusztazámor 

55. Remeteszőlős 

56. Solymár 

57. Sóskút 

58. Szada 

59. Százhalombatta 

60. Szentendre 

61. Szigethalom 

62. Szigetmonostor 

63. Szigetszentmiklós 

64. Sződ 

65. Sződliget 

66. Tahitótfalu 

67. Taksony 

68. Tárnok 

69. Telki 

70. Tinnye 

71. Tök 

72. Tököl 

73. Törökbálint 

74. Üllő 

75. Üröm 

76. Vác 

77. Vácrátót 

78. Vecsés 

79. Veresegyház 

80. Visegrád 

81. Zsámbék 

 

1/2. melléklet  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések jegyzéke 

1. Alsóörs 

2. Alsópáhok 

3. Andocs 

4. Aszófő 

5. Ábrahámhegy 

6. Ádánd  

7. Badacsonytomaj 

8. Badacsonytördemic 

9. Balatonakali 

10. Balatonakarattya 

11. Balatonalmádi 

12. Balatonberény 

13. Balatonboglár 

14. Balatoncsicsó 

15. Balatonederics 

16. Balatonendréd 

17. Balatonfenyves 

18. Balatonfőkajár 

19. Balatonföldvár 

20. Balatonfüred 

21. Balatonfűzfő 

22. Balatongyörök 

23. Balatonhenye 

24. Balatonkenese 

25. Balatonkeresztúr 

26. Balatonlelle 

27. Balatonmagyaród 

28. Balatonmáriafürdő 

29. Balatonőszöd 

30. Balatonrendes 

31. Balatonszabadi 

32. Balatonszárszó 

33. Balatonszemes 

34. Balatonszentgyörgy 

35. Balatonszepezd 

36. Balatonszőlős 

37. Balatonudvari 

38. Balatonújlak 

39. Balatonvilágos 

40. Bábonymegyer 

41. Bálványos 

42. Barnag 

43. Bókaháza  

44. Buzsák 

45. Csajág 
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46. Csapi  

47. Cserszegtomaj 

48. Csopak 

49. Dióskál  

50. Csömend 

51. Dörgicse 

52. Egeraracsa  

53. Esztergályhorváti  

54. Felsőörs 

55. Felsőpáhok 

56. Fonyód 

57. Főnyed 

58. Galambok 

59. Gamás 

60. Garabonc 

61. Gétye  

62. Gyenesdiás 

63. Gyugy 

64. Gyulakeszi 

65. Hács 

66. Hegyesd 

67. Hegymagas 

68. Hévíz 

69. Hidegkút 

70. Hollád 

71. Kapolcs 

72. Kapoly 

73. Káptalantóti 

74. Karád 

75. Karmacs 

76. Kékkút 

77. Kereki 

78. Keszthely 

79. Kéthely 

80. Kisapáti 

81. Kisberény 

82. Kőröshegy 

83. Kötcse 

84. Kővágóörs 

85. Köveskál 

86. Küngös 

87. Látrány 

88. Lengyeltóti 

89. Lesencefalu 

90. Lesenceistvánd 

91. Lesencetomaj 

92. Litér 

93. Lovas 

94. Lulla 

95. Marcali 

96. Mencshely 

97. Mindszentkálla 

98. Monostorapáti 

99. Monoszló 

100. Nagyberény  

101. Nagycsepely 

102. Nagyrada 

103. Nagyvázsony 

104. Nemesbük 

105. Nemesgulács 

106. Nemesvita 

107. Nikla 

108. Nyim  

109. Óbudavár 

110. Ordacsehi 

111. Öcs 

112. Öreglak 

113. Örvényes 

114. Paloznak 

115. Pécsely 

116. Pula 

117. Pusztaszemes 

118. Raposka 

119. Révfülöp 

120. Rezi 

121. Ságvár 

122. Salföld 

123. Sármellék 

124. Sávoly 

125. Sérsekszőlős 

126. Siófok 

127. Siójut 

128. Som  

129. Somogybabod 

130. Somogymeggyes 

131. Somogysámson 

132. Somogyszentpál 

133. Somogytúr 

134. Somogyvár 

135. Szántód 

136. Szegerdő 

137. Szentantalfa 

138. Szentbékkálla 

139. Szentgyörgyvár 

140. Szentjakabfa 

141. Szentkirályszabadja 

142. Szigliget 

143. Szólád 

144. Szőlősgyörök 

145. Tab 

146. Tagyon 

147. Taliándörögd 

148. Tapolca 

149. Táska 

150. Teleki 

151. Tihany 

152. Tikos 

153. Torvaj 

154. Tótvázsony 

155. Uzsa 

156. Vállus 

157. Várvölgy 

158. Vászoly 

159. Veszprémfajsz 

160. Vigántpetend 

161. Vindornyafok 

162. Vindornyalak 

163. Vindornyaszőlős 

164. Visz 

165. Vonyarcvashegy 

166. Vöröstó 

167. Vörs 

168. Zala 

169. Zalaapáti  

170. Zalacsány  

171. Zalakaros 

172. Zalakomár  

173. Zalamerenye 

174. Zalaszabar 

175. Zalaszántó 

176. Zalaszentmárton  

177. Zalaújlak  

178. Zalavár 

179. Zamárdi 

180. Zánka 

 

1/3. melléklet  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke 
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1. Alsóörs 

2. Alsópáhok* 

3. Aszófő 

4. Ábrahámhegy 

5. Badacsonytomaj 

6. Badacsonytördemic 

7. Balatonakali 

8. Balatonakarattya 

9. Balatonalmádi 

10. Balatonberény 

11. Balatonboglár 

12. Balatonederics 

13. Balatonfenyves 

14. Balatonfőkajár 

15. Balatonföldvár 

16. Balatonfüred 

17. Balatonfűzfő 

18. Balatongyörök 

19. Balatonkenese 

20. Balatonkeresztúr 

21. Balatonlelle 

22. Balatonmáriafürdő 

23. Balatonőszöd 

24. Balatonrendes 

25. Balatonszabadi 

26. Balatonszárszó 

27. Balatonszemes 

28. Balatonszentgyörgy 

29. Balatonszepezd 

30. Balatonudvari 

31. Balatonvilágos 

32. Cserszegtomaj* 

33. Csopak 

34. Felsőörs* 

35. Felsőpáhok* 

36. Fonyód 

37. Gyenesdiás 

38. Hévíz* 

39. Keszthely 

40. Kőröshegy* 

41. Kővágóörs 

42. Lovas* 

43. Örvényes 

44. Paloznak 

45. Révfülöp 

46. Siófok 

47. Szántód 

48. Szigliget 

49. Tihany 

50. Vonyarcvashegy 

51. Zamárdi 

52. Zánka 

_______ 

* Partközeli település. 

 

2. melléklet 

Az Ország Szerkezeti Terve 

 

3/1. melléklet 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 

3/2. melléklet 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete 

 

3/3. melléklet 

Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete, az erdők övezete és az erdőtelepítésre 

javasolt terület övezete 

 

3/4. melléklet 

Tájképvédelmi terület övezete 

 

3/5. melléklet 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 
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3/6. melléklet 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

3/7. melléklet 

Nagyvízi meder övezete és a VTT-tározók övezete 

 

3/8. melléklet 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

 

4/1. melléklet  

Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi 

térszerkezetet meghatározó főutak 

 

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

környezetét jelenti) 

1.  Távlati gyorsforgalmi utak 

 A B C 

1.  Meglévő szakasz Tervezett szakasz 

2. M0:  Biatorbágy (M1) – Budaörs – 

Budakeszi – Nagykovácsi – Budapest 

[II. ker.] – Solymár – Pilisborosjenő – 

Üröm – Budapest [III. kerület] – 

Budakalász (11. sz. főút) –  

3. – Budakalász (11. sz. főút) – 

Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] – 

Dunakeszi – Budapest [XV. ker.] – Fót 

– Csömör – Budapest [XVI. ker.] – 

Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest 

[XVII. ker.] – Ecser – Üllő – Vecsés – 

Gyál – Budapest [XXIII. ker.] – 

Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – 

Budapest [XXII. ker.] – Diósd – 

Törökbálint – Biatorbágy (M1)  

 

4. M1: Budapest – Győr – Hegyeshalom – 

(Ausztria) 

 

5. M10:  Budapest – Esztergom – (Szlovákia) 

6. M15: Levél (M1) – Rajka – (Szlovákia)  

7. M19: Bőny (M1) – Győr (1. sz. főút)  

8. R100:  Bicske térsége (M1) – Kesztölc (M10)  

9. M2: Budapest (M0) – Vác –  – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia) 

10. R21:  Hatvan (M3) – Salgótarján – 

Ipolytarnóc – (Szlovákia) 

11. M25:  Füzesabony térsége (M3) – Eger 
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12. M3: Budapest – Hatvan – Füzesabony – 

Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – 

Vásárosnamény –  

 – Vásárosnamény – Beregdaróc – 

(Ukrajna) 

13. M30: Mezőcsát (M3) – Miskolc –  – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – 

(Szlovákia) 

14. M31: Budapest (M0) – Kistarcsa – Kerepes – 

Gödöllő térsége (M3) 

 

15. M32:  Szolnok (M4) – Füzesabony térsége 

(M3) 

16. M34:  Vásárosnamény (M3) – Záhony – 

(Ukrajna) 

17. M35: Görbeháza (M3) – Debrecen – – Debrecen – Berettyóújfalu térsége 

(M4) 

18. M4:  Budapest – Szolnok – Püspökladány – 

Berettyóújfalu – Nagykereki – 

(Románia) 

19. M43: Szeged (M5) – Csanádpalota – 

(Románia) 

 

20. M44:  Nagykőrös (M8) – Békéscsaba  

21. R44:  Békéscsaba – Gyula – (Románia) 

22. R47:  Berettyóújfalu térsége (M4) – 

Békéscsaba – Hódmezővásárhely – 

Szeged (M43) 

23. R49:  Őr (M3) – Csenger térsége – 

(Románia) 

24. M5: Budapest – Kecskemét – 

Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – 

(Szerbia) 

 

25. M51: Budapest (M5) – Budapest (M0)  

26. M6: Budapest (M0) – Dunaújváros – 

Szekszárd – Bóly térsége–  

 – Bóly térsége – Ivándárda – 

(Horvátország) 

27. M60: Bóly térsége (M6) – Pécs –   – Pécs – Szigetvár – Barcs – 

(Horvátország) 

28. R67:  Balatonszemes (M7) – Kaposvár (M9) 

29. M7: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – 

Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – 

Letenye – (Horvátország) 

 

30. M70: Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – 

(Szlovénia) 

 

31. R76:  Balatonszentgyörgy (M7) – Misefa 

(M9) 

32. M8:  Balatonfőkajár (M7) – Sárbogárd – 

Dunaújváros – Kecskemét – Szolnok 

(M4)  

33. R8:  Vasvár (M9) – Balatonfőkajár (M7) 

34. M80:  (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – 
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Körmend – Vasvár (M9) 

35. R83:  Pápa – Tét – Győr (M1) 

36. M85: Győr térsége (M1) – Csorna –   – Csorna – Nagycenk – Sopron – 

(Ausztria) 

37. M86: Szombathely térsége – Csorna (M85) –   – Csorna (M85) – Mosonmagyaróvár 

térsége (M1) 

38. M9: – Szekszárd – Dusnok –   Nagycenk (M85) – Szombathely – 

Vasvár Rábahídvég (M80)  

Vasvár (M80) – Zalaegerszeg – 

Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár 

– Szekszárd   

Dusnok – Szeged (M5) 

 

2. Távlati főutak 

2.1. Meglévő szakaszok:  

 A B 

1. 1. sz. főút: Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár 

– Hegyeshalom – (Ausztria) 

2. 2. sz. főút: Budapest – Dunakeszi – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia) 

3. 3. sz. főút: Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc 

– Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia) 

4. 4. sz. főút: Budapest – Cegléd – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – 

Hajdúhadház – Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna) 

5. 5. sz. főút: Budapest – Dabas – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke 

– (Szerbia) 

6. 6. sz. főút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország) 

7. 7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Letenye – 

(Horvátország) 

8. 8. sz. főút: Székesfehérvár (63. sz. főút) – Veszprém (R8); Vashosszúfalu (R8) – 

Vasvár – Körmend – Szentgotthárd – (Ausztria) 

9. 10. sz. főút: Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Nyergesújfalu – 

Dunaalmás (1. sz. főút) 

10. 101. sz. főút: Hegyeshalom (M1) – Hegyeshalom (1. sz. főút) 

11. 102. sz. főút: Herceghalom (M1) – Pilisjászfalu (10. sz. főút) 

12. 11. sz. főút: Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom (117. sz. főút) 

13. 111. sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) – Dorog (10. sz. főút) 

14. 117. sz. főút: Dorog (10. sz. főút) – Tát (10. sz. főút) 

15. 12. sz. főút: Vác (2. sz. főút) – Nagymaros – Szob 

16. 13. sz. főút: (Szlovákia) – Komárom – Kisbér (81. sz. főút) 

17. 131. sz. főút: Komárom (10. sz. főút) – Komárom (13. sz. főút) 

18. 14. sz. főút: Győr (1. sz. főút) – Vámosszabadi – (Szlovákia) 

19. 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) – Rajka – (Szlovákia) 

20. 21. sz. főút: Hatvan (3. sz. főút) – Salgótarján – Somoskőújfalu – (Szlovákia) 

21. 212. sz. főút: Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – 

Gyöngyös (3. sz. főút) 
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22. 22. sz. főút: Bánk (2. sz. főút) – Balassagyarmat – Salgótarján (21. sz. főút) 

23. 222. sz. főút: Balassagyarmat (22. sz. főút) – (Szlovákia) 

24. 23. sz. főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) –Tarnalelesz (25. sz. főút) 

25. 24. sz. főút: Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút) 

26. 25. sz. főút: Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút) 

27. 26. sz. főút: Miskolc (3. sz. főút) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – 

Bánréve – (Szlovákia) 

28. 27. sz. főút: Sajószentpéter (26. sz. főút) – Edelény – Tornanádaska térsége – 

(Szlovákia) 

29. 302. sz. főút: Emőd (M3) – Emőd (3. sz. főút) 

30. 304. sz. főút: Miskolc (M30) – Miskolc (3. sz. főút) 

31. 306. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) – Szirmabesenyő (26. sz. főút) 

32. 31. sz. főút: Budapest (M0) – Sülysáp – Kóka – Nagykáta – Jászberény – Dormánd 

(33. sz. főút) 

33. 311. sz. főút: Nagykáta (31. sz. főút) – Cegléd (4. sz. főút) 

34. 32. sz. főút: Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (4. sz. főút) 

35. 33. sz. főút: Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (4. sz. főút) 

36. 338. sz. főút: Nyíregyháza (M3) – Nyíregyháza (41. sz. főút) 

37. 34. sz. főút: Tiszafüred (33. sz. főút) – Kunhegyes – Fegyvernek (4. sz. főút) 

38. 35. sz. főút: Nyékládháza (3. sz. főút) – Polgár – Debrecen (4. sz. főút) 

39. 354. sz. főút: Hajdúhadháza (4. sz. főút) – Debrecen (33. sz. főút) 

40. 36. sz. főút: Polgár (35. sz. főút) – Nyíregyháza (4. sz. főút) 

41. 37. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) – Szerencs – Sátoraljaújhely – (Szlovákia) 

42. 38. sz. főút: Mezőzombor (37. sz. főút) – Nyíregyháza (36. sz. főút) 

43. 381. sz. főút: Sátoraljaújhely (37. sz. főút) – Cigánd – Kisvárda (4. sz. főút)  

44. 39. sz. főút: Mezőzombor (37. sz. főút) – Mád – Encs (3. sz. főút) 

45. 401. sz. főút: Cegléd (M4) – Cegléd (4. sz. főút) 

46. 402. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) – Szolnok (32. sz. főút) 

47. 403. sz. főút: Nyíregyháza (M3) – Nyírtura (4. sz. főút) 

48. 405. sz. főút: Albertirsa (4. sz. főút) – Újhartyán (M5) 

49. 41. sz. főút: Nyíregyháza (4. sz. főút) – Vásárosnamény – Beregsurány – (Ukrajna) 

50. 42. sz. főút: Püspökladány (4. sz. főút) – Berettyóújfalu – Ártánd – (Románia) 

51. 427. sz. főút: Berettyóújfalu (47. sz. főút) – Berettyóújfalu (42. sz. főút) 

52. 43. sz. főút: Szeged (5. sz. főút) – Makó – Nagylak – (Románia) 

53. 430. sz. főút:  Makó (M43) – Makó (43. sz. főút) 

54. 431. sz. főút: Kiszombor (43. sz. főút) – (Románia) 

55. 44. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Békéscsaba (M44) 

56. 441. sz. főút: Cegléd (4. sz. főút) – Nagykőrös – Kecskemét 

57. 442. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) – Martfű – Tiszaföldvár – Kunszentmárton (44. sz. 

főút) 

58. 443. sz. főút: Gyomaendrőd (46. sz. főút) – Szarvas (44. sz. főút) 

59. 445. sz. főút: Kecskemét (M5) – Kecskemét (44. sz. főút) 

60. 45. sz. főút: Kunszentmárton (44. sz. főút) – Szentes – Hódmezővásárhely (M47) 
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61. 451. sz. főút: Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Csongrád – Szentes (45. sz. főút) 

62. 46. sz. főút: Törökszentmiklós (4. sz. főút) – Mezőtúr – Gyomaendrőd – 

Mezőberény (47. sz. főút) 

63. 470. sz. főút: Mezőberény (47. sz. főút) – Békéscsaba (M44) 

64. 471. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút) – Mátészalka (49. sz. főút) 

65. 48. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút) – Nyírábrány – (Románia) 

66. 49. sz. főút: Rohod (41. sz. főút) – Mátészalka – Csengersima – (Románia) 

67. 491. sz. főút: Győrtelek (49. sz. főút) – Tiszabecs – (Ukrajna) 

68. 51. sz. főút: Budapest (M0) – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia) 

69. 511. sz. főút: Baja (51. sz. főút) – Baja (55. sz. főút) 

70. 52. sz. főút: Kecskemét (M5) – Solt – Dunaföldvár (6. sz. főút) 

71. 53. sz. főút: Solt (52. sz. főút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia) 

72. 54. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) – Soltvadkert – Sükösd (51. sz. főút) 

73. 55. sz. főút: Szeged (5. sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6) 

74. 551. sz. főút: Baja (51. sz. főút) – Baja (511. sz. főút) 

75. 56. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Mohács – Udvar – (Horvátország) 

76. 57. sz. főút: Mohács – Pécs térsége (6. sz. főút) 

77. 578. sz. főút:  Pécs (6. sz. főút) – Kozármisleny (M60) 

78. 58. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Harkány – Drávaszabolcs – (Horvátország) 

79. 61. sz. főút: Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. 

főút) 

80. 611. sz. főút: Dombóvár (61. sz. főút) – Sásd (66. sz. főút)  

81. 62. sz. főút: Dunaújváros (6. sz. főút) – Székesfehérvár (7. sz. főút) 

82. 63. sz. főút: Tolna (6. sz. főút) – Sárbogárd – Székesfehérvár (8. sz. főút) 

83. 631. sz. főút: Szedres (63. sz. főút) – Szedres (M6) 

84. 64. sz. főút: Simontornya (61. sz. főút) – Enying (7. sz. főút) 

85. 65. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút) 

86. 651. sz. főút: Nagykónyi (61. sz. főút) – Iregszemcse (65. sz. főút) 

87. 66. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kapospula (61.610. sz. főút) 

88. 67. sz. főút: Szigetvár (6. sz. főút) – Kaposvár – Látrány – Balatonszemes (7. sz. 

főút) 

89. 68. sz. főút: Barcs (6. sz. főút) – Nagyatád – Balatonberény (7. sz. főút) 

90. 681. sz. főút: Nagyatád (68. sz. főút) – Berzence – (Horvátország) 

91. 71. sz. főút: Lepsény (7. sz. főút) – Balatonfüred – Keszthely (76. sz. főút) 

92. 72. sz. főút: Balatonfűzfő (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút) 

93. 73. sz. főút: Csopak (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút) 

94. 74. sz. főút: Nagykanizsa (7. sz. főút) – Zalaegerszeg – Vasvár (8. sz. főút) 

95. 75. sz. főút: Keszthely (71. sz. főút) – Rédics (86. sz. főút) 

96. 76. sz. főút: Balatonberény (7. sz. főút) – Sármellék – Zalacsány – Zalaegerszeg – 

Nádasd (86. sz. főút) 

97. 760. sz. főút: Keszthely (75. sz. főút) – Szentgyörgyvár (76. sz. főút) 

98. 77. sz. főút: Veszprém (8. sz. főút) – Tapolca – Lesencetomaj (84. sz. főút) 

99. 801. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Csór (8. sz. főút) 
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100. 81. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Kisbér – Győr (1. sz. főút)  

101. 811. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Lovasberény – Vértesacsa – Felcsút – 

Óbarok (1. sz. főút) 

102. 813. sz. főút: Győr keleti térsége (M1) – Győr (1. sz. főút) 

103. 82. sz. főút: Veszprém térsége (8. sz. főút) – Zirc – Pannonhalma – Győr (M1) 

104. 821. sz. főút: Győr (1. sz. főút) – Győr (83. sz. főút) 

105. 83. sz. főút: Városlőd (R8) – Pápa – Győr (1. sz. főút) 

106. 830. sz. főút: Veszprém (8. sz. főút) – Veszprém (82. sz. főút) 

107. 832. sz. főút: Pápa (83.sz. főút) – Csót – Bakonytamási – Veszprémvarsány (82. sz. 

főút) 

108. 834. sz. főút: Pápa (83.sz. főút) – Nemesszalók – Celldömölk – Sárvár (84. sz. főút) 

109. 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria) 

110. 85. sz. főút: Győr térsége (1. sz. főút) – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84. sz. főút) 

111. 86. sz. főút: (Szlovénia) – Rédics – Zalabaksa – Zalalövő – Körmend – 

Szombathely – Csorna – Mosonmagyaróvár (150. sz. főút) 

112. 861. sz. főút: Kópháza (84. sz. főút) – (Ausztria) 

113. 87. sz. főút: Kám (8. sz. főút) – Szombathely – Kőszeg – (Ausztria) 

114. 88. sz. főút: Vát (86. sz. főút) – Sárvár (84. sz. főút)  

115. 89. sz. főút: Gencsapáti (87. sz. főút) – Bucsu – (Ausztria) 

116.  Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai 

 

2.2. Tervezett szakaszok: 

 A B 

1. 1. sz. főút: Győr elkerülő (Vámosszabadi (14. sz. főút) – Abda (1. sz. főút)) 

2. 31. sz. főút: új nyomvonalon: Ecser (M0) – Nagykáta (31. sz. főút) 

3. 51. sz. főút: Baja délkeleti elkerülő 

4. 57. sz. főút: Mohács – Dávod (51. sz. főút) 

5. 82. sz. főút: Veszprém – Gyulafirátót elkerülő  

6. 86. sz. főút:  Szombathely elkerülő (Szombathely – Balogunyom – Kisunyom) 

7. 100. sz. főút: Bicske térsége (M1) – Százhalombatta – Újhartyán (M5) 

8. 160.sz. főút: Mosonmagyaróvár (M1) – Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) 

9. 213. sz. főút: Gödöllő (3. sz. főút) – Vác térsége – Tahitótfalu (11. sz. főút) 

10. 305. sz. főút Miskolc 

11. 312. sz. főút: Albertirsa (4. sz. főút) – Tápiószentmárton – Nagykáta – Jászfényszaru 

(32. sz. főút) 

12. 338. sz. főút:  Nyíregyháza nyugati elkerülő (36. sz. és 38. sz. főút)  

13. 445. sz. főút:  Kecskemét északi elkerülő (5. sz. főút – M5) 

14. 481. sz. főút:  Debrecen reptérre vezető út 

15. 512. sz. főút: Kalocsa (51. sz. főút) – Paks térsége (M6) 

16. 813. sz. főút: Győr (1. sz. főút) – Vámosszabadi (14. sz. főút) 

17. 836. sz. főút: Pápa (83. sz. főút) – Devecser – Tapolca (77. sz. főút) 

18. 851. sz. főút: (Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós térsége (85. sz. főút) 

19. 861. sz. főút: Rábacsanak térsége (86. sz. főút) – Pápa (83. sz. főút) 
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20. 862. sz. főút Jánossomorja (86. sz. főút) – (Ausztria) 

21.  Győr (M19) – Gönyű (1. sz. főút) 

22.  (Szlovénia) – Bajánsenye – Zalalövő – Zalaszentgyörgy térsége (76. sz. 

főút) 

23.  Lenti térsége (75. sz. főút) – Tornyiszentmiklós (M70) 

24.   Devecser – Sümeg – Keszthely (71. sz. főút) 

25.   Mór (81. sz. főút) – Oroszlány térsége 

26.   Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – 

Nagykónyi (61. sz. főút) 

27.   Iharosberény térsége (61. sz. főút) – Gyékényes térsége – 

(Horvátország) 

28.   Pécs térsége (M60) – Vajszló 

29.   Darány (6. sz. főút) – Sellye – Harkány – Siklós – Villány – Udvar 

térsége (56. sz. főút) 

30.   Köblény térsége (M9) – Komló térsége (66. sz. főút) 

31.   Kalocsa (51. sz. főút) – Kecel (54. sz. főút) 

32.   Soltvadkert (53. sz. főút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – 

Derekegyház – Nagymágocs – Orosháza (M47) 

33.   Szabadegyháza (62. sz. főút) – Adony – Ráckeve – Kiskunlacháza (51. 

sz. főút) 

34.   Szigetszentmiklós (M0) – Ráckeve 

35.   Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút) 

36.   Szécsény térsége (22. sz. főút) – Nógrádszakál – (Szlovákia) 

37.   Pétervására (23. sz. főút) – Sirok (24. sz. főút) 

38.   Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – 

Kenderes (4. sz. főút) 

39.   Tiszafüred (33. sz. főút) – Tiszaörs (34. sz. főút) 

40.   Törökszentmiklós (46. sz. főút) – Martfű térsége (442. sz. főút) 

41.   Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) – Kiskunhalas – Mélykút – Kunbaja – 

(Szerbia) 

42.   Hódmezővásárhely (M47) – Kübekháza térsége (Szerbia/Románia) 

43.   Hódmezővásárhely (M47) – Makó (43. sz. főút) 

44.   Szarvas (44. sz. főút) – Orosháza – Mezőkovácsháza – Battonya – 

(Románia) 

45.   Békés (47. sz. főút) – Doboz – Sarkad – Méhkerék térsége – (Románia) 

46.   Békéscsaba (M44) – Doboz 

47.   Békéscsaba – Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza 

48.   Kisújszállás (4. sz. főút) – Túrkeve – Mezőtúr – Szarvas (44. sz. főút) 

49.   Kunmadaras (34. sz. főút) – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom (47. 

sz. főút) 

50.   Rakamaz térsége (38. sz. főút) – Tiszavasvári – Hajdúböszörmény (35. 

sz. főút) 

51.   Tiszafüred - Polgár 

52.   Nyíregyháza térsége (M3) – Nyírbátor – Vállaj – (Románia) 
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53.   Csökmő térsége (47. sz. főút) – Körösnagyharsány – (Románia) 

54.   Budapest tervezett főútjai  

 

2.3.    Főutak tervezett településelkerülő szakaszai  

(A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét 

fogják képezni.) 

 A B 

1. 1. sz. főút: Tatabánya, Vértesszőlős, Tata, Almásfüzitő, Komárom, Abda, Öttevény, 

Mosonmagyaróvár 

2. 3. sz. főút: Gödöllő 

3. 4. sz. főút: Törökszentmiklós, Újfehértó 

4. 5. sz. főút: Örkény, Kistelek 

5. 6. sz. főút: Pécs, Szigetvár 

6. 7. sz. főút: Martonvásár, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony 

7. 10. sz. főút: Nyergesújfalu, Lábatlan 

8. 11. sz. főút: Pilismarót 

9. 22. sz. főút: Érsekvadkert, Balassagyarmat, Őrhalom, Szécsény, Endrefalva, 

Szalmatercs, Karancsság, Ságújfalu, Kishartyán 

10. 23. sz. főút: Bátonyterenye, Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz 

11. 25. sz. főút: Szentdomonkos, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve 

12. 26. sz. főút: Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika, Vadna, Dubicsány, Putnok 

13. 27. sz. főút: Edelény 

14. 31. sz. főút: Nagykáta, Jászjákóhalma, Jászapáti 

15. 311. sz. főút: Cegléd 

16. 32. sz. főút: Pusztamonostor, Jászberény, Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, 

Jászalsószentgyörgy 

17. 33. sz. főút: Dormánd, Besenyőtelek 

18. 35. sz. főút: Nagycsécs, Sajószöged 

19. 36. sz. főút: Tiszavasvári 

20. 37. sz. főút: Szerencs, Sátoraljaújhely 

21. 38. sz. főút: Nyírtelek, Nyíregyháza 

22. 41. sz. főút: Vásárosnamény 

23. 43. sz. főút: Makó 

24. 441. sz. főút: Cegléd, Nagykőrös 

25. 442. sz. főút: Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu 

26. 45. sz. főút: Kunszentmárton, Szentes 

27. 46. sz. főút: Mezőtúr, Gyomaendrőd 

28. 471. sz. főút: Nyíradony, Nyírmihálydi, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírmeggyes 

29. 51. sz. főút: Kiskunlacháza, Dömsöd, Solt, Harta, Dunapataj, Bátya, Sükösd, 

Érsekcsanád, Baja, Nagybaracska 

30. 52. sz. főút: Solt 

31. 53. sz. főút: Akasztó, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa 

32. 54. sz. főút: Jakabszállás, Bócsa, Kecel, Császártöltés 

33. 55. sz. főút: Pörböly, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút 
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34. 58. sz. főút: Szalánta, Túrony 

35. 61. sz. főút: Cece, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Tamási, Nagykónyi, 

Dombóvár, Kapospula, Iharosberény 

36. 62. sz. főút: Szabadegyháza 

37. 63. sz. főút: Nagydorog, Bikács, Cece, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Aba 

38. 65. sz. főút: Tamási, Iregszemcse, Ságvár, Siófok 

39. 67. sz. főút: Szentlászló, Kaposvár 

40. 68. sz. főút: Lábod, Böhönye, Mesztegnyő, Kelevíz, Kéthely 

41. 74. sz. főút Egervár 

42. 75. sz. főút: Pacsa, Zalaszentmihály, Bak, Zalatárnok, Nova, Lenti 

43. 76. sz. főút: Szentgyörgyvár, Nagykapornak, Bagod, Hagyárosbörönd  

44. 81. sz. főút: Székesfehérvár, Kisbér, Ászár, Mezőörs, Pér 

45. 82. sz. főút: Veszprém, Eplény, Zirc, Veszprémvarsány, Ravazd, Écs, Nyúl 

46. 83. sz. főút: Takácsi, Gyarmat, Tét [Szentkút], Tét, Győrszemere 

47. 834. sz. főút: Celldömölk 

48. 84. sz. főút: Sümeg, Rábapaty, Simaság, Újkér 

49. 86. sz. főút: Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja, Egyházasrádóc, Kisunyom, 

Balogunyom, Szombathely, Mosonmagyaróvár 

50. 87. sz. főút: Táplánszentkereszt, Szombathely, Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszeg 

 

4/2. melléklet  

A gyorsforgalmi és főúthálózat, a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak, valamint 

a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjai a Dunán és a Tiszán 

 

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

környezetét jelenti) 

1.    Távlati Duna-hidak 

1.1.    Meglévő közúti hidak 

 A B 

1. Esztergom – (Szlovákia) M10 

2. Szigetmonostor – Budapest [IV. ker.] M0 észak  

3. Budapest [III. ker.] – Budapest [XIII. ker.] Árpád híd 

4. Budapest [V. ker.] – Budapest [I. ker.] Erzsébet híd 

5. Budapest [XI. ker.] – Budapest [IX. ker.] Rákóczi híd 

6. Budapest [XXII. ker.] – Szigetszentmiklós M0 dél  

7. Dunaújváros – Dunavecse M8 

8. Dunaföldvár – Solt 52. sz. főút 

9. Bogyiszló – Fajsz M9 

10. Baja  55. sz. főút 

1.2. Tervezett közúti hidak 

 A B 

1. Vámosszabadi térsége – (Szlovákia) 81. sz. főút 

2. Komárom – (Szlovákia) 13. sz. főút 
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3. Vác – Tahitótfalu (új főút) 

4. Budapest [III. ker.] – Budapest [XIII. ker.] Aquincumi híd 

5. Budapest [XI. ker.] – Budapest [XXI. ker.] Galvani híd 

6. Budapest [XI. ker.] – Budapest [XXI. ker.] Albertfalvai híd 

7. Százhalombatta–Tököl 100. sz. főút 

8. Adony – Ráckeve (új főút) 

9. Paks – Foktő (új főút) 

10. Mohács (új főút) 

1.3.    Meglévő vasúti hidak 

 A 

1. Komárom – (Szlovákia) 

2. Budapest [III. ker.] – Budapest [IV. ker.] 

3. Budapest [XI. ker.] – Budapest [IX. ker.] 

4. Baja  

1.4. Tervezett vasúti híd 

1. Ercsi – Ráckeve térsége  

 

2.   Távlati Tisza–hidak 

2.1.    Meglévő közúti hidak 

 A B 

1. Tivadar – Kisar 381. sz. főút 

2. Vásárosnamény 41. sz. főút 

3. Záhony – (Ukrajna) 4. sz. főút 

4. Cigánd – Tiszakajár 381. sz. főút 

5. Tiszaújváros 35. sz. főút 

6. Polgár – Oszlár M3 

7. Tiszafüred – Poroszló 33. sz. főút 

8. Kisköre – Tiszabura (új főút) 

9. Szolnok 4. sz. főút 

10. Csongrád – Szentes 451. sz. főút 

11. Algyő M47 

12. Szeged – Algyő M43 

13. Szeged 43. sz. főút 

 

2.2.Tervezett közúti hidak 

 A B 

1. Nagyvarsány – Tiszaszalka (M3) 

2. Záhony térsége – (Ukrajna) (M34)  

3. Tokaj – Tiszanagyfalu 39. sz. főút 

4. Tiszapüspöki – Besenyszög (M4) 

5. Tiszaug – Lakitelek (M44) 

6. Mindszent – Baks (új főút) 
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2.3.    Meglévő vasúti hidak 

1. Eperjeske – (Ukrajna) 

2. Záhony – (Ukrajna) 

3. Tokaj – Rakamaz 

4. Tiszafüred – Poroszló 

5. Szolnok – Szajol 

6. Algyő 

 

2.4. Tervezett vasúti hidak 

1. Záhony térsége a nagysebességű vasútvonalon 

2. Szolnok térsége a nagysebességű vasútvonalon 

3. Szeged a nagysebességű vasútvonalon 

4. Szeged, a Szeged – Újszeged – Nagylak – (Románia) – vasútvonalon 

 

 

4/3. melléklet  

Országos törzshálózati vasúti pályák 

 

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

környezetét jelenti) 

1.    Tervezett nagysebességű vasútvonalak 

1.1.   (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka térsége – Budapest [XI. 

kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – 

Röszke és Kübekháza – (Szerbia és Románia) 

1.2.   (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – 

Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – 

(Ukrajna) 

 

2.   Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák 

 A B 

1. Vasút

vonal 

száma 

 

2. 1 Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hegyeshalom – (Ausztria) 

3. 1d Hegyeshalom – Rajka – (Szlovákia) 

4. 2 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Esztergom 

5. 3 Komárom – Komárom – (Szlovákia) 

6. 4 Esztergom – Kertváros – Almásfüzitő 

7. 5 Székesfehérvár – Komárom (Rendező) 

8. 8 Győr – Sopron – (Ausztria) 

9. 9 Fertőszentmiklós – (Ausztria) 

10. 10  Győr (Rendező) – Celldömölk 

11. 11  Győr – Veszprém 

12. 12 (2) Tatabánya – Oroszlány 

13. 15 Szombathely – Sopron – Ágfalva – (Ausztria) 

14. 16 Hegyeshalom – Porpác 
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15. 17 Szombathely – Zalaszentiván – Nagykanizsa 

16. 20 Székesfehérvár – Szombathely 

17. 21 Szombathely – Szentgotthárd – (Ausztria) 

18. 25 Boba – Zalaegerszeg – Őriszentpéter – (Szlovénia) 

19. 26 Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk 

20. 29 (2) Szabadbattyán – Tapolca 

21. 30 Budapest [I. kerület, Déli pu.] – Székesfehérvár – Nagykanizsa – 

Murakeresztúr – (Horvátország) 

22. 31 Érdi elágazás – Tárnok 

23. 40 Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Pécs 

24. 41 Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország) 

25. 42 Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks 

26. 43 Mezőfalva – Rétszilas 

27. 44 Székesfehérvár – Pusztaszabolcs 

28. 45 Sárbogárd – Börgönd 

29. 46 Rétszilas – Bátaszék 

30. 60 (1) Murakeresztúr – Gyékényes 

31. 65 (1) Pécs – Villány 

32. 66 Villány – Magyarbóly – (Horvátország) 

33. 70 Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Szob – (Szlovákia) 

34. 71 Budapest [XV. kerület, Rákospalota–Újpest] – Vácrátót – Vác 

35. 74 Nógrádszakál – (Szlovákia) 

36. 77 Aszód – Vácrátót 

37. 78 (2) Nógrádszakál – Ipolytarnóc – (Szlovákia) 

38. 80 (1) Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – 

Sátoraljaújhely – (Szlovákia) 

39. 81 Hatvan – Somoskőújfalu – (Szlovákia) 

40. 82 Hatvan – Újszász 

41. 86 Vámosgyörk – Újszász 

42. 87 Füzesabony – Putnok 

43. 89 Nyékládháza – Tiszapalkonya–Erőmű 

44. 90 Felsőzsolca – Hidasnémeti – (Szlovákia) 

45. 92 (1) Miskolc (Tiszai) – Bánréve – (Szlovákia) 

46. 92 (2) Bánréve – Ózd 

47. 94 Sajóecseg – Tornanádaska – Hídvégardó – (Szlovákia) 

48. 100 Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.] – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) 

49. 100c Mezőzombor – Nyíregyháza 

50. 101 Püspökladány – Biharkeresztes – (Románia) 

51. 103 Karcag – Tiszafüred 

52. 105 Debrecen – Nyírábrány – (Románia) 

53. 108 Debrecen – Füzesabony 

54. 110 Apafa – Mátészalka 

55. 115 Mátészalka – Tiborszállás – Vállaj [Ágerdőmajor] – (Románia) 

56. 120a Budapest [X. kerület, Rákos] – Újszász – Szolnok 

57. 120 Szajol – Lőkösháza – (Románia) 

58. 135 Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – (Románia) 

59. 136 Szeged (Rendező) – Röszke – (Szerbia) 

60. 140 Cegléd – Szeged 
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61. 142 Budapest [X. kerület, Kőbánya–Kispest] – Lajosmizse – Kecskemét 

62. 150 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Kelebia – (Szerbia) 

63. 154 Bátaszék – Baja – Kiskunhalas 

64. 155 Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza 

65. 235 Budapest [XXIII. kerület, Soroksár] – Budapest [XXIII. kerület, Soroksár 

Terminál] 

66. 284 Záhony normál nyomtávú hálózat 

67. 318 Nagybörzsöny [Nagyirtás] – Nagybörzsöny 

68. 400 Záhony széles nyomtávú hálózat 

69. – Budapesti körvasút vonalai közül: 

70. 200 Budapest [X. kerület, Kőbánya felső] – Budapest [XIV. kerület, 

Rákosrendező] 

71. 201 Budapest [XV. kerület, Angyalföldi elágazás] – Budapest [XIII. kerület, 

Angyalföld] 

72. 202 Budapest [XV. kerület, Angyalföldi elágazás] – Budapest [XV. kerület, 

Rákospalota – Újpest] 

73. 203 Budapest [X. kerület, Rákos] – Budapest [X. kerület, Rákosi elágazás] 

74. 205 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Budapest [X. kerület, Kőbánya felső] 

75. 206 Budapest [IX. kerület, Ferencváros] – Budapest [X. kerület, Kőbánya-

Kispest] 

76. 210 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Budapest [XV. kerület, 

Vasúttörténeti park] 

77. 211 Budapest [XIX. kerület, Kispesti elágazás] – Budapest [XVIII. kerület, 

Pestszentimre felső elágazás] 

78. 212 Budapest [X. kerület, Kőbánya teher] – Budapest [X. kerület, Kőbánya felső] 

79. 216 Budapest [X. kerület, Kőbánya felső elágazás] – Budapest [X. kerület,  

Kőbánya-Hizlaló] 

80. 217 Budapest [X. kerület, Kőbánya felsői kiágazás] – Budapest [X. kerület, 

Rákos] 

81. 219 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Budapest [XIV. kerület, Városligeti 

elágazás] 

82. 220 Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Budapest [XV. kerület, Istvántelki 

főműhely] 

83. 221 Budapest [XXIII. kerület, Soroksár] – Budapest [XVIII. kerület, Szemeretelep 

mh.] 

 

3. Tervezett országos törzshálózati vasúti pályák 

 A B 

1. Vasútvonal 

száma 

 

2. V0 Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): Szárliget – Szár – Bodmér – 

Vértesacsa – Vereb – Baracska – Ercsi – Szigetszentmárton – 

Kiskunlacháza – Bugyi – Dabas – Újhartyán – Albertirsa 

3.  Hajmáskér – Balatonfűzfő  

4.  Soproni korrekciók 

5.  Kópházánál deltavágány 

6. 392 Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia)  

7. 121 Szeged – Újszeged – Nagylak – (Románia)  
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8.  Zalaszentivánnál 2 deltavágány. 

9. 100d Budapest [X. kerület, Kőbánya–Kispest] – Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér 2. terminál – Monor 

10.  Budapest [XX. kerület, Pesterzsébet] – Budapest [IX. kerület, 

Ferencváros nyugati rendező] 

11.  Mezőkeresztes – Emőd, Emőd – Nyékládháza nyomvonalkorrekció 

 

4/4. melléklet  

Országos repülőterek 

 

1.Nemzetközi kereskedelmi repülőterek 

1.1. Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] 

1.2. Debrecen [Debreceni Nemzetközi Repülőtér] 

1.3. Sármellék [Hévíz – Balaton Airport] 

2. Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőterek 

2.1.    Kecskemét 

2.2.    Pápa 

2.3.    Szolnok 

2.4.    Taszár 

 

 

4/5. melléklet  

Országos kerékpárút-törzshálózat elemei 

 

1. Felső-Dunamente kerékpárútvonal (6–os jelű Euro Velo
®
): 

1.A: (Szlovákia – Ausztria) – Rajka – Bezenye – Mosonmagyaróvár – Halászi – Darnózseli 

– Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly – Győrújfalu – Győr – 

Vének – Gönyű – Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás – Neszmély – Süttő – Lábatlan – 

Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös – Visegrád – Dunabogdány – 

Tahitótfalu – Pócsmegyer – Szentendre – Budapest  

1.B: Mosonmagyaróvár – Dunakiliti – (Szlovákia)  

1.C: Győr – Vámosszabadi – (Szlovákia) 

1.D: Komárom – (Szlovákia)  

1.E: Pilismarót – Szob – Nagymaros – Verőce – Vác – Göd – Dunakeszi – Budapest  

2. Északkeleti határmente kerékpárútvonal: 

2.A: (Szlovákia) – Szob – Kemence – Balassagyarmat – Szécsény – Litke – Salgótarján – 

Cered – Ózd – Bánréve – Aggtelek – Jósvafő – Szalonna – Hidasnémeti – Gönc – (A 4. sz. 

Tiszamente kerékpárút Gönc és Sátoraljaújhely közötti szakasza) – Sátoraljaújhely – Pácin – 

Záhony – Zsurk – Lónya – Vásárosnamény – Tarpa – Szatmárcseke – Tiszacsécse – 

Tiszabecs – (Ukrajna)  

2.B: Litke – Ipolytarnóc – (Szlovákia)  

2.C: Nagybárkány – Márkháza – Nagykeresztúr – Salgótarján – Somoskőújfalu – 

(Szlovákia) 

2.D: Bánréve – (Szlovákia)  
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2.E: Telkibánya – Kéked – (Szlovákia) 

2.F: Záhony – (Ukrajna)  

2.G: Gulács – Tarpa – Tivadar 

3. Kelet-magyarországi kerékpárútvonal: 

3.A: Nyírábrány – Nyírbátor – Csengersima – Tiszabecs  

3.B: Csengersima – (Románia)  

4. Tiszamente kerékpárútvonal (11-es jelű Euro Velo®): 

4.A: Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány – Mikóháza – Sátoraljaújhely – 

Sárospatak – Bodrogolaszi – Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong – Szegi – 

Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos – Tiszalök 

– Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – Tiszakeszi – Ároktő 

– Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud – Kisköre – Tiszasüly – Kőtelek – 

Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – Tiszakécske – Lakitelek – 

Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – Sándorfalva – Szeged – Röszke – (Szerbia)  

4.B: Sátoraljaújhely – (Szlovákia)  

4.C: Tiszaújváros – Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre 

5. Dél-alföldi határmente kerékpárútvonal: 

5.A: Debrecen – Létavértes – Biharkeresztes – Sarkad – Gyula – Lőkösháza – Battonya – 

Mezőhegyes – Tótkomlós – Orosháza – Hódmezővásárhely – Szeged Mórahalom – Tompa – 

Bácsalmás – Nagybaracska – Mohács  

5.B: Biharkeresztes – Ártánd – (Románia)  

5.C: Nagybaracska – Dávod – (Szerbia)  

6. Alsó-Dunamente kerékpárútvonal (6-os jelű Euro Velo®): 

6.A: Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavarsány – Majosháza – Ráckeve – Dömsöd 

– Dunavecse – Dunaegyháza – Solt – Dunapataj – Ordas – Dunaszentbenedek – Úszód – 

Foktő – Fajsz – Baja – Szeremle – Dunafalva – Mohács – Kölked – (Horvátország)  

6.B: Budapest – Érd – Százhalombatta – Tököl – Szigethalom – Dunavarsány  

6.C: Mohács – Hercegszántó – (Szerbia)  

7. Délnyugat-magyarországi kerékpárútvonal: 

7.A: Keszthely – Sármellék – Zalakaros – Nagykanizsa – Kaszó – Nagyatád – Berzence – 

(Horvátország)  

7.B: Nadap – Velence – Gárdony – Pákozd  

7.C.: Nagykanizsa – Letenye 

8. Északnyugat-dunántúli kerékpárútvonal: 

8.A: Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi  

8.B: Tihany  

9. Dunántúli határmenti kerékpárútvonal (részben 13-as jelű Euro Velo®): 

9.A: Kölked – Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó – Magyarbóly – Villány – 

Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – Vokány – Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós – Matty 

– Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – Drávasztára – Felsőszentmárton – Szentborbás – 

Tótújfalu – Potony – Drávagárdony – Drávatamási – Barcs – Péterhida – Babócsa – Bolhó – 

Heresznye – Vízvár – Somogyudvarhely – Berzence – Gyékényes – Zákány – Őrtilos – 

Murakeresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tormafölde – Szécsisziget – Lenti – 

Rédics – Resznek – Nemesnép – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Magyarszombatfa – 

Bajánsenye – Őriszentpéter – Szalafő – Apátistvánfalva – Magyarlak – Rábagyarmat – Rátót 

– Csákánydoroszló – Pinkamindszent – Szentpéterfa – Pornóapáti – Felsőcsatár – Narda – 
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Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg – Horvátzsidány – Csepreg – Szakony – Zsira – 

Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – Fertőhomok – Fertőd – 

Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria) 

9.B: Siklós – Harkány – Márfa – Diósviszló – Rádfalva – Kórós – Sámod – Kisszentmárton  

9.C: Murakeresztúr – (Horvátország)  

9.D: Szentgyörgyvölgy – Magyarföld – Bajánsenye  

9.E: Szalafő – (Szlovénia)  

9.F: Szentgotthárd – (Ausztria)  

9.G: Szentpéterfa – Ják  

9.H: Ólmod – (Ausztria)  

9.I: Fertőhomok – Fertőrákos – (Ausztria)  

9.J: Sarród – (Ausztria)  

9.K: Sopronkőhida – Sopron – Harka (Ausztria)  

9.L: Sopron – Brennbergbánya (Ausztria)  

9.M: Hegyeshalom – Bezenye 

9.N: Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom 

10. Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-es jelű Euro Velo®): 

10.A: Szentgotthárd – Zalaegerszeg – Keszthely – Siófok – Székesfehérvár – Budapest – 

Hatvan – Gyöngyös – Eger – Debrecen – Nyírábrány 

10.B: Keszthely – Tihany – Balatonakarattya 

13. Fertőd–Hévíz kerékpárút: 

Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk – Jánosháza – Hévíz 

21. Palócok földje kerékpárútvonal: 

Szécsény – Hollókő – Nagybárkány 

22. Bükki kerékpárútvonal: 

Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Eger  

23. Nyugat-zempléni kerékpárútvonal: 

23.A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány – Eger 

23.B: Nagyvisnyó – Szilvásvárad 

31. Zagyvamenti kerékpárútvonal: 

Salgótarján – Bátonyterenye – Szurdokpüspöki – Zagyvaszántó – Hatvan – Jászberény – 

Szolnok  

32. Jászok, kiskunok földje kerékpárútvonal: 

Jászberény – Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét – Bugacpusztaháza  

41. Hajdúvárosok–Szabolcs kerékpárútvonal: 

Bekecs – Szerencs – Tokaj – Gávavencsellő – Nagyhalász – Nyíregyháza – Hajdúnánás – 

Hajdúdorog – Hajdúböszörmény – Debrecen  

42. Alföldi kerékpárútvonal: 

Tiszafüred – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom – Vésztő – Doboz – Sarkad  

43. Körösvölgyi kerékpárútvonal: 

(Románia) – Gyula – Békéscsaba – Békés – Mezőberény – Gyomaendrőd – Szarvas – Öcsöd 

– Csongrád – Kiskunfélegyháza – Bugacpusztaháza  

51. Csongrádi kerékpárútvonal: 

(Románia) – Nagylak – Makó – Szeged – Kiskunmajsa – Jászszentlászló – Bugac  
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61. Közép-magyarországi kerékpárútvonal: 

Bugacpusztaháza – Soltvadkert – Kiskőrös – Dunapataj – (6. Alsó–Dunamente kerékpárút 

Dunapataj és Solt közötti szakasza) – Solt – Dunaföldvár – Simontornya – Tolnanémedi – 

Tamási  

62. Sió-völgyi kerékpárútvonal: 

Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlőrinc – Simontornya – (61. Közép–

magyarországi kerékpárút Simontornya és Tolnanémedi közötti szakasza) – Tolnanémedi – 

Siófok  

71. Vértesi kerékpárútvonal: 

Székesfehérvár – Gánt – Várgesztes – Oroszlány [Majkpuszta] – Környe – Tata – Komárom  

72. Külső-somogyi kerékpárútvonal: 

Szántód – Kőröshegy – Tamási – Hőgyész – Bonyhád – Mecseknádasd – Pécsvárad – Pécs – 

Újpetre  

73. Belső-somogyi kerékpárútvonal: 

Fonyód – Buzsák – Somogyvár – Kaposvár – Szenna – Almamellék – Abaliget – Orfű – 

Pécs  

74. Kaposmente kerékpárútvonal: 

Nagyatád – Segesd – Nagybajom – Kaposmérő – Kaposvár – Taszár – Dombóvár – Kurd – 

Hőgyész  

81. Balaton–Rába kerékpárútvonal: 

81.A: Veszprém – Nagyvázsony – Kapolcs – Tapolca – Sümeg – Somlóvásárhely – Pápa – 

Árpás – Győr  

81.B: Tapolca – Szigliget 

82. Termál kerékpárútvonal: 

82.A: Zalabér – Kám – Rum – Sárvár – Szeleste – Bük – Csepreg  

82.B: Rum – Szombathely – Bucsu  

83. Rába–Bakonyalja kerékpárútvonal: 

Sárvár – Celldömölk – Mersevát – Pápa 

 

 

4/6. melléklet  

Nemzetközi és országos vízi utak, országos jelentőségű kikötők és határkikötők 

 

1.    Nemzetközi és országos vízi utak 

 A B C 

1. 
A vízi út neve 

A szakasz 

(fkm–fkm) 
A vízi út osztálya 

2. Duna (nemzetközi vízi út) 1812–1641 VI/B 

3. Duna (nemzetközi vízi út) 1641–1433 VI/C 

4. Mosoni-Duna (az EU tagállamainak 

lobogója alatt közlekedő hajók 

engedélymentesen használhatják) 

14–2 III 

5. Mosoni-Duna (az EU tagállamainak 

lobogója alatt közlekedő hajók 

2–0 VI/B 
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engedélymentesen használhatják) 

6. Szentendrei-Duna (az EU tagállamainak 

lobogója alatt közlekedő hajók 

engedélymentesen használhatják) 

32–0 IV 

7. Ráckevei-Duna (az EU tagállamainak 

lobogója alatt közlekedő hajók 

engedélymentesen használhatják) 

58–0 III 

8. Sió-csatorna 121–23 IV/időszakosan 

(Kizárólag az olyan balatoni 

vízeresztések időszakában 

hajózható, amelyet a Hajósoknak 

Szóló Hirdetményben 

közzétesznek.) 

9. Sió-csatorna 23–0 IV 

10. Dráva 198–70 II 

11. Tisza 685–612 I 

12. Tisza 612–544 III 

13. Tisza 544–403 III 

14. Tisza 403–254 II 

15. Tisza 254–160 IV 

16. Bodrog 51–0 III 

17. Sebes-Körös 10–0 II 

18. Kettős-Körös 23–0 II 

19. Hármas-Körös 91–0 II 

20. Balaton   IV 

21. Fertőtó   II 

22. Velencei-tó   II 

23. Keleti-főcsatorna 45–0 II 

24. Hortobágy–Berettyó-főcsatorna 7–0 II 

 

2.    Meglévő országos kikötők 

2.1. Dunán: 

2.2. Győr – Gönyű 

2.3. Komárom 

2.4. Budapest [Csepel] 

2.5. Dunaújváros  

2.6. Paks 

2.7. Baja 

2.8. Mohács 

2.9. Tiszán: 

2.10. Tiszaújváros 

2.11. Szeged 

 

3.    Meglévő határkikötők 

3.1. Dunán: 

3.2. Mohács  

3.3. Tiszán:  
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3.4. Záhony 

3.5. Szeged  

3.6. Dráván: 

3.7. Drávaszabolcs  

 

 

4/7. melléklet  

Erőművek 

1. Meglévő atomerőmű és egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű 

erőművek 

 (A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres 

környezetét jelenti) 

1. Ajka 

2. Budapest I. 

3. Budapest II. 

4. Budapest III. 

5. Budapest IV. 

6. Debrecen 

7. Dunaújváros 

8. Gönyű 

9. Kazincbarcika 

10. Litér 

11. Lőrinci 

12. Oroszlány 

13. Paks I. 

14. Pécs 

15. Sajószöged 

16. Százhalombatta 

17. Tatabánya 

18. Tiszaújváros I. 

19. Tiszaújváros II. 

20. Visonta 

 

2. Tervezett atomerőmű és egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű 

erőművek 

1. Almásfüzitő térsége 

2. Paks II. 

3. Szeged térsége 

 

 

4/8. melléklet  

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei 

 

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres 

környezetét jelenti) 
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1. Meglévő 750 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

 
Ágazati 

száma 
Elhelyezkedése 

1.1. 1. Albertirsa – Szolnok – Hajdúböszörmény – Kisvárda térsége – Barabás – 

(Ukrajna) 

 

2. Tervezett 750 kV-os átviteli hálózat távvezetékek: 

2.1. Kisvárda térsége – Nyírkarász térsége 

 

3. Meglévő 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

 
Ágazati 

száma 
Elhelyezkedése 

3.1. 4., 5. Albertirsa – Göd 

3.2. 8., 9. Albertirsa – Szigetcsép – Ercsi – Martonvásár 

3.3. 2. Albertirsa – Cegléd – Szolnok 

3.4. 10. Békéscsaba – Elek – (Románia) 

3.5. 20. Felsőpáhok – Tornyiszentmiklós – Muraszemenye – (Horvátország) 

3.6. 19. Felsőpáhok – Kaposvár 

3.7. 11. Felsőzsolca – Sajóivánka 

3.8. 12. Göd – Bánk – Hont – (Szlovákia) 

3.9. 17. Gönyű – Győr 

3.10. 15. Győr – Litér 

3.11. 14. Győr – Abda – Vámosszabadi – (Szlovákia) 

3.12. 18. Győr – Öttevény – Vép – Hegyeshalom – (Ausztria) 

3.13. 23. Litér – Felsőpáhok 

3.14. 24. Martonvásár – Bicske 

3.15. 25. Martonvásár – Litér 

3.16. 26., 27. Martonvásár – Perkáta – Paks 

3.17. 34., 35. Bogád – Illocska – (Horvátország) 

3.18. 29. Paks – Litér [I.] 

3.19. 30. Paks – Bogád 

3.20. 32. Paks – Szeged 

3.21. 33. Paks – Kaposvár 

3.22. 28. Sajószöged – Nyírtelek térsége – Lónya – (Ukrajna) 

3.23. 36. Sajószöged – Felsőzsolca [I.] 

3.24. 37. Sajószöged – Felsőzsolca [II.] 

3.25. 38. Sajószöged – Göd 

3.26. 41. Szeged – Békéscsaba 

3.27. 40. Szeged – Csanádpalota – (Románia) 

3.28. 42. Szeged – Röszke [I.] – (Szerbia) 

3.29. 3. Szolnok – Mezőtúr – Békéscsaba 

3.30. 46. Tiszaújváros – Sajószöged [I.] 

3.31. 43., 44. Vép – Vasvár – Felsőpáhok 

 

4. Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

4.1. Albertirsa – Kecskemét 

4.2. Almásfüzitő – Dad térsége 
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4.3. Bogád – Hercegszántó – (Szerbia) 

4.4. Bogád – Kaposvár 

4.5. Detk térsége 

4.6. Ercsi térsége 

4.7. Gönyű – (Szlovákia) 

4.8. Győr térsége – Abda – Vámosszabadi – (Szlovákia) 

4.9. Hajdúböszörmény – Berettyóújfalu – Békéscsaba 

4.10. Hajdúböszörmény – Létavértes – (Románia) 

4.11. Kecskemét – Nyárlőrinc 

4.12. Kerepes térsége 

4.13. Kisvárda térsége – Hajdúböszörmény 

4.14. Kisvárda térsége 

4.15. Kisvárda térsége – Kisrozvágy – (Szlovákia) 

4.16. Kisvárda térsége – Nyírtelek térsége 

4.17. Martonvásár – Győr 

4.18. Oroszlány – Dad térsége 

4.19. Paks – Albertirsa 

4.20. Paks [I.] 

4.21. Paks – Litér [II.] 

4.22. Paks [II.] 

4.23. Paks [III.] 

4.24. Perkáta 

4.25. Répcelak térsége 

4.26. Sajóivánka – Kazincbarcika – Berente 

4.27. Sajóivánka – Bánréve – (Szlovákia) 

4.28. Sajószöged – Hajdúböszörmény 

4.29. Sajószöged – Nyírtelek térsége – Kisvárda térsége 

4.30. Szeged – Röszke [II.] – (Szerbia) 

4.31. Szeged térsége 

4.32. Székesfehérvár térsége 

4.33. Szigetcsép térsége 

4.34. Szolnok – Nyárlőrinc 

4.35. Tiszaújváros – Sajószöged [II.] 

 

5. Meglévő 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

 
Ágazati 

száma 
Elhelyezkedése 

5.1. 78. Budapest [XV. kerület] 

5.2. 49. Detk – Maklár – Mezőkövesd – Sajószöged 

5.3. 50. Detk – Szolnok 

5.4. 51. Detk – Csány – Budapest [XV. kerület] 

5.5. 52. Detk – Ecséd – Budapest [XV. kerület] 

5.6. 61. Göd – Budapest [XV. kerület] 

5.7. 65. Győr – Hegyeshalom – (Ausztria) 

5.8.  Kisvárda – Kisvárda térsége 

5.9.  Győr – Százhalombatta 

5.10. 70., 71. Nagyút – Mezőtárkány – Sajószöged 

5.11. 66. Ócsa – Maglód – Budapest [XV. kerület] 



 

93 

 
   

   

 

5.12. 69. Sajószöged – Debrecen 

5.13. 72. Sajószöged – Szolnok 

5.14. 73., 74. Sajószöged – Tiszaújváros 

5.15. 62., 63. Sajószöged – Kisvárda térsége – Lónya – (Ukrajna) 

5.16. 54. Százhalombatta – Budapest [XI. kerület] 

5.17. 55., 56. Százhalombatta – Dunaújváros 

5.18. 59., 60. Százhalombatta – Ócsa 

5.19. 75. Szolnok – Szeged 

5.20.  Tiszalök – Tiszadada 

5.21. 47. Visonta – Detk [I.] 

5.22. 48. Visonta – Detk [II.] 

 

6. Tervezett 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

6.1. Budapest [XXI. kerület] – Budapest [XI. kerület] 

6.2. Kerepes térsége 

 

 

4/9. melléklet  

Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek 

 

 (A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres 

környezetét jelenti) 

1.    Meglévő földgázszállító vezetékek 

 A B 

1. száma elhelyezkedése 

2. 100: (Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírbogdány – Nemesbikk – 

Füzesabony – Nagyfüged – Zsámbok 

3. 100–01: Beregdaróc – Tarpa – Nagyar 

4. 100–02: Kisvarsány – Mándok 

5. 100–03: Petneháza – Anarcs 

6. 100–04: Nyírbogdány – Ibrány 

7. 100–05: Tiszavasvári – Tiszalök 

8. 100–06: Tiszaújváros 

9. 100–07: Tiszaújváros 

10. 100–08: Tiszaújváros 

11. 100–09: Tiszaújváros 

12. 100–10: Nagyfüged – Tarnaörs 

13. 100–11: Vámosgyörk – Gyöngyös 

14. 100–12: Csány – Jászberény 

15. 100–13: Nagyfüged – Halmajugra 

16. 
101: 

(Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírgyulaj – Hajdúszoboszló – 

Püspökladány – Ecsegfalva – Mezőtúr 

17. 101–02: Nyírgyulaj – Napkor – Nyíregyháza 

18. 101–03: Nyírgyulaj – Nyírmeggyes – Győrtelek 

19. 101–04: Téglás 
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20. 101–05: Téglás – Hajdúsámson 

21. 101–06: Hajdúböszörmény 

22. 101–07: Debrecen – Hajdúböszörmény 

23. 101–08: Kaba 

24. 101–09: Kaba – Földes 

25. 101–10: Bucsa – Karcag 

26. 102: Hajdúszoboszló – Püspökladány – Ecsegfalva – Mezőtúr 

27. 103: Nagyhegyes – Kenderes – Törökszentmiklós – Szolnok – Cegléd – Vecsés 

28. 103–01: Nádudvar 

29. 103–02: Karcag 

30. 103–03: Karcag 

31. 103–04: Karcag – Kunmadaras 

32. 103–05: Kunmadaras 

33. 103–06: Kenderes – Kisújszállás 

34. 103–07: Törökszentmiklós 

35. 103–08: Törökszentmiklós – Kétpó – Mezőtúr 

36. 103–09: Szajol – Martfű 

37. 103–10: Szajol 

38. 103–11: Szajol 

39. 103–12: Abony 

40. 103–13: Cegléd 

41. 103–21: Szolnok 

42. 104: Kenderes – Tiszaörs – Tiszacsege – Tiszaújváros 

43. 105: Nemesbikk – Folyás [Bödönhát] – Balmazújváros – Nagyhegyes 

44. 105–01: Folyás – Egyek  

45. 
106: 

Nagyhegyes – Balmazújváros – Folyás [Bödönhát] – Nemesbikk – 

Sajószöged – Miskolc 

46. 106–01: Nagyhegyes 

47. 106–02: Balmazújváros – Hajdúböszörmény 

48. 106–03: Balmazújváros 

49. 106–04: Folyás [Bödönhát] 

50. 106–05: Sajószöged – Sajóörös – Tiszaújváros 

51. 106–06: Tiszaújváros 

52. 106–21: Tiszapalkonya 

53. 107: Hajdúszoboszló – Nagyhegyes 

54. 108: Hajdúszoboszló – Nagyhegyes 

55. 109: Hajdúszoboszló 

56. 110: Hajdúszoboszló 

57. 111: Nagyhegyes – Ebes – Debrecen 

58. 111–01: Ebes 

59. 111–02: Ebes – Debrecen 

60. 112: Hajdúszoboszló – Sáránd  

61. 113: Sáránd – Berettyóújfalu – Mezősas 



 

95 

 
   

   

 

62. 122: (Ukrajna) – Beregdaróc 

63. 123: Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírgyulaj – Hajdúszoboszló  

64. 123–01: Nyírgyulaj 

65. 123–02: Téglás 

66. 124: Napkor 

67. 200: Nemesbikk – Miskolc 

68. 201: Miskolc – Sajószentpéter – Berente 

69. 202: Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Vadna – Ózd 

70. 202–01: Sajókeresztúr 

71. 202–02: Sajószentpéter 

72. 202–03: Sajószentpéter 

73. 202–04: Berente 

74. 202–05: Berente 

75. 202–06: Berente 

76. 202–07: Kazincbarcika 

77. 202–08: Vadna – Rudabánya 

78. 203: Miskolc – Sajószentpéter – Berente 

79. 204: Nemesbikk – Sajószöged – Tiszalúc – Szerencs 

80. 204–01: Sajóörös – Tiszaújváros 

81. 205: Szerencs – Olaszliszka – Sárospatak 

82. 206: Szerencs – Golop – Abaújkér 

83. 207: Miskolc 

84. 208: Miskolc – Nyékládháza – Miskolc [Vargahegy] 

85. 208–01: Miskolc [Vargahegy] 

86. 209: Ózd – (Szlovákia) 

87. 210: Ózd 

88. 
211: 

Ózd – Járdánháza – Tarnalelesz – Mátraterenye – Bátonyterenye 

[Kisterenye] 

89. 211–01: Ózd [Farkaslyuk] 

90. 211–02: Mátraterenye – Mátraderecske 

91. 212: Tarnalelesz – Fedémes 

92. 213: Fedémes – Egerbakta – Eger 

93. 214: Fedémes – Bélapátfalva 

94. 215: Bátonyterenye [Kisterenye] – Salgótarján 

95. 216: Sámsonháza – Nagylóc – Szécsény 

96. 
217: 

Bátonyterenye [Kisterenye] – Sámsonháza – Pásztó – Heréd – Hatvan – 

Zsámbok 

97. 217–01: Pásztó 

98. 217–02: Heréd – Lőrinci 

99. 218: Kazincbarcika 

100. 300: Mezőtúr – Szarvas – Szentes – Mindszent – Szeged [Kiskundorozsma] 

101. 300–01: Szentes 

102. 301: Mezőtúr – Öcsöd – Tiszainoka – Lakitelek – Városföld 
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103. 301–01: Kunszentmárton 

104. 302: Mezőtúr – Öcsöd – Tiszainoka – Lakitelek – Városföld 

105. 302–01: Kunszentmárton 

106. 
303: 

Algyő – Ópusztaszer – Kiskunfélegyháza – Városföld – Kecskemét – 

Lajosmizse – Újhartyán – Vecsés 

107. 303–01: Kecskemét – Nagykőrös 

108. 
304: 

Városföld – Kiskunfélegyháza – Ópusztaszer – Szatymaz – Szeged 

[Kiskundorozsma] 

109. 305: Kardoskút – Szentes – Csongrád – Kiskunfélegyháza – Városföld 

110. 305–01: Szentes 

111. 305–02: Csongrád 

112. 305–21: Felgyő – Szentes 

113. 306: Városföld – Kecskemét – Kunadacs – Tass – Makád – Adony 

114. 306–01: Kecskemét 

115. 306–02: Kecskemét 

116. 307: Városföld – Kecskemét – Kunadacs – Tass – Makád – Adony 

117. 307–21: Adony – Makád 

118. 308: Algyő – Szeged [Kiskundorozsma] 

119. 308–01: Szeged 

120. 309: Szeged [Kiskundorozsma] – Üllés 

121. 309–01: Üllés 

122. 310: Szank – Kiskunmajsa – Üllés 

123. 311: Zsana – Kiskunmajsa – Szank 

124. 312: Szank – Bugac – Városföld 

125. 313: Szank – Bugac – Városföld 

126. 
314: 

Méhkerék – Gyula – Békéscsaba – Kardoskút – Hódmezővásárhely – 

Algyő 

127. 314–01: Pusztaföldvár 

128. 314–02: Kardoskút – Pusztaföldvár 

129. 314–03: Kardoskút – Orosháza 

130. 314–04: Hódmezővásárhely 

131. 314–05: Hódmezővásárhely 

132. 314–06: Algyő 

133. 314–21: Algyő 

134. 315: Csabaszabadi – Kamut – Mezőberény 

135. 316: Kamut – Murony – Békés 

136. 316–01: Murony 

137. 317: Békéscsaba – Békés 

138. 318: Kardoskút – Orosháza 

139. 319: Kardoskút – Orosháza 

140. 320: Kardoskút – Orosháza 

141. 320–01: Orosháza 

142. 321: Kardoskút – Tótkomlós – Mezőhegyes 

143. 321–01: Tótkomlós 



 

97 

 
   

   

 

144. 322: Mezőhegyes – Battonya 

145. 323: Hódmezővásárhely – Óföldeák – Makó 

146. 324: Kübekháza – Kiszombor – Makó 

147. 325: Algyő – Szeged [Újszeged] 

148. 325–21: Szeged 

149. 325–22: Szeged 

150. 326: Algyő – Szeged 

151. 327: Szeged [Kiskundorozsma] – Röszke – (Szerbia) 

152. 328: Szeged [Kiskundorozsma] – Röszke – (Szerbia) 

153. 329: Szank – Soltvadkert – Kalocsa – Fadd – Szekszárd 

154. 330: Szank – Kiskunhalas – Jánoshalma – Baja – Báta – Maráza – Pécs 

155. 330–01: Kiskunhalas 

156. 330–02: Palotabozsok – Mohács 

157. 330–03: Pécs 

158 330–04: Pécs 

159. 330–05: Pécs 

160. 330–21: Báta – Dunafalva 

161. 
331: 

Városföld – Kiskunfélegyháza – Ópusztaszer – Szatymaz – Szeged 

[Kiskundorozsma] – Algyő 

162. 331a: Báta – Bátaszék – Várdomb – Szekszárd 

163. 331–01: Várdomb 

164. 331–02: Várdomb – Mőcsény – Bonyhád 

165. 331–03: Szekszárd 

166. 334: Algyő – Makó – Nagylak – (Románia) 

167. 335: Városföld – Bugac – Szank – Kiskunhalas – Jánoshalma – Baja – Báta 

168. 400: Zsámbok – Maglód – Vecsés 

169. 401: Zsámbok – Gödöllő – Fót [Alag] – Szentendre  

170. 402: Vecsés – Újhartyán – Lajosmizse – Kecskemét – Városföld 

171. 402–01: Kecskemét – Nagykőrös 

172. 403: Vecsés – Majosháza – Szigetcsép – Ercsi 

173. 403–21: Szigetcsép – Majosháza 

174. 404: Vecsés – Gyál – Budapest [XXIII. kerület] – Szigetszentmiklós 

175. 404–01: Szigetszentmiklós 

176. 404–02: Szigetszentmiklós – Budapest [XXI. kerület] 

177. 404–03: Szigetszentmiklós – Budapest [XXI. kerület] 

178. 404–05: Budapest [XXI. kerület] 

179. 
406: 

Vecsés – Gyál – Bp. [XXIII. kerület] – Szigetszentmiklós – Budapest 

[XXI. kerület] 

180. 406–01: Budapest [XXI. kerület] 

181. 407: Vecsés – Ecser – Budapest [X. kerület] – Budapest [XV. kerület] 

182. 408: Budapest [XV. kerület] – Fót [Alag] 

183. 410: Pilisvörösvár – Budapest [III. kerület] 

184. 411: Budapest [III. kerület] – Budapest [II. kerület] 
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185. 412: Fót [Alag] – Sződ – Vác 

186. 412–01: Fót –Veresegyház 

187. 412–02: Vác 

188. 413: Vác 

189. 414: Vác – Bánk – Romhány 

190. 415: Romhány – Érsekvadkert – Balassagyarmat 

191. 415–01: Érsekvadkert 

192. 417: Pilisvörösvár – Perbál – Százhalombatta 

193. 500: Pilisvörösvár – Dorog – Lábatlan – Komárom – Bőny – Győr 

194. 500–01: Dág 

195. 500–02: Nagysáp 

196. 500–05: Bana 

197. 501: (Ausztria) – Rajka – Mosonmagyaróvár – Mosonszentmiklós 

198. 502: Mosonszentmiklós – Ikrény – Győr 

199. 503: Ajka – Adásztevel – Lovászpatona – Töltéstava – Győr 

200. 504: Kápolnásnyék – Székesfehérvár – Nádasdladány – Ősi – Pétfürdő 

201. 504–01: Szabadbattyán 

202. 505: Ősi – Pétfürdő 

203. 506: Ősi – Berhida – Papkeszi 

204. 507: Papkeszi – Veszprém – Herend – Ajka – Devecser 

205. 507–01: Veszprém 

206. 508: Adony – Szabadegyháza – Aba – Mezőszentgyörgy – Papkeszi 

207. 508–01: Szabadegyháza 

208. 509: Mezőszentgyörgy – Siófok – Kőröshegy – Szőlősgyörök – Lengyeltóti 

209. 509–01: Siófok 

210. 509–02: Kőröshegy 

211. 509–03: Szőlősgyörök – Balatonboglár 

212. 510: Adony – Dunaújváros 

213. 511: Adony – Dunaújváros 

214. 512: Adony – Kápolnásnyék 

215. 513: Adony – Ercsi – Százhalombatta – Érd – Budapest [XXII. kerület] 

216. 513–01: Ercsi – Százhalombatta 

217. 513–02: Érd 

218. 514: Adony – Ercsi – Százhalombatta 

219. 514–03: Százhalombatta 

220. 514–04: Százhalombatta 

221. 514–05: Százhalombatta 

222. 515: Naszály – Tata – Környe – Tatabánya 

223. 515–01: Tata 

224. 515–02: Tatabánya 

225. 516: Dág – Zsámbék 

226. 517: Győr – Gönyű 

227. 600: Lengyeltóti – Marcali – Zalakomár – Nagykanizsa 
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228. 601: Lengyeltóti – Somogyjád – Kaposvár [Toponár] 

229. 601–01: Kaposvár 

230. 602: Babócsa – Nagyatád – Iharosberény – Nagykanizsa 

200. 602–01: Bolhás – Berzence 

201. 602–02: Iharosberény 

202. 603: Nagykanizsa – Becsehely 

203. 603–01: Becsehely 

204. 604: Nagykanizsa – Magyarszerdahely – Pusztaederics 

205. 605: Pusztaederics – Nagylengyel 

206. 606: Pusztaederics – Gutorfölde – Lenti 

207. 606–01: Gutorfölde 

208. 
607: 

Devecser – Jánosháza – Dabronc – Pókaszepetk – Zalaegerszeg – 

Nagylengyel 

209. 607–02: Zalaegerszeg 

210. 608: Dabronc – Sümegcsehi – Várvölgy – Raposka – Tapolca 

211. 608–01: Várvölgy – Cserszegtomaj 

212. 608–02: Raposka 

213. 609: Pókaszepetk – Körmend 

214. 610: Körmend – Csákánydoroszló – Szentgotthárd 

215. 610–01: Csákánydoroszló 

216. 611: Karakó – Meggyeskovácsi – Szombathely 

217. 611–01: Meggyeskovácsi – Sárvár 

218. 612: Szombathely – Kőszeg 

219. 613: Karakó – Celldömölk – Répcelak 

220. 613–01: Celldömölk 

221. 614: Mosonszentmiklós – Csorna – Kapuvár – Répcelak 

222. 
615: 

Báta – Maráza – Kozármisleny – Túrony – Drávaszerdahely – 

(Horvátország) 

223. 616: Répcelak – Újkér – Nagylózs – Sopron 

224. 616–01: Nagylózs – Fertőszentmiklós 

225. Szlovák 

tranzit: Vecsés – Balassagyarmat – (Szlovákia) 

 

2. Tervezett földgázszállító vezetékek 

 A B 

1. név elhelyezkedés 

2. 
Nabucco: 

(Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely – Kecskemét – Adony – 

Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka – (Ausztria) 

3. Déli 

Áramlat: 

(Szerbia) – Hercegszántó – Szigetvár térsége – Tornyiszentmiklós – 

(Szlovénia) 

4.   Városföld – Adony – Ercsi 

5.   Ercsi – Győr 

6.   Ercsi – Százhalombatta 

7.   Győr – Mosonmagyaróvár – (Szlovákia) 
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8.  Budapest [XXI. kerület] – Taksony 

 

3.    Meglévő kőolajszállító vezetékek 

 A B 

1. név elhelyezkedés 

2. 
Adria 

Százhalombatta – Káloz – Kára – Kutas – Berzence – 

(Horvátország) 

3. Barátság I. Pécel – Vecsés – Százhalombatta 

4. 
Barátság II. 

(Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok 

– Százhalombatta 

5.   Algyő – Pálmonostora – Kecskemét – Pusztavacs – Százhalombatta 

6.   Kiskunhalas – Szank – Pálmonostora 

 

4.    Meglévő termékvezetékek 

1. Elhelyezkedés 

2. Cegléd – Kecskemét 

3. Kápolnásnyék – Komárom [Szőny] 

4. Kápolnásnyék – Komárom [Szőny] 

5. Kápolnásnyék – Székesfehérvár 

6. Kápolnásnyék – Százhalombatta 

7. Kecskemét 

8. Komárom [Szőny] – Győr 

9. Komárom – Győr – Rajka – [Szlovákia] 

10. 

Keleti termékvezeték: (Ukrajna) – Beregdaróc – Vásárosnamény – Nyírbogdány – 

Tiszavasvári – Tiszapalkonya – Tiszaújváros 

11. Szajol – Tiszasüly – Füzesabony – Tiszaújváros 

12. Szajol – Tiszasüly – Füzesabony – Tiszaújváros 

13. Százhalombatta – Budapest [XXI.] 

14. Százhalombatta – Vecsés 

15. Százhalombatta – Kápolnásnyék 

16. Százhalombatta – Kápolnásnyék 

17. Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol 

18. Százhalombatta – Ócsa – Cegléd – Szajol 

19. Székesfehérvár – Pécs 

20. Tiszaújváros – Balmazújváros – Ebes 

21. Tiszaújváros – Kazincbarcika 

22. Tiszaújváros – Beregdaróc – (Ukrajna) 

23. Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő – Százhalombatta 

 

 

 

 

 



 

101 

 
   

   

 

4/10. melléklet  

Országos vízi létesítmények 

 

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres 

környezetét jelenti) 

 

1. VTT-tározók 

 

 A B C D 

1. Megvalósult Tervezett tározó 

Tápláló 

vízfolyás Település 

2. Beregi   Tisza 

Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, 

Gulács, Jánd, Hetefejércse, 

Vásárosnamény, Márokpapi 

3. 

Cigánd-

Tiszakarádi   Tisza Nagyrozvágy, Cigánd, Pácin 

4.   Dél-borsodi Tisza Ároktő, Tiszadorogma, Tiszacsege 

5.   Hanyi-Jászsági Tisza Kisköre, Tarnaszentmiklós, Pély 

6. 

Hanyi-

Tiszasülyi   Tisza Jászkisér, Pély, Tiszasüly 

7. Nagykunsági   Tisza 

Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, 

Kunhegyes, Abádszalók 

8. 

Szamos-

Kraszna közi   

Szamos, 

Kraszna 

Szamosszeg, Szamoskér, Kocsord, 

Tunyogmatolcs, Ópályi, Nagydobos, 

Győrtelek, Mátészalka 

9.   Szegedi Tisza Baks, Ópusztaszer, Dóc 

10.   

Tisza-

Szamosközi alsó Tisza 

Nagyar, Nábrád, Kisar, Gulács, 

Panyola, Kérsemjén 

11.   

Tisza-

Szamosközi felső Tisza Szatmárcseke, Túrisvándi 

12.   Tisza-Túrközi Tisza 

Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota, 

Tiszabecs, Sonkád 

13. Tiszaroffi   Tisza Tiszaroff, Tiszabő, Tiszagyenda 

14.   Inérháti Tisza 

Kesznyéten, Tiszaluc, Tiszadob, 

Tiszaújváros 

 

 

2. 1. Meglévő országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 

 
A B C 

1. Megnevezés Tápláló vízfolyás Település 

2. Borsóhalmi Zagyva, Tarna Jászjákóhalma, Jászberény 

3. Ér menti Ér-Berettyó Pocsaj, Kismarja 

4. 
Halaspusztai 

Berettyó-Sebes-

Körös Szeghalom 

5. Kisdelta Fehér-Körös Gyula 

6. Kutasi Berettyó Csökmő 
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7. Lajtamenti Lajta Bezenye 

8. Ludasi Bene-patak Ludas, Detk, Nagyút 

9. 
Mályvádi 

Fekete- és Fehér-

Körös Gyula 

10. Mérgesi Sebes-Körös Köröstarcsa, Körösladány 

11. 

Rábamenti Rába 

Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, 

Kemenesszentpéter, Vág, Várkesző, 

Egyházaskesző, Sárvár 

12. Jászteleki Zagyva Jászberény, Jásztelek, Jánoshida 

13. 
Bódvalenkei 

szükségtározó Bódva Bódvalenke, Hidvégardó 

14. 
Bódvarákói 

szükségtározó Bódva Bódvarákó, Szögliget, Perkupa 

15. 
Bódvaszilasi 

szükségtározó Bódva Bódvaszilas, Komjáti, Tornaszentandrás 

16. Mátraverebélyi Zagyva Mátraverebély, Bátonyterenye 

17. Maconkai Zagyva Bátonyterenye 

18. Tarjánpataki tározó Zagyva Bátonyterenye 

19. Lukácsházi tározó Gyöngyös-patak Kőszeg, Lukácsháza, Kőszegdoroszló 

20. Kebele tározó Kebele-patak Belsősárd, Resznek, Zalaszombatfa 

21. 
Alsószenterzsébeti 

tározó Kerka-patak 

Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, 

Kerkafalva, Kerkakutas 

22. Góri tározó Répce Bük, Bő, Gór, Csepreg 

 

 

2.2. Tervezett országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 

 A B C 

1. Megnevezés Tápláló vízfolyás Település 

2. 
Nagyfüged- 

Tarnazsadányi 

Bene, Tarna, 

Tarnóca Nagyfüged, Tarnazsadány, Zaránk 

3. 
Viszneki 

Tarna, Gyöngyös-

patak Visznek, Erk, Nagyfüged 

 

 

3. Meglévő kiemelt jelentőségű vízi építmények 

 A B C 

1. Megnevezés Vízfolyás Érintett település 

2. Ágotai vészelzárómű Hortobágy–Berettyó Püspökladány 

3. Bőcsi duzzasztómű Hernád Bőcs 

4. Balatonkiliti mederduzzasztó Sió Siófok 

5. Békési duzzasztó Kettős-Körös Békés 

6. Békésszentandrási vízlépcső Hármas-Körös Békésszentandrás 

7. Bökényi vízlépcső Hármas-Körös Szentes 

8. Dinnyési zsilip Dinnyés–Kajtori-csatorna Pákozd 

9. Felsődobszai duzzasztómű Hernád Felsődobsza 
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10. Gibárti duzzasztómű Hernád Gibárt 

11. Gyulai duzzasztó Fehér–Körös Gyula 

12. Kesznyéteni árvízkapu Takta-övcsatorna Kesznyéten 

13. Kis-Balaton 21T Kis-Balaton Keszthely 

14. Kis-Balaton 4T Kis-Balaton Balatonmagyaród 

15. Kiskörei vízlépcső Tisza Abádszalók, Kisköre 

16. Körösladányi duzzasztó Sebes-Körös Körösladány 

17. Kvassay zsilip Ráckevei-Duna Budapest 

18. Mexikópusztai zsilip Fertőtó Sarród 

19. Mosonmagyaróvári duzzasztó Mosoni-Duna Mosonmagyaróvár 

20. Nicki duzzasztó Rába Kenyeri 

21. Rábca–torkolati műtárgy Rábca Abda 

22. Sió árvízkapu Sió Bogyiszló 

23. Siófoki hajózsilip Sió Siófok 

24. Siófoki leeresztő zsilip Sió Siófok 

25. Szentgotthárdi duzzasztó Rába Szentgotthárd 

26. Tassi zsilip Ráckevei-Duna Tass 

27. Tiszalöki vízlépcső Tisza Tiszalök 

28. Túr torkolati műtárgy Túr Tiszakóród 

 

4.1. Meglévő országos csatornák 

 A B 

1. Csatorna neve Érintett települések 

2. Újszőrhalmi-csatorna Csabacsűd/Nagyszénás–Kondoros 

3. Brassó-ér Hajdúböszörmény 

4. Vajai-(III.)-főfolyás Berkesz–Nyírbátor 

5. Szeghalmi-főcsatorna Szeghalom 

6. Felsőréhelyi-főcsatorna Ecsegfalva–Dévaványa 

7. Telki–Peresi-csatorna Gyomaendrőd 

8. Műrét–Kistiszai-csatorna Baks 

9. Kerülőházi (XV.)-csatorna Szabolcsveresmart–Rétközberencs 

10. N-III-csatorna Tiszadob–Tiszavasvári 

11. Doba-csatorna Tiszasüly–Besenyszög/Csataszög 

12. Lónyay-főcsatorna Gávavencsellő–Berkesz 

13. Harangzugi–I-csatorna Kétpó–Öcsöd 

14. N–II-csatorna Tiszadada 

15. Nagy-foki-csatorna Szeghalom–Újiráz/Komádi 

16. Dögös–Kákafoki-csatorna Szarvas–Csabaszabadi 

17. Karcagi-V-11-csatorna Karcag 

18. Megkerülő Dunapataj 

19. Kődombszigeti-főcsatorna Komádi–Magyarhomorog 

20. Galambos-csatorna Csegöld–Zajta 

21. Percsorai-főcsatorna Baks–Dóc 

22. Holt-Sebes-Körös Szeghalom–Körösszakál/Körösnagyharsány 
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23. Gyulai-lecsapoló-csatorna Gyula 

24. N-I-csatorna Tiszavasvári 

25. Felső–alvízi-tápcsatorna Kékcse–Rétközberencs 

26. K–VII–Kösely-vízlead-útvonal Hajdúszoboszló 

27. Tiszabői-csatorna Tiszabő–Kunhegyes 

28. Kösely-főcsatorna Nádudvar–Sáránd 

29. Hortobágy–Kadarcs-összekötő-

csatorna Hajdúböszörmény 

30. Vajdalaposi-csatorna Nagyhegyes 

31. Nyugati-főcsatorna Tiszavasvári–Hortobágy 

32. K–IV.-öntöző-főcsatorna Hortobágy–Hajdúböszörmény 

33. Berek-ér–Puszta-ér Biharnagybajom–Nagyrábé/Bihartorda 

34. Kopolya–Gyepes–összekötő-

csatorna Kötegyán 

35. Gyepes-főcsatorna Tarhos–Kötegyán 

36. Csikósér–Élővíz-összekötő-

csatorna Gyula 

37. Kispálszigeti-csatorna Nagyrábé 

38. Sárközi–II.-főcsatorna Öregcsertő–Sükösd 

39. Mezőberényi-főcsatorna Murony–Mezőberény 

40. Kadia–Ó–Duna Hercegszántó 

41. Magdolna-ér Balmazújváros 

42. Harta–II-összekötő-csatorna Harta 

43. Forgácsháti-csatorna Tiszavasvári–Hajdúnánás 

44. K–1–öntöző-csatorna Szentes–Szarvas 

45. Folyáséri-főcsatorna Körösladány–Szeghalom 

46. Taktaközi-öntöző-főcsatorna Szerencs–Tokaj 

47. Bágy–Szandalik-csatorna Folyás–Újszentmargita 

48. V–3 Óvári-csatorna Doboz–Sarkad 

49. Füredkócsi-tározó-tápcsatorna Tiszafüred–Hortobágy 

50. Mirhó–Kisgyolcsi-összekötő-

csatorna Abádszalók 

51. Malomzug–Décsipusztai-

csatorna Szarvas 

52. K–V–1.–megkerülő-csatorna Balmazújváros 

53. Csátés-csatorna Jászapáti–Jászkisér 

54. Sártó–Ökröstói-csatorna Hódmezővásárhely 

55. KÖF–DVCS-összekötő-csatorna Akasztó 

56. Kopáncsi-öntözőcsatorna Hódmezővásárhely 

57. K–I.-főcsatorna Tiszavasvári 

58. Bárkás-csatorna Sarkad 

59. Álomzugi-csatorna Mezőtúr/Túrkeve 

60. Veker–ér-csatorna Szentes 

61. Pálfoki-csatorna Bihartorda–Bakonszeg 

62. Maros jobb parti tápcsatorna Makó 
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63. Patéi-csatorna Szentes 

64. Terehalom–Mucsiháti-csatorna Szentes 

65. Mezőtúri–VI-csatorna Mezőtúr 

66. Csente–Szakáli–III.-csatorna Körösszakál–Berekböszörmény 

67. Nagytói–Toprongyos-csatorna Komádi–Geszt 

68. Siratói összekötő-csatorna Békésszentandrás 

69. Alsófutaki-csatorna Püspökladány 

70. Matyér–Subasai-főcsatorna Szeged 

71. Kálló-ér Zsáka–Berettyóújfalu 

72. Oláhréti-csatorna Nyíregyháza 

73. Szelidi–tavi Dunapataj–Kalocsa 

74. Csorna–Foktői-csatorna Foktő–Szakmár 

75. Máriapócsi (IV. számú) főfolyás Demecser–Nyírbogát 

76. Ferencszállási-csatorna Deszk–Klárafalva 

77. K–VIII-öntöző-főcsatorna Nádudvar–Hajdúszoboszló 

78. K–VIII–10.-öntözőcsatorna Püspökladány–Nádudvar 

79. Csente–Szakáli–II.-csatorna Magyarhomorog–Körösszegapáti 

80. Csente–Szakáli–I.-csatorna Komádi 

81. Csillagosi–összekötő-csatorna Homokmégy 

82. Jászsági-főcsatorna Tiszasüly–Kisköre 

83. Hamvas-főcsatorna Püspökladány–Földes 

84. Büngösdi-csatorna Köröstarcsa–Mezőberény/Körösladány 

85. Keleti-főcsatorna Tiszalök–Bakonszeg 

86. Belfő-csatorna Paszab–Záhony 

87. Kopolya–Gyepes alsó összekötő-

csatorna Sarkad 

88. Gojdár–Pamukéri-csatorna Mártély–Hódmezővásárhely 

89. Solti-árapasztó Solt 

90. Gerlai-holtág Békéscsaba 

91. Szeghalmi-gyűjtőcsatorna Szeghalom 

92. 22. csatorna Jászkisér 

93. K–11-csatorna Szentes–Szarvas 

94. Sugovica Baja 

95. Kiskunsági-főcsatorna Tass–Akasztó 

96. Szeregyházi-csatorna Gyula 

97. Homoródi-összekötő-csatorna Miske–Dusnok 

98. Halastói-tápcsatorna Tiszakeszi–Újszentmargita 

99. Kopolya Sarkad–Kötegyán 

100. Karapancsai-főcsatorna Mohács–Dávod/Hercegszántó 

101. Malomzug–Simafoki-csatorna Túrkeve–Mezőtúr/Gyomaendrőd 

102. Tetétlen–szigeti-csatorna Tetétlen–Sáp 

103. V. Vargahosszai-főcsatorna Békés–Doboz 

104. Kösely–Hajdúszováti-átmetszés Földes–Hajdúszovát 

105. XXXI. Apaji-csatorna (Átok- Kiskunlacháza–Kunszentmiklós 
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csatorna) 

106. Solt–Szakálháti-csatorna Hódmezővásárhely 

107. Gőgő–Szenke-főcsatorna Fehérgyarmat–Jánkmajtis 

108. Nagy-ér Nyírlugos–Berettyóújfalu/Tépe 

109. Mérges-ér Nagyrábé/Bihartorda–Bakonszeg 

110. Ludas-ér Szegvár–Derekegyház 

111. Makádi (III.)-főcsatorna Szigetbecse–Makád 

112. Harangzugi–I–c.–csatorna Kengyel–Öcsöd 

113. Kisújszállási–XXII.-csatorna Kisújszállás 

114. Matyér–Fehértói-csatorna Szatymaz–Szeged 

115. Túr–Belvíz-főcsatorna Vásárosnamény–Sonkád 

116. Terehalom–Mucsihát–Kórógy-

összekötő-csatorna Szentes 

117. Hamvas–Sárréti összekötő-

csatorna Bucsa 

118. Kopáncsi–tápcsatorna Hódmezővásárhely 

119. Nagykunsági-főcsatorna Abádszalók–Öcsöd 

120. K–III–öntöző-főcsatorna Hajdúnánás–Hajdúböszörmény 

121. Ó–Berettyó Füzesgyarmat–Zsáka 

122. Alsó–Ó–Berettyó-csatorna Bucsa/Szerep–Füzesgyarmat/Biharnagybajom 

123. Dömsödi(I.)-árapasztó Dömsöd–Bugyi 

124. Alsó–Kadarcs-csatorna Nagyhegyes–Nádudvar 

125. Vidi-ér Hajdúböszörmény 

126. Kígyósi főlecsapoló-csatorna Szabadkígyós–Békéscsaba 

127. Hosszúfok–Határér–Köleséri-

főcsatorna Békés–Mezőgyán 

128. Morgófoki-tápcsatorna Gyula–Kötegyán 

129. Nagykunsági-főcsatorna Keleti-

ág Kisújszállás–Túrkeve 

130. Északi-főgyűjtő Dunafalva–Mohács 

131. Veker–Ecser–Kórógyi–

összekötő-csatorna Szentes 

132. Sós Géza-csatorna Nádudvar 

133. Algyői-főcsatorna Szeged–Algyő 

134. 12–28. Tiszasüly–Pélyi–

összekötő-csatorna Pély–Tiszasüly 

135. Gyúlói-csatorna Hódmezővásárhely 

136. Sarkad–Mérges–Sáros-ér Tiszaigar–Hortobágy/Nádudvar 

137. Csárdaszállási-csatorna Mezőberény 

138. Alsó–Selypes-főcsatorna Tiszakeszi/Folyás 

139. 12. (Pélyi)-csatorna Jászkisér–Pély 

140. Árkus-főcsatorna Tiszakeszi/Újszentmargita–Hortobágy 

141. Kórógy-ér Szegvár–Szentes 

142. Makkodi-főcsatorna Püspökladány–Nádudvar 

143. Sárközi–III.-főcsatorna Miske–Szakmár 
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144. Karcagi–II.-csatorna Karcag 

145. Duna–Tisza-csatorna Dunaharaszti–Dabas 

146. Tiszasülyi–(28.)-csatorna Jászkisér–Tiszasüly 

147. Berek–ér–Sárréti-összekötő-

csatorna Nagyrábé–Bihardancsháza 

148. Cserepes–Pap-ér Tiszacsege–Hortobágy/Balmazújváros 

149. Szamossályi-árapasztó Szamossályi–Csegöld 

150. Holt-Sebes–Körös–Határér-

összekötő Sarkadkeresztúr–Zsadány 

151. Érpataki (VIII. számú)-főfolyás Kótaj–Balkány 

152. Harta–I.-összekötő-csatorna Dunatetétlen 

153. K–V–1.-lecsapoló-csatorna Balmazújváros 

154. Móriczföldi–II.-csatorna Komádi 

155. Klágya–Duna Hercegszántó 

156. Szeghalmi-övcsatorna Kertészsziget–Szeghalom 

157. Kékesiréti Dunapataj–Harta 

158 Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna Hortobágy–Hajdúnánás 

159. 33. sz.-csatorna (Homor-éri-

csatorna) Tiszasüly–Besenyszög 

160. Duna-völgyi-főcsatorna Újlengyel–Baja 

161. Kállay (VII. számú)-főfolyás Kemecse–Nyírgelse 

162. Szöcsköd–Komádi–I–II.-

csatorna Darvas–Komádi 

163. Fűzvölgyi-főcsatorna Szalkszentmárton–Harta 

164. Szittyó-csatorna Alsónémedi–Dabas 

165. Király-ér Folyás–Tiszavasvári 

166. Hamvas–Alsófutaki 

összekötőcsatorna Püspökladány 

167. Gyálai-Holt-Tisza Szeged 

168. Szegvár–Mindszenti-

határcsatorna Szentes–Mindszent 

169. K–XI.-lecsapoló Bakonszeg 

170. Ferenc-tápcsatorna Baja–Hercegszántó 

171. Kutas–alsó-főcsatorna Szeghalom–Körösszegapáti 

172. Gyulavári-főcsatorna Gyula 

173. Káres-tói-csatorna Nyíribrony–Levelek 

174. Csökmő–Halasi-csatorna Csökmő 

175. Gorzsai-átvezetés Hódmezővásárhely 

176. Hortobágy-főcsatorna Tiszavasvári–Püspökladány 

177. Mirhó–Gyolcsi-csatorna Tiszabura–Kunhegyes/Abádszalók 

178. Kati-ér Balkány–Tépe/Berettyóújfalu 

179. Nk–III–2.-öntözőcsatorna Kunhegyes–Karcag 

180. Sárközi–I.-főcsatorna Kalocsa–Érsekcsanád 

181. Kígyósér-mellékág Szakszentmárton–Tass 

182. HTVR-tápcsatorna Balmazújváros 
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183. Mágocs-ér Szentes–Orosháza 

184. K–III–Hortobágy–összekötő-

csatorna Hajdúnánás 

185. Sárréti-főcsatorna Ecsegfalva–Derecske 

186. K–V–3.-lecsapolócsatorna Balmazújváros 

187. K–XI.–lecsapoló–Pálfoki-

összekötő-csatorna Bakonszeg 

188. V. csatorna Dunavecse–Akasztó 

189. Villogó-belvízcsatorna Abádszalók–Kisújszállás/Karcag 

190. Gyulai-tápcsatorna Gyula 

191. Keleti-főcsatorna–Nyugati-

főcsatorna-összekötő-csatorna Tiszavasvári 

192. Katrai-tápcsatorna Hódmezővásárhely 

193. Maros jobbparti öntöző 

főcsatorna Óföldeák 

194. Nagyszigeti III.-öntözőcsatorna Hódmezővásárhely 

195. Millér-csatorna Jászkisér–Szolnok 

196. XXX-csatorna Alsónémedi–Kunszentmiklós 

197. Kurca-csatorna Szentes–Mindszent 

198. Élővíz-csatorna Békés–Gyula 

 

4.2. Tervezett országos csatornák 

 A  B 

1. Csatorna megnevezése  Település 

2. Jászsági főcsatorna Zagyvai ága Kisköre térsége – Alattyán térsége 

3. Jászsági főcsatorna Zagyvai ága Jászapáti térsége – Jászdózsa térsége 

 

 

4/11. melléklet  

Országos hulladékgazdálkodási létesítmények 

 

1. Meglévő radioaktívhulladék-tároló: 

1. 1. Bátaapáti 

1. 2. Püspökszilágy – Kisnémedi 

2. Meglévő veszélyeshulladék-lerakó: 

2. 1. Apc 

2. 2. Debrecen 

2. 3. Dunaújváros (2 db) 

2. 4. Galgamácsa 

2. 5. Marcali 

2. 6. Mosonmagyaróvár 

2. 7. Sajóbábony (2 db) 

2. 8. Sajókaza (2 db) 

2. 9. Százhalombatta 

2. 10. Tiszaújváros 
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2. 11. Várpalota 

3. Meglévő veszélyes-hulladékégető mű: 

3. 1. Budapest, XII. kerület 

3. 2. Dorog 

3. 3. Győr 

3. 4. Királyszentistván 

3. 5. Pétfürdő 

3. 6. Sajóbábony (2 db) 

3. 7. Százhalombatta 

3. 8. Tiszaújváros (2 db) 

3. 9. Tiszavasvári  

3. 10. Vác 

 

 

5. melléklet  

Térségi övezetek és azok kapcsolata 

 

 A B 

1. Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv 

2. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

3. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

4. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

5. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

6. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

7. Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete 

8. Erdők övezete 

9. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

10. Tájképvédelmi terület övezete 

11. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

12. Vízminőség-védelmi terület övezete 

13. Nagyvízi meder övezete 

14. VTT-tározók övezete 

15. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

16.   Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

17.   Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

18.   Tanyás területek övezete 

19.  Földtani veszélyforrás területének övezete 

20.  Egyedileg meghatározott megyei 

övezet(ek) 
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6. melléklet  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi övezetei és azok kapcsolata 

 A B C 

1. Országos Területrendezési Tervben meghatározott Kiemelt térségi egyedileg 

meghatározott övezet 2. Országos övezet Kiemelt térségi övezet 

3. Ökológiai hálózat 

magterületének övezete 
   

4. Ökológiai hálózat 

ökológiai folyosójának 

övezete 

   

5. Ökológiai hálózat 

pufferterületének övezete 
   

6. Kiváló termőhelyi 

adottságú szántók övezete 
  

7. Jó termőhelyi adottságú 

szántók övezete 
  

8. Kiváló termőhelyi 

adottságú erdők övezete 
  

9. Erdők övezete   

10. Erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete 
  

11. Tájképvédelmi terület 

övezete 
  

12.  

 

Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület 

övezete 

13. Világörökségi és 

világörökségi várományos 

területek övezete 

  

14. Vízminőség-védelmi 

terület övezete 
  

15.  Ásványi nyersanyagvagyon 

övezete 
 

16.  Földtani veszélyforrás 

területének övezete 
 

17.   Vízeróziónak kitett terület 

övezete 

18.  Rendszeresen belvízjárta 

terület övezete 
 

19.   Tómeder övezete 

20.  
 

Általános mezőgazdasági 

terület övezete 

21. 
  

Kertes mezőgazdasági 

terület övezete 

22.   Borszőlő termőhelyi 



 

111 

 
   

   

 

kataszteri terület övezete 

23. Honvédelmi és katonai 

célú terület övezete 
  

 

7. melléklet 

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 

 

8/1. melléklet 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének ásványi nyersanyagvagyon 

övezete által érintett települései 

 

8/2. melléklet 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének rendszeresen belvízjárta terület 

övezete 

 

8/3. melléklet 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének földtani veszélyforrás terület 

övezete által érintett települései 

 

9. melléklet  

Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege 

 

 A B C D 

1. 

Település 

Települési térség 

területe (ha) 

Település közigazgatási 

területe (ha) 

Települési térség 

területének aránya 

(%) 

2. Alsónémedi 1250,47 4906,91 25,48 

3. Biatorbágy 1340,54 4410,70 30,39 

4. Budajenő 255,53 1241,79 20,58 

5. Budakalász 673,33 1516,96 44,39 

6. Budakeszi 839,48 3710,42 22,62 

7. Budaörs 1497,59 2357,07 63,54 

8. Budapest 35358,40 52512,16 67,33 

9. Csobánka 230,18 2276,25 10,11 

10. Csomád 232,46 1239,47 18,75 

11. Csömör 747,86 2270,19 32,94 

12. Csörög 165,05 504,44 32,72 

13. Délegyháza 478,25 2541,25 18,82 

14. Diósd 556,35 575,02 96,75 

15. Dunabogdány 290,43 2549,78 11,39 

16. Dunaharaszti 1477,90 2916,54 50,67 
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17. Dunakeszi 1493,73 3106,14 48,09 

18. Dunavarsány 849,01 2250,04 37,73 

19. Ecser 915,43 1311,56 69,80 

20. Érd 3739,78 6330,34 61,21 

21. Erdőkertes 517,00 575,38 89,85 

22. Felsőpakony 300,65 1532,34 19,62 

23. Fót 1428,41 3740,61 38,19 

24. Göd 1192,19 2443,91 48,78 

25. Gödöllő 1924,57 6191,42 31,08 

26. Gyál 1446,65 2493,16 58,02 

27. Gyömrő 957,27 2650,09 36,12 

28. Halásztelek 524,92 865,81 60,63 

29. Herceghalom 389,99 733,83 53,15 

30. Isaszeg 871,57 5483,92 15,89 

31. Kerepes 737,66 2407,34 30,64 

32. Kisoroszi 141,48 1093,82 12,93 

33. Kistarcsa 536,04 1100,93 48,69 

34. Leányfalu 337,12 1536,08 21,95 

35. Maglód 887,36 2236,44 39,68 

36. Majosháza 287,66 1141,45 25,20 

37. Mogyoród 773,44 3447,72 22,43 

38. Nagykovácsi 463,45 2766,83 16,75 

39. Nagytarcsa 540,16 1213,86 44,50 

40. Ócsa 1585,28 8162,28 19,42 

41. Őrbottyán 730,62 2734,58 26,72 

42. Páty 814,29 3929,68 20,72 

43. Pécel 982,81 4362,08 22,53 

44. Perbál 339,35 2565,58 13,23 

45. Pilisborosjenő 317,71 924,93 34,35 

46. Piliscsaba 623,05 2555,25 24,38 

47. Pilisjászfalu 191,13 696,21 27,45 

48. Pilisvörösvár 738,31 2428,50 30,40 

49. Pilisszántó 148,05 1594,14 9,29 

50. Pilisszentiván 181,12 811,54 22,32 

51. Pilisszentkereszt 240,24 1720,54 13,96 

52. Pilisszentlászló 91,06 1775,29 5,13 

53. Pócsmegyer 324,37 1307,63 24,81 

54. Pomáz 1026,15 4904,41 20,92 

55. Pusztazámor 197,68 928,13 21,30 

56. Remeteszőlős 81,34 288,84 28,16 

57. Solymár 692,93 1786,22 38,79 

58. Sóskút 475,75 2490,53 19,10 

59. Szada 869,53 1667,86 52,13 

60. Százhalombatta 1451,74 2806,21 51,73 
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61. Szentendre 1660,87 4381,73 37,90 

62. Szigethalom 663,26 912,42 72,69 

63. Szigetmonostor 334,83 2350,67 14,24 

64. Szigetszentmiklós 2732,86 4568,58 59,82 

65. Sződ 363,38 1355,60 26,81 

66. Sződliget 268,36 731,34 36,69 

67. Tahitótfalu 515,81 3916,81 13,17 

68. Taksony 620,04 2083,42 29,76 

69. Tárnok 732,58 2361,54 31,02 

70. Telki 267,29 1046,58 25,54 

71. Tinnye 413,43 1610,22 25,68 

72. Tök 383,17 2473,07 15,49 

73. Tököl 838,02 3847,02 21,78 

74. Törökbálint 1476,62 2941,08 50,21 

75. Üllő 1596,51 4812,17 33,18 

76. Üröm 323,17 664,87 48,61 

77. Vác 1818,03 6159,67 29,52 

78. Vácrátót 281,89 1799,61 15,66 

79. Vecsés 1743,70 3618,10 48,19 

80. Veresegyház 1319,48 2856,32 46,20 

81. Visegrád 263,93 3327,31 7,93 

82. Zsámbék 546,25 3366,14 16,23 

 

 

10. melléklet  

Budapesti Agglomeráció területén található térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és 

egyedi építmények 

 

1.1 Térségi szerepkörű összekötő utak 

 A B 

1. Meglévő szakaszok Tervezett szakaszok 

2. Tárnok (7. sz. főút) – Herceghalom (1. 

sz. főút) 

 

3.  Dunakeszi (2. sz. főút) – Csomád  

4.  Pilisvörösvár nyugati elkerülő  

(M10 és 10. sz. főút között) 

5.  (Esztergom) – Pilisszentkereszt – 

Pomáz –  

– Pomáz (11. sz. főút)  

6. Visegrád (11. sz. főút) – Pilisszentlászló 

– Szentendre – 

 – Szentendre – Pomáz  

7.  Budakeszi nyugati elkerülő 

8.  Mogyoród (M3) – Kerepes (M31) 

9.  Nagytarcsa (M0) – XVII. kerület – XVIII. 

kerület – XX. kerület (M5) 

10. Perbál – Budakeszi  
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11. Dunaharaszti – Alsónémedi – Gyál  

12. Budakeszi – Budaörs  

13.   

14. Sóskút – Érd  

 

1.2. Meglévő országos vasúti mellékvonal 

 A 

1. Vác – [Balassagyarmat] 

 

1.3. Meglévő térségi repülőterek 

 A 

1.  Térségi repülőterek 

2.  Budapest XI. [Budaörsi repülőtér] 

3.  Tököl [Tököli Repülőtér] 

4.  Budakeszi [Farkashegyi Repülőtér] 

5.  Gödöllő [Gödöllői Repülőtér ] 

6.  Dunakeszi [Alagi Repülőtér ] 

 

1.4. Térségi kerékpárútvonal 

 A B 

1. Meglévő szakaszok Tervezett szakaszok 

2. Budapest III. kerület Budapest III. kerület – Solymár – 

Pilisszentiván – Pilisjászfalu – [Dorog]  

3.  Tahitótfalu – (Vác) – Sződliget – Vácrátót – 

Szada – Gödöllő  

4.  Gödöllő – Mogyoród – Budapest [XV. 

kerület] – Budapest [VI. kerület] 

5. Budapest XVI. Budapest – Ecser – Maglód – Gyömrő  

6.  Ecser – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – 

Dunaharaszti 

7. Budapest IX. kerület [Rákóczi híd 

Dunapart] – Budapest XIX. kerület 

Budapest XIX. kerület – XVIII. kerület – 

Gyál – Ócsa 

8.  Budapest – Budaörs – Törökbálint – Érd 

9.  Biatorbágy – Telki – Perbál – Piliscsaba 

10. Budapest I. kerület [Erzsébet híd 

Dunapart] – Budapest II. 

 

11.  Gödöllő – [Zagyvaszántó] 

12.  Budapest IV. kerület  

13. Budapest IX. kerület – Budapest XXI. 

kerület 

 

14.  Budapest XXI. kerület – Szigetszentmiklós 
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15.  Budapest XXI. kerület – Tököl 

 

 

1.5. Térségi kikötők 

 A B 

1. Meglévő  Tervezett  

2. Budapest IV. kerület [Újpest 

Északi Öböl] 

 

3. Budapest [északi és déli 

közigazgatási határa között] 

Budapest [északi és déli közigazgatási határa 

között] 

4. Budapest [Nemzetközi 

Hajóállomás] 

 

 

1.6. Meglévő kompátkelőhelyek 

 A 

1.  Tököl - Százhalombatta 

2.  Vác – Tahitótfalu 

3.  Göd – Szigetmonostor [Horány] 

4.  Dunakeszi – Szigetmonostor [Horány] 

5.  Visegrád – [Nagymaros] 

6.  Dunabogdány - Kisoroszi 

7.  Leányfalu – Pócsmegyer  

8.  Szentendre – Szigetmonostor (2 db) 

 

1.7. Térségi jelentőségű P+R parkolók 

 A 

1. Budaörs  

2. Budapest [III. kerület] 

3. Budapest [IV. kerület] 

4. Budapest [X. kerület] 

5. Budapest [XI. kerület] 

6. Budapest [XI. kerület] 

7. Budapest [XV. kerület] 

8. Budapest [XIX. kerület] 

9. Budapest [XXI. kerület] 

10. Budapest [XXII. kerület] 

11. Erdőkertes 

12. Érd 

13.  Gödöllő 

14. Herceghalom 

15. Kistarcsa 

16. Pilisvörösvár 
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17. Solymár 

18. Szentendre 

19. Tárnok 

20. Veresegyház 

21. Vác 

 

 

1.8. Térségi logisztikai központok 

 A B 

1. Meglévő  Tervezett  

2. Budapest XXIII. kerület [Budapesti 

Intermodális Logisztikai Központ] 

 

3. Budapest XXI. kerület [Csepel – 

Szabadkikötő] 

 

4. Budapest XXII. kerület [Nagytétény]  

5.  Budapest XVIII. kerület [Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér térsége]  

 

 

11. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 

 

12/1. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezete 

 

12/2. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének ásványi nyersanyagvagyon 

övezete által érintett települései 

 

12/3. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének földtani veszélyforrás terület 

övezete által érintett települései 

 

12/4. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének vízeróziónak kitett terület 

övezete 

 

12/5. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének rendszeresen belvízjárta 

terület övezete és a tómeder övezete 
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12/6. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének általános mezőgazdasági 

terület övezete, a kertes mezőgazdasági terület övezete 

 

12/7. melléklet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének borszőlő termőhelyi 

kataszteri terület övezete 

 

13/1. melléklet  

A közúthálózat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi elemei 

 

1.  Meglévő térségi szerepkörű összekötő utak  

1.1. Galambok (7. sz. főút) – [Zalabér] 

1.2. Galambok – Zalakomár – [Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta)] – Marcali 

1.3. Hollád (M7) – [Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta)] 

1.4. Fonyód (7. sz. főút)/Balatonboglár (7. sz. főút) – Lengyeltóti – [Kaposvár] 

1.5. Szántód – [Kaposvár] 

1.6. [Lepsény] – Balatonfőkajár – Küngös – [Berhida] 

1.7. Balatonalmádi (71. sz. főút) – [Veszprém] 

1.8. Pula – Öcs – [Ajka] 

1.9. [Sümeg] – Zalaszántó – Rezi – Cserszegtomaj – Keszthely 

1.10. Hévíz – Zalakomár 

1.11. Vállus - Keszthely 

1.12. M7 és 7. sz. főút összekötései: Balatonszárszónál, Balatonőszödnél, 

Ordacsehinél, Balatonfenyvesnél 

 

2. Tervezett térségi szerepkörű összekötő utak  

2.1. Zalakomár – Zalakaros – Zalaújlak – [Nagybakónak – Újudvar] 

2.2. Csömend – [Somogyfajsz – Juta] 

2.3. Lengyeltóti – Somogymeggyes – Tab – 65. sz. főút 

2.4. Tótvázsony (77. sz. főút) – Hidegkút – Balatonszőlős – Aszófő (71. sz. főút) 

2.5. Nagyvázsony (77. sz. főút) – Zánka (71. sz. főút) 

2.6. Tapolca (Diszel) (77. sz. főút) – Badacsonytomaj (71. sz. főút) 

2.7. Zalaszántó – Várvölgy – Lesencetomaj 

2.8. elkerülők: Tapolca, Monostorapáti, Kapolcs, Nagyvázsony 

 

3.  Tervezett mellékutak: 

3.1. [Kerecseny] – Zalamerenye 

3.2. Szegerdő – Vörs 

3.3. Tikos – Szegerdő 

3.4. Csömend – Somogyszentpál 

3.5. Somogyszentpál – Táska 

3.6. Fonyód – Buzsák 

3.7. Ordacsehi – Szőlősgyörök 

3.8. Hács – Kisberény 
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3.9. Karád – Kötcse 

3.10. Teleki – Nagycsepely 

3.11. Bálványos – Pusztaszemes 

3.12. Sérsekszőlős – Zala 

3.13. Tab – Torvaj 

3.14. Bábonymegyer – Nyim 

3.15. Balatonendréd – Ságvár 

3.16. Csajág – Balatonakarattya 

3.17. Küngös – Balatonkenese 

3.18. [Papkeszi] – Küngös – [Jenő] 

3.19. Balatonkenese – [Papkeszi] 

3.20. Felsőörs (Köveskútpuszta) – Szentkirályszabadja – [Veszprém] 

3.21. Barnag – Nagyvázsony (77. sz. főút) 

3.22. Dörgicse – Tagyon 

3.23. Vigántpetend – Monoszló 

3.24. Monoszló – Balatoncsicsó 

3.25. Balatonhenye – Monoszló 

3.26. Öcs – Taliándörögd 

3.27. Taliándörögd – [Szőc] 

3.28. Kővágóörs 

3.29. Kékkút – Mindszentkálla 

3.30. Keszthely 

3.31. Várvölgy – Uzsa 

3.32. Rezi – Vállus 

3.33. Vindornyaszőlős – Vindornyalak 

3.34. Vindornyafok – 7327. j. mellékút 

3.35. Vindornyaszőlős – [Sénye] 

3.36. Nemesbük – [Zalaköveskút] 

3.37. Karmacs – Hévíz 

3.38. Bókaháza – Gétye – [Szentpéterúr] 

3.39. Dióskál – [Orosztony] 

3.40. Balatonmagyaród – Zalakomár 

 

13/2. melléklet  

A vasúthálózat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi elemei 

 

1. Meglévő országos vasúti mellékvonalak: 

 A B 

1. Vasútvonal 

száma 

 

2. 27  [Lepsény] – [Hajmáskér] 

3. 35  [Kaposvár] – Siófok 

4. 36  [Kaposvár] – Fonyód 

5. 37  Balatonmáriafürdő elágazás – Somogyszob 

6. 39  Központi főmajor – Csiszta – Gyógyfürdő 

7. 39a  Táskai elágazás – Táska 

8. 39b  Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál 
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9. 354  Balatonszentgyörgy elágazás – Sármellék 

 

13/3. melléklet  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található térségi jelentőségű közforgalmú 

kikötők 

 

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 20 kilométeres 

környezetét jelenti) 

 

1.  Meglévő térségi kikötők: 

1.1. Alsóörs 

1.2. Badacsonytomaj 

1.3. Balatonakali 

1.4. Balatonalmádi 

1.5. Balatonboglár 

1.6. Balatonfenyves 

1.7. Balatonföldvár 

1.8. Balatonfüred 

1.9. Balatonfűzfő 

1.10. Balatongyörök 

1.11. Balatonkenese 

1.12. Balatonlelle 

1.13. Balatonmáriafürdő 

1.14. Balatonszemes 

1.15. Balatonudvari 

1.16. Balatonvilágos 

1.17. Csopak 

1.18. Fonyód 

1.19. Keszthely 

1.20. Révfülöp 

1.21. Siófok 

1.22. Szigliget 

1.23. Tihany 

1.24. Zamárdi 

1.25. Zánka 

 

2. Meglévő kompátkelőhelyek: 

2.1. Szántód – Tihany 

 

3. Tervezett kompátkelőhelyek: 

3.1. Fonyód térsége – Badacsonytomaj térsége 

 

13/4. melléklet  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található térségi repülőterek  

 

1. Siófok – Kiliti 
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2. Veszprém – Szentkirályszabadja 

 

13/5. melléklet  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi jelentőségű kerékpárútvonalak 

 

1. Galambok – [Kaszó] 

2. Galambok – Öreglak 

3. Balatonkeresztúr – Marcali – [Böhönye] 

4. Nikla – Buzsák – Somogybabod – Karád – Andocs 

5. Somogyvár – [Nagykónyi] 

6. Balatonlelle – Somogybabod – Kaposvár 

7. Karád – Kereki 

8. Kapoly – Andocs – [Kaposvár] 

9. Kereki – Ságvár 

10. Lulla – Zamárdi 

11. Lulla – Tab 

12. Siófok – Som – [Nagykónyi – Dombóvár] 

13. Balatonfűzfő – [Berhida – Várpalota – Bodajk – Csákvár] 

14. Csopak – [Veszprém] 

15. Balatonfüred – Balatonszőlős – Vászoly – Nagyvázsony – [Úrkút – Ajka] 

16. Vöröstó – Monoszló – Badacsonytomaj 

17. Zánka – Monoszló – Kapolcs – Taliándörögd – [Ajka – Ganna] 

18. Hegyesd - Mindszentkálla 

19. Vindornyaszőlős – Zalaszántó – Lesencetomaj – Tapolca 

20. Vállus – Balatongyörök 

21. Zalaszántó – Keszthely 

22. [Zalaszentlászló] – Zalacsány – Zalaapáti – Esztergályhorváti 

23. Sármellék – Zalaapáti – [Bak – Zalaegerszeg] 
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INDOKOLÁS 

 Általános indokolás 

 

Az előterjesztés a területrendezés korszakváltó megújítására vonatkozik, azaz az országos, 

valamint a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési 

terveinek új tervezési rendszerben, egy időben történő felülvizsgálatát és elfogadását célozza 

meg, egyúttal hatályon kívül helyezve a vonatkozó törvényeket, azaz az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, valamint a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 

Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt. 

Említett területrendezési tervek felülvizsgálatát az a tény indokolja, hogy a nem egyidejűleg 

elfogadott területrendezési tervek közt fennálló ellentmondások jogbizonytalanságot 

eredményeznek, továbbá a hatályos tervek a technikai fejlődésre, az ágazati szabályok 

módosulására, az ágazati lehatárolások pontosodására is tekintettel elavult és a 

településrendezési tervekkel nem kompatibilis DTA-50 alaptérképeket alkalmaznak. Az 

előterjesztés óriási vívmánya a különböző tervezési szinteken is egységes, a települési 

önkormányzatok által használt, nagyítható, az ingatlan-nyilvántartási térképet alaptérképként 

használó tervlapok rendszere, melyek immár teljesen átjárhatóvá teszik a terület- és 

településrendezés rendszerét, hozzájárulnak a területrendezési tervek hatékony 

érvényesüléséhez és alapvetően megkönnyítik a jogalkalmazást. 

 A felülvizsgálat során két fontos szempont érvényesítésére kiemelt figyelmet fordított az 

előkészítő: a tervezetben a jelenleg meglévő védelmi szintek nem csökkennek, illetve az a 

szerzett jogokat nem csorbítja, sőt további fejlesztési lehetőségek előtt nyitja meg az utat, azaz 

fejlesztési szemléletű. Ennek eredményeképpen a hatékony forrásfelhasználás egyik 

alappilléreként a jövőben a fejlesztési elképzelések és azok területi vetülete egy időben, 

egymásra épülve tervezhető.  

A tervezet a bürokráciacsökkentéshez azzal járul hozzá, hogy a jelenleg hatályos 

szabályozással szemben három helyett egyetlen törvényben rögzíti az országos, valamint 

kiemelt térségi tervekre vonatkozó előírásokat. Megteremti továbbá a jogszabályi 

előfeltételeit annak, hogy a valósággal ütköző tartalmú, elavult DTA-50 alaptérképeket 

alkalmazó, miniszteri rendelettel elfogadott 43 vízpart-rehabilitációs tanulmányterv a 

tervrendszerből kivezetésre kerüljön és helyére egyetlen, a partvonal-szabályozási tervek 

majdani felülvizsgálatát tartalmazó kormányrendelet lépjen.  

Tekintettel arra a tényre, hogy a területrendezési tervek évek során kiforrott rendszere miatt a 

felülvizsgált normaszöveg jellemzően a hatályos szabályozás átemelésén alapszik és azt  

pontosítja, a részletes indokolás jellemzően az új szabályozási elemek bevezetésének 

indokolását tartalmazza.  
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Részletes indokolás 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések indokolása 

 

Az 1. §-hoz: 

A § rögzíti a törvény célját azzal, hogy a hagyományos értékek védelme mellett az kiegészül a 

terület- és gazdaságfejlesztés területi orientálása mellett a honvédelmi érdekek és a 

hagyományos tájhasználat megőrzésének érdekeivel is. Rögzíti továbbá azt a tényt, hogy a 

területrendezés folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország 

területi képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal. 

A 2-3. §-hoz: 

A hatékony jogalkalmazás érdekében a tervezet rögtön az elején rögzíti a jogszabály területi 

és tárgyi hatályát, melyet a hatályos szabályozáshoz, továbbá jog- valamint tervezési 

gyakorlathoz képest nem változtat meg. Ugyanakkor különösen a tárgyi hatály 

vonatkozásában egyértelműsíti a joggyakorlatot, mivel a tervezés során a nem egyértelmű 

szabályozás miatt gyakran felmerültek jogalkalmazási anomáliák, amikor kérdéses volt a 

jogszabály alkalmazásának szükségessége. 

A 4. §-hoz: 

E szakasz a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében egyes fogalmakat definiál. A fogalmak 

definiálása során egyes, a hatályos szabályozásban már szereplő fogalmakat pontosít az 

ágazati szabályozás változásának megfelelően, továbbá újonnan az alábbi fogalmakat vezeti 

be: általános mezőgazdasági területek övezete, Balaton vízparti területei, csarnok, esőbeálló, 

földtani veszélyforrás terület övezete, erdők övezete, földdel borított pince, hagyományos 

tájhasználat, gazdasági építmény, háztartási méretű kiserőmű, kemping, kertes mezőgazdasági 

térség, kertes mezőgazdasági terület övezete, nagyvízi meder övezete, műszaki infrastruktúra 

kapacitása, sajátos területfelhasználású térség, parti sétány, partvonal-szabályozási terv, 

strand, szőlő, gyümölcs- és kertművelésű térség, tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete, tájjelleg (tájkarakter), tanyás területek övezete, települési terület, 

tómeder övezete, VTT-tározók és VTT-tározók területének övezete. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Az Országos Területrendezési Terv indokolása 

 

Az 5-6. §-hoz: 

E szakaszok az Országos Területrendezési Terv tartalmát rögzítik, azaz utalnak az Ország 

Szerkezeti Tervét tartalmazó mellékletre, továbbá felsorolják az országos térségi övezetek 

határait tartalmazó tervlapokat. A szabályozás az OTrT. hatályos szabályozásának lényegi 

elemeit érintetlenül hagyva csupán annyiban módosul, hogy mivel a digitalizáció miatt a 
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méretarány meghatározása már nem releváns – a tervlapok tulajdonképpen téradatbázisok, 

amelyek a korábbinál lényegesen nagyobb mértékben nagyíthatók – ezért az Ország 

Szerkezeti Terve méretaránya a hatályos szabályozással ellentétben itt már nem kerül 

feltüntetésre.  

Az országos övezeteket érintő módosítások technikai pontosítások, a hatályos szabályozást 

alapul véve pontosítanak, valamint differenciálnak egyes már meglévő övezeteket, így a 

hatályos ökológiai hálózat övezete helyébe az ökológiai hálózat magterületének övezete, az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének 

övezete lép; továbbá a kiváló termőhelyű adottságú erdők övezetén kívül a törvény az erdők 

övezetét és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét is megkülönbözteti. 

A 7-8. §-hoz: 

E szakaszok az OTrT. hatályos szabályozását emelik át, ugyanakkor a rendelkezések általános 

volta miatt azok területi hatályát a BATrT-re valamint a BKÜTrT-re is kiterjesztik.  

A 9. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. A térségi területfelhasználási 

kategóriák vonatkozásában e szakasz annyiban változtat az OTrT. hatályos szabályozásán, 

hogy kivezeti a legalább 1000 ha-os, illetve legalább 50 ha-os kiterjedés követelményét az 

országos, illetve a kiemelt térségi és megyei térségi területfelhasználási kategóriák 

vonatkozásában, azaz azokat a tervekben immár területi minimumkövetelmény nélkül lehet 

szerepeltetni. Új szabályozási elem továbbá, hogy mind az országos, mind a megyei 

területfelhasználási kategóriák közül kivezetésre kerül a vegyes területfelhasználású térség 

valamint az építmények által igénybe vett térség, továbbá a megyei területfelhasználási 

kategóriák köre bővül a legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség 

kategóriájával.  

A 10-11. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése, azonban az országos 

területfelhasználási kategóriák területén belül a kiemelt térségi, illetve megyei 

területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során, illetve a kiemelt térségi, illetve 

megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási 

egységek kijelölése során alkalmazandó szabályok a hatályoshoz képest annyiban változnak, 

hogy az ún. %-os szabályok helyébe adott területfelhasználási kategória kijelölésének 

irányelvszerű javaslata lép. E szabályozás enyhítésének indoka, hogy a megyei, illetve 

területrendezési tervek készítésekor a tapasztalatok szerint nem volt életszerű és megoldható a 

%-os szabályok betartása. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy a védendő értékek 

védelme az övezetekre vonatkozó szabályokon keresztül továbbra is érvényesül, így pl. az 

erdőgazdálkodási térségre vonatkozó szabályozás utal az erdővel kapcsolatos övezeti 

szabályokra, amelyeken keresztül elérhető, hogy összességében, országos szinten a 27%-nyi 

erdőterületet kijelölésre kerüljön. 
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A felülvizsgálat során továbbá a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által 

igénybe vett térség területfelhasználási kategóriájának tervrendszerből történő kivezetése 

miatt a vonatkozó szabályok is törlésre kerülnek. Új szabályozási elem, hogy a 

vízgazdálkodási térséget a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve 

kell pontosítani – ily módon biztosított az állami kontroll –, továbbá a sajátos térségbe 

sorolandó építmények területeit a terület jellegének megfelelő területfelhasználási egységbe 

kell sorolni, melyen keresztül elérhető, hogy ezek területei a településrendezési tervekben a 

megfelelő területfelhasználásba legyenek besorolva. 

A 12. §-hoz: 

Az itt rögzítettek a felülvizsgálat által újonnan bevezetésre kerülő szabályozási elemek, 

ahogyan azt az alcím is rögzíti, e szakasz kizárólag új beépítésre szánt területek kijelölésekor 

alkalmazandó. A javaslat azt célozza, hogy a települések ne korlátlanul és koordinálatlanul 

növekedjenek. Mivel azonban e rendelkezések nem kívánnak a fejlesztések útjába állni és a 

települések beépítésre szánt területeinek sajátosságait sem szeretnék figyelmen kívül hagyni, e 

szakasz kizárólag irányelvként működő előírásokat fogalmaz meg. Ugyanakkor kötelező 

erővel írja elő az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 

legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű zöldterület kijelölésének kötelezettségét. 

 

A 13. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 14. §-hoz: 

Az OTrT. hatályos szabályozása e szakaszban az országos hulladékgazdálkodási 

létesítmények térbeli rendjét rögzítő melléklettel egészül ki. 

A 15. §-hoz: 

Az OTrT. hatályos szabályozása annyiban módosul, hogy mind a megyei, mind a 

településrendezési terv készítése során erősíteni kívánjuk az ágazat és a területi tervezők 

együttműködését az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok pontos 

nyomvonalának meghatározása kérdésében. A területrendezési tervek szerkezeti tervében 

megállapított nyomvonaltól és azok térbeli rendjétől való eltérés esetében az ágazati 

felelősség növelése – a hatályos területrendezési hatósági eljárás lefolytatása helyett – azért is 

indokolt, mert a településrendezési eszközökben kerül végleges helyére az adott infrastruktúra 

elem, s mivel az infrastruktúra hálózat megvalósítása az ágazat felelőssége, így végleges 

helyének kialakításában nagy a szerepe. A szabályozás a területrendezési hatósági eljárás 

kiváltása okán egyúttal a bürokráciacsökkentést is szolgálja. A szabályozás rögzíti, hogy a 

településelkerülő főutak nyomvonalát a megyei területrendezési tervek rögzítsék. 

A 16. §-hoz: 

 Rendelkezés arról, hogy a barlangok felszíni védőövezetében a beépítés a működési 

területével érintett nemzeti park igazgatóság véleménye alapján lehetséges. 
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A 17. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 18. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 19. §-hoz: 

A rendelkezések a bürokráciacsökkenés jegyében a bányanyitás szabályait pontosítják annak 

érdekében, hogy a hatósági eljárás egyszerűsödjön. A jövőben a településrendezési eszköz 

módosítását megelőzően is lehet külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve 

horizontálisan bővíteni, amennyiben a települési önkormányzat a bányászati tevékenységgel 

egyetért, és nyilatkozik a településrendezési eszközök módosításának szándékáról.  

A 20. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. A térségi övezeti rendszer 

felülvizsgálata során e szakasz – az ágazati adatszolgáltatás pontosodásának köszönhetően – 

tovább differenciál egyes jelenleg is létező övezetet (így az országos ökológiai hálózat 

helyébe az ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete és ökológiai hálózat pufferterületének övezete lép; a kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület helyébe a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete, az erdők övezete 

és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete lép), valamint pontosítja az övezet megnevezését 

(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 

szükségtározók területének övezete helyébe a VTT-tározók területének övezete lép; a kiemelt 

fontosságú honvédelmi terület helyébe a  honvédelmi és katonai célú terület övezete lép). A 

rendelkezés új szabályozási elemként vezeti be a tanyás területek megyei övezetet, valamint 

az egyedileg meghatározott megyei övezetet, ugyanakkor a digitalizáció miatt kivezeti a 

megyei övezetek köréből a magterület, ökológiai folyosó, pufferterület, erdőtelepítésre 

javasolt és honvédelmi övezeteket, mivel azok – az alaptérkép nagyíthatósága, pontossága 

miatt – már országos övezetként is ábrázolhatóak. 

A 21-22. §-hoz: 

A jogalkalmazást elősegítő rendelkezések az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 23. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozását annyiban egészíti ki, hogy országos övezet 

esetében, amennyiben az állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv és a települési 

önkormányzat között a lehatárolás kérdésében véleményeltérés alakul ki, az OTrT-ben 

szerepeltetett lehatárolás az irányadó. 

 

A 24. §-hoz: 
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E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése, kiegészítve a földtani veszélyforrás 

terület övezetével, amelyet szintén az érintett települések közigazgatási területének 

megjelölésével kell meghatározni. 

A 25. §-hoz: 

A térségi övezetek lehatárolására vonatkozó, a hatályos szabályozáson alapuló, ám azt 

módosító szabályozás célja, hogy az egyes ágazatokhoz kötődő övezetek pontosításában az 

ágazat vegyen részt, a területi/települési tervező öncélúan azt ne változtathassa meg. A 

szabályozással mind a megyei, mind a településrendezési terv készítése során erősíteni 

kívánjuk az ágazat és a területi tervezők együttműködését, illetve az ágazat felelősségét a 

térségi övezetek lehatárolása kérdésében. E rendelkezés azért válthatja ki a jelenleg hatályos, 

a településrendezési eszközök készítésénél az övezet lehatárolására vonatkozó 5%-os eltérés 

lehetőségét, mivel az ágazati állásfoglalás biztosíték arra, hogy a védendő érték védelme 

megvalósul.  

A 26. §-hoz: 

A viszonylag új, 2017. VI. 30-tól hatályos szabályozás átemelése, mely a fejlesztések 

elősegítése érdekében nagyobb mozgásteret ad a megyei önkormányzatoknak azáltal, hogy 

lehetővé teszi a megyék számára egyedileg meghatározott (fejlesztési) övezetek kijelölését 

azokon a területeken, amelyek erre leginkább alkalmasak. A hatályos szabályozást azzal 

egészíti ki, hogy az egyedileg meghatározott megyei övezetek területi hatálya a megye teljes 

területére kiterjedhet. Erre a pontosításra azon megyék miatt volt szükség, amelyek átfednek a 

kiemelt térségekkel és ezért területrendezési tervüket csak a kiemelt térségen kívüli 

területekre készíthetik el. A pontosítás teszi lehetővé, hogy az egyedi övezetet az egységes 

fejlesztési elképzelések támogatása miatt a megye teljes területére megalkothassák. 

A 27.-29. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelésén alapul, azonban a tervezet 

differenciálja a hatályos szabályozás szerinti országos ökológiai hálózat övezetét, melynek 

helyére az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete lép. A tervezet ezen 

rendelkezései szigorítanak a meglévő szabályozáson azáltal, hogy új szabályozási elemként 

lefektetik a bányászati tevékenység folytatásának, új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű 

bányatelek létesítésének szabályait, továbbá tiltják az ökológiai hálózat magterületének 

övezetében – háztartási méretű kiserőmű kivételével – erőmű elhelyezését. Mindezen 

rendelkezések biztosítják az ország természeti értékeinek megőrzését. Új szabály az 

övezetben a célkitermelőhely nyitásának tilalma, amelyet a bányászati terminológia miatt 

szükséges bevezetni. A szakasz továbbá rögzíti azon kivételeket, amely esetekben a szakasz 

szerinti övezetekben engedélyezett az intenzív beépítést lehetővé tévő területfelhasználás és 

övezet, építési övezet kijelölése. 

 

A 30. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 
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A 31. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése, kiegészítve az övezet területén a 

bányászati tevékenység szabályozásával. 

A 32-34. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelésén alapszik, azonban a tervezet 

differenciálja az erdőterületeket és az erdők vonatkozásában újabb területekre terjeszti ki a 

védelmet az erdők övezetének és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének bevezetésével.  

Mivel a legjobb erdőterületek megtartásához a legerősebb védelmet kívánja biztosítani, a 

kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetébe eső területeket a településrendezési eszközökben 

beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe kell sorolni. Az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezetével kívánjuk a 27%-os erdősültséget biztosítani, de mivel ezek a területek csak 

az alkalmasság alapján kerültek lehatárolásra, nem meglévő erdők, a szabály inkább csak 

iránymutató. 

A 35. §-hoz: 

A tájképvédelmi terület övezetének szabályozása szoros kapcsolatban áll a településkép 

védelméről szóló törvénnyel és az önkormányzatok által készítendő településképi rendelettel, 

hiszen ezen övezeti előírások többsége a településképi rendeleten keresztül érvényesülnek, 

tekintettel arra, hogy az övezet területét a településképi rendeletben településképi 

szempontból meghatározó területként kell tekinteni, amelyre a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében településképi követelményeket kell 

meghatározni. A szabályozás tehát a két szakterület közötti összhang megteremtését célozza 

meg. 

A 36. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 37. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 38-39. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése azzal a módosítással, hogy a tervezet 

tovább differenciálja a hatályos nagyvízi meder és a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetét, melynek 

helyébe a nagyvízi meder övezete és a VTT-tározók területének övezete lép. Új szabályozási 

elem továbbá annak rögzítése, hogy a nagyvízi meder övezetében a településrendezési 

eszközökben már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak 

megfelelően lehet építési tevékenységet folytatni. 

A 40. §-hoz: 
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E szakasz az OTrT. hatályos szabályozását annyiban módosítja, hogy a településrendezési 

eszközökben az övezetbe eső területeket egyrészt beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt 

különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, másrészt amennyiben a honvédelmi és katonai célú terület övezetébe 

eső terület egyben a kiváló termőhelyi adottságú erdők övezetébe vagy az erdők övezetébe is 

esik, akkor azt a földrészletet honvédelmi célú erdő települési területfelhasználási egységbe 

kell sorolni.  

A 41. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 42. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 43. §-hoz: 

A kormányzati céloknak megfelelően a területrendezésnek foglalkoznia kell a tanyás 

területekkel, ezért a tervezet új szabályozási elemként vezeti be a tanyás területek övezetét, 

mely területekre előírja, hogy meg kell állapítani azokat az építési és településkép-védelmi 

előírásokat, amelyek elősegítik a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód fennmaradását, 

valamint a tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzését. 

A 44. §-hoz: 

E szakasz az OTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

 

HARMADIK RÉSZ 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének indokolása 

 

A 45. §-hoz: 

E szakasz a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra utal annak 

rögzítésével, hogy a Budapesti Agglomeráció tekintetében a törvény Második Részben foglalt 

rendelkezéseit a Harmadik Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A 46. §-hoz: 

E szakasz – részben a BATrT. hatályos szabályozását átemelve – a BATrT. munkarészeit 

foglalja össze, elősegítve ezzel a hatékony jogalkalmazást. 

A 47. §-hoz: 

E szakasz – részben a BATrT. hatályos szabályozását átemelve – a BATrT. térképi 

mellékleteit sorolja fel, azaz utal a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervét tartalmazó 

mellékletre, továbbá felsorolja a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott 
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térségi övezetek tervlapjait. A szabályozás a BATrT. hatályos övezeti szabályozását 

felülvizsgálja, egyszerűsíti, összhangban az OTrT. szabályozásával: a tervrendszerből 

kivezetésre kerül a széleróziónak kitett terület övezete, a vízeróziónak kitett terület övezete, 

az országos és a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, a történeti települési 

terület övezete. Mivel a digitalizáció miatt a méretarány meghatározása már nem releváns – a 

tervlapok tulajdonképpen téradatbázisok, amelyek a korábbinál lényegesen nagyobb 

mértékben nagyíthatók – ezért a BATrT. Szerkezeti Tervének méretaránya a hatályos 

szabályozással ellentétben itt már nem kerül feltüntetésre. 

A 48. §-hoz 

A területfelhasználás rendszere az OTrT-vel összhangban egyszerűsödik, kiegészítve a 

kiemelt térségi státusz szerinti kategóriákkal. Így elhagyásra kerül a magas zöldfelületi arányú 

települési térség, melynek elhagyását az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló jogszabály (OTÉK) beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 

területfelhasználási egység szabályozásának lehetősége indokolja. A különleges rendeltetésű 

térség, valamint az építmények által igénybe vett térség helyett az OTrT. által használt sajátos 

területfelhasználású térség kategória kerül bevezetésre. A kiemelt térségi státuszra tekintettel 

bevezetésre kerül továbbá a kertes mezőgazdasági térség kategóriája, ahol az agglomerációra 

jellemző építési szándék erőteljesen megjelenik. A települési térség differenciálását a 2013. 

évben módosított OTrT. megszüntette, mivel e fogalom meghatározása nem volt egyértelmű, 

és sajátos szabály sem vonatkozott rá. Az ábrázolható legkisebb terület törlését a digitális 

térképhasználat indokolja. 

A 49-50. §-hoz 

E szakasz a BATrT. településein új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó szabályokat 

tartalmazza, és azokat – a BATrT. hatályos szabályozását átemelve – pontosítja. A települési 

térség differenciálását a 2013. évben módosított OTrT. megszüntette, mivel e fogalom 

meghatározása nem volt egyértelmű, és sajátos szabály sem vonatkozott rá. Kikerül a 

szabályozásból a magas zöldfelületi arányú települési térség szabályozása is. A zöldterületre 

vonatkozó szabály – miszerint új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve a vegyes 

terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet 

kell kijelölni – általános szabályként az OTrT-be kerül bevezetésre, így azt a BATrT. külön 

nem tartalmazza. 

Az 51.§-hoz 

E szakasz a természetközeli területek védelmét szolgálja úgy, hogy a besorolásra vonatkozó 

településrendezési mozgástér bővítése lehetővé válik. A 10 ha-t meghaladó sportolási célú 

terület szabálya – a térképi lehatárolás figyelembe vételével – pontosodik. 

Az 52. §-hoz 

E szakasz – a BATrT. hatályos szabályozását átemelve – pontosodik, valamint kiegészül 

azzal, hogy a kertes mezőgazdasági térségben további lehetőségeket ad a beépítésre szánt 
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terület kijelölésére a 2%-os korlátozó szabályon felül, a rögzített feltételek teljesülése esetén. 

A szabályozás továbbá kiegészül a beépítésre szánt terület növekménye nyilvántartásának és 

ellenőrzésének szabályaival is.  

Az 53. §-hoz 

E szakasz az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények tekintetében megjelöli az érintett mellékleteket. 

Az 54. §-hoz 

E szakasz – egyszerűsítve a BATrT. hatályos szabályozását – az országos és a kiemelt térségi 

övezeteket sorolja fel, összhangban az OTrT. szabályozásával: a tervrendszerből kivezetésre 

kerül a széleróziónak kitett terület övezete, a vízeróziónak kitett terület övezete, az országos 

és a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, továbbá a történeti települési 

terület övezete. 

Az 55. §-hoz 

E szakasz a BATrT. hatályos szabályozásának átemelése azzal, hogy pontosítja a 

területrendezési hatósági eljárást lebonyolító hatóság megnevezését, valamint kiegészíti az 

OTrT. ökológiai hálózat magterületének övezetére vonatkozó szabályozást a település 

közigazgatási határához 200 méternél közelebb lévő beépítésre szánt terület kijelölésének 

tilalmával.  

Az 56. §-hoz 

E szakasz új szabályozási elemként kiegészíti az OTrT. ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezetére vonatkozó szabályozást a település közigazgatási határához 200 

méternél közelebb lévő beépítésre szánt terület kijelölésének tilalmával.   

 

NEGYEDIK RÉSZ 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének indokolása 

 

Az 57. §-hoz: 

E szakasz a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra utal annak 

rögzítésével, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tekintetében a törvény Második Részben 

foglalt rendelkezéseit a Negyedik Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Az 58. §-hoz: 

E szakasz – részben a BKÜTrT. hatályos szabályozását átemelve – a BKÜTrT. munkarészeit 

és azok általános tartalmát foglalja össze, elősegítve ezzel a hatékony jogalkalmazást. 
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Az 59. §-hoz: 

E szakasz – a BKÜTrT. hatályos szabályozását részben átemelve – a BKÜTrT. tartalmát 

rögzíti, azaz utal a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervét tartalmazó mellékletre, 

továbbá felsorolja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervében alkalmazott térségi 

övezetek határait tartalmazó tervlapokat. Mivel a digitalizáció miatt a méretarány 

meghatározása már nem releváns – a tervlapok tulajdonképpen téradatbázisok, amelyek a 

korábbinál lényegesen nagyobb mértékben nagyíthatók – ezért a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Szerkezeti Tervének méretaránya a hatályos szabályozással ellentétben itt már 

nem kerül feltüntetésre.  

 

A térségi övezeteket érintő módosítások technikai pontosítások, a hatályos szabályozást alapul 

véve pontosítanak, valamint differenciálnak egyes már meglévő övezeteket, így a hatályos 

felszíni vízminőség-védelmi terület övezete helyébe a rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete helyébe a vízminőség-védelmi 

terület övezete lép. Az övezeti rendszer részben az OTrT-vel összhangban, részben az 

egyszerűsítés jegyében módosul: a tervrendszerből kivezetésre kerül a szélerőmű 

elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, a térségi jelentőségű komplex 

tájrehabilitációt igénylő terület övezete, az ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete, a 

térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, a települési terület 

övezete, a gazdasági terület övezete, valamint a turisztikai fejlesztési terület övezete. 

Az 60. §-hoz: 

Új, rendkívül lényeges szabályozási elem annak rögzítése, hogy a Balaton vízparti területei 

területfelhasználási követelményeire vonatkozó (azaz az e törvényben nem szereplő speciális 

településrendezési és építési követelményekre, a közcélú vízparti területhasználatra és a 

partvonal-szabályozási követelményekre vonatkozó) szabályokat a Kormány rendeletében 

állapítja meg. Ennek indoka, hogy a többféle, olykor egymást is zavaró funkció elhelyezése a 

partmenti területeken kellő körültekintést igényel. E területek rendezése meghatározó lehet a 

Balaton parthasználatának rendezése és a minőségi turizmus fejlesztési lehetőségei 

szempontjából. Ugyanakkor a települések egykori külterületi partszakaszai mellett 

természetes vegetációjú, megtartandó, helyenként védendő élőhelyek találhatóak. A sokféle 

érdek által megfogalmazott területigény kielégítése, a közöttük lévő összhang megteremtése 

országos érdek. Ezért a törvény e területek közcélú vízparti területhasználatának 

meghatározását a központi államigazgatási szervek feladatává teszi. 

Ez a rendelkezés teremti meg a jogszabályi előfeltételeit annak, hogy a valósággal ütköző 

tartalmú, elavult DTA-50 alaptérképeket alkalmazó, miniszteri rendelettel elfogadott 43 

vízpart-rehabilitációs tanulmányterv a tervrendszerből kivezetésre kerüljön és helyére 

egyetlen, a partvonal-szabályozási tervek majdani felülvizsgálatát is tartalmazó 

kormányrendelet lépjen. 

    

 

Az 61. §-hoz: 
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E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése azzal, hogy a területfelhasználási 

kategóriák kiegészülnek a szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térséggel, és a sajátos 

területfelhasználású térséggel, a tervrendszerből pedig kivezetésre kerül az egyedileg 

meghatározott térség, valamint az építmények által igénybe vett térség.  E szabályozás oka, 

hogy a pontosabb területfelhasználás miatt differenciáltabb lesz a területfelhasználási 

kategóriák köre, továbbá a kivezetésre kerülő területfelhasználási kategóriák lényegében 

elvonták a települési önkormányzatoktól a településrendezési jogot, ami a helyi érdekeket, 

fejlesztéseket sok esetben ellehetetlenítette. 

Az 62. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése az alábbi módosításokkal:  

Összhangban az OTrT-vel változik az erdőgazdálkodási, valamint a mezőgazdasági térség 

lehatárolásának szabálya, melynek oka, hogy a hatályos %-os szabályok a gyakorlatban igen 

nehezen voltak betarthatók. A vízgazdálkodási térség területének lehatárolása ugyanezen 

okokból szintén módosul, azonban az állami kontroll továbbra is biztosított, hiszen a javaslat 

szerint a vízgazdálkodási térség lehatárolását a tervező az illetékes államigazgatási szerv 

bevonásával végzi.  

Új szabályozási elem az újonnan bevezetésre kerülő sajátos területfelhasználású térségre 

vonatkozó rendelkezés, melynek területe – legfeljebb +5% eltéréssel – különleges beépítésre 

nem szánt valamint közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe sorolható. A 

sajátos területfelhasználású térség elsődlegesen a különleges beépítésre nem szánt területeket 

és a közlekedési területeket tartalmazza a lehatárolásban, a szabályozás célja pedig, hogy ezen 

területek a továbbiakban csak korlátosan növekedjenek. 

Az újonnan bevezetésre kerülő szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség területfelhasználási 

kategória célja, hogy a térszerkezeti terven a mezőgazdasági térségen belül differenciáltan 

jelenjen meg a balatoni tájra oly jellemző szőlő, gyümölcs és zártkerti gazdálkodás. A 

településrendezésben ezt a kategóriát alapvetően a kertes mezőgazdasági és szőlő, gyümölcs 

mezőgazdasági területfelhasználási egységre kell bontani. 

A tervrendszerből kivezetésre kerülő települési térség kategóriára vonatkozó általános jellegű 

szabályok pontosításra kerültek a törvény egyéb jogszabályi helyein (közmű, beépítési 

magasság), a nem életszerű előírás (utcahatáros tiltás) pedig törlésre került. 

A 63. §-hoz: 

Az új szabályozási elemként megjelenő rendelkezések a zöldterületek és a kapcsolódó 

funkciók védelmét, illetve a minimális és reális fejlesztési kötelezettséget írja elő általánosan 

a Kiemelt Üdülőkörzet minden településére. A szakasz továbbá rögzíti a zöldterületekkel 

kapcsolatos kártalanítási szabályokat. A közterületek kialakításának kötelezettségére 

vonatkozó szabályozás már a kezdetektől fogva a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

területrendezési tervének része, melynek szükségességét, létjogosultságát a 94/2011. (XI. 17.) 

AB határozat is megerősítette. Az Alkotmánybíróság – a Btv.-hez fűzött indokolásra utalva – 

elfogadta, hogy a passzív (a természeti elemek zavartalan szemlélése, a parti sétányról 



 

133 

 
   

   

 

feltáruló tájkép látványának térélményt jelentő megélése) és aktív (vízisportok és a strandolás) 

rekreációs tevékenységek miatt felmerülő területhasználati igények kielégítésére leginkább a 

zöldterületek alkalmasak. A közhasználatú zöldterületek megnövelésének ez az igénye pedig 

tekinthető olyan közérdeknek, amely indokolja a tulajdoni korlátozást. 

A 64. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése egyes, az egyszerűbb 

jogalkalmazást biztosító technikai pontosításokkal. 

A 65. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése az a kiegészítéssel, hogy a 

korábban már jogszerűen beépült telkek esetét is szabályozza, biztosítva fennmaradásukat, 

azonban ellehetetlenítve a további alapterület-bővítésben, szintszám-növelésben kifejeződő 

fejlesztésüket. 

A 66-67. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése azon új szabályozási elemekként 

megjelenő kiegészítésekkel, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a vízbázis és 

karsztos előfordulás miatt tiltani szükséges a tisztítatlan szennyvíz szikkasztási és elhelyezési 

lehetőségét, továbbá hogy a csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről a tó védelme, illetve a 

vízvisszatartási lehetőségek érdekében gondoskodni kell.  

A 68. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése kisebb, az FM és a 

kormányhivatalok szorgalmazta technikai pontosítással.  

A 69. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése kisebb technikai pontosítással.  

A 70. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése kisebb technikai pontosítással.  

A 71. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése, továbbá utal a törvény általános-

különös szabályai között fennálló kapcsolatra, elősegítve a hatékony jogalkalmazást. 

A 72. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése az alábbi módosításokkal: 

A 77. sz. főút a 7301. és a 7342. jelzésű mellékutak nyomvonalán megvalósult, jelzett további 

szakaszai természetvédelmi aggályokat vetnek fel, ezért javasolt a mellékutat meghagyni. A 
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további módosító javaslatok technikai jellegűek, így a kiemelt jelentőségű mellékút 

kategóriáját felváltja a – lényegében azonos tartalmú – „térségi szerepű összekötő út”. 

A 73. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése az alábbi módosításokkal: 

A korábban a BKÜTrT-ben rögzített, az elektromos és hírközlési hálózatok föld alatti 

elhelyezésének kötelezettségét a jövőben országos szintű szabályként kívánja szabályozni a 

16.§-ban, kiemelt figyelmet szentelve a védett természeti és értékes tájképi területek 

védelmének. A műsorszórás és a vezeték nélküli hírközlés bázisállomásainak telepítésére 

vonatkozó szabályozás annyiban módosult, hogy erősödik a központi építészeti tervtanács 

szerepe annak érdekében, hogy a tájhoz illeszkedő antennatartó szerkezetek kerüljenek 

elhelyezésre.  

 

A 74. §-hoz: 

A kikötők létesítésére mind a mai napig nagy igény mutatkozik, azonban szabályozatlan 

megvalósításuk a Balaton ökológiai állapotára, illetve táji értékeire is negatív hatással lehet. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy az előzetes vizsgálati eljárások során (20 kishajó hely fölötti 

kikötők esetén) a természet- és tájvédelmi érdekek érvényesítése nehézkes (elutasítás 

leginkább az érintett, illetve közelben lévő nádasállományok esetén képzelhető el, de ez sem 

mindig állja meg a helyét a másodfokú eljárások során). Ezért a kikötők lehetséges helyét a 

Balaton vízparti területei területfelhasználási követelményeit rögzítő kormányrendeletben 

kijelölt, kikötők létesítésére alkalmas partszakaszokhoz kell kötni. 

A Balatoni Szövetséggel egyeztetve javasolt a csónak kikötők engedélyezésére megengedőbb 

szabályokat alkalmazni, a nádasok ki nem számítható terjeszkedése miatt a kikötők 

engedélyezése ugyanis ellehetetlenül, a helyi érdekeket ezért erőteljesebben kell 

érvényesíteni. A szabályozás kiemelt figyelmet fordít a természetes partszakaszokra, ahol 

csak a IV-V. osztályú nádasban helyezhető el települések partszakaszán két kilométerenként 

egy darab saját használatú, kis befogadóképességű – legfeljebb 20 férőhelyes – csónakkikötő. 

A kikötő létesítése egyébként is csak a Balaton vízparti területei területfelhasználási 

követelményeit rögzítő kormányrendeletben kijelölt kikötő létesítésére felhasználható 

partszakaszon lehetséges, így biztosított a kikötők elhelyezésére vonatkozó állami kontroll. 

A tervezet a medencés kikötő létesítésének feltételeit, továbbá a közforgalmi személyhajózási 

kikötő területen lévő mólóra vonatkozó szabályokat is rögzít. A hatályos vízpart-rehabilitációs 

tanulmánytervek 23 településen szabályoznak közhasználat elől el nem zárható telekrészeket, 

melyek jellemzően a vízügy tulajdonában lévő mólók, amelyeken személyhajó állomás is 

üzemel. 

A 75. §-hoz: 

E szakasz utal a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra és elősegíti a 

hatékony jogalkalmazást. 
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A 76. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. Új szabályozási elemként jelenik 

meg a természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterületek fokozottabb védelme, miszerint a 

természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület legfeljebb 5%-át érintheti az átsorolás, továbbá 

hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló, természetes élőhelyként funkcionáló, vagy 

természetközeli állapotú ingatlan új zöldterületként nem jelölhető ki. Tekintettel a tényre, 

hogy a „zöldfelület megbontása”, az „aktív zöldfelület”, valamint az „életképes növényzet” 

fogalmak nem meghatározottak és jogszabályban történő használatuk bizonytalanságot 

okozhat, e tervezet már nem tartalmazza az ezekre, mint a zöldterület ismérveire vonatkozó 

szabályozást. Új szabályozási elem továbbá a zöldterületek maximális beépíthetőségének 

előírása, amit e területfelhasználási egységek funkciójának biztosításához a törvényben is 

rögzíteni szükséges. 

A 77. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. Új szabályozási elemként jelenik 

meg azon előírás, miszerint zöldterület kivételesen természetvédelmi oltalom alatt álló 

területen is kijelölhető, amennyiben a települési térség egésze védett természeti terület. E 

szabályozás szükségességét az indokolja, hogy a Balaton-felvidéki települések egy részének 

teljes bel- és külterülete is nemzeti parki, tehát védett természeti terület, így ha a hatályos 

szabályozás maradna, akkor nem lehetne e településeken új zöldterületet kijelölni.  

A 78. §-hoz: 

E szakasz utal a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra és elősegíti a 

hatékony jogalkalmazást. 

A 79. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése, bizonyos, a szakági fogalmakat 

érintő technikai pontosításokkal. Új szabályozási elemként jelenik meg az ivóvízvezeték 

fektetésére vonatkozó szabályozás: kívánatos, hogy az ivóvízvezeték fektetése ne előzze meg 

a szennyvízhálózat fektetését, hiszen ellenkező esetben a szennyvízelvezetés megoldatlan 

helyzetet teremt. A szabályozás azon háttér településekre vonatkozik, ahol már kiépült a 

csatorna-hálózat. Továbbá a szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó 2000 LE alatti 

települések esetében belterületen is megengedett a zárt szennyvíztározó, egyes 

épülettípusoknál kötelező évenkénti szippantással.  

A 80. §-hoz: 

E szakasz utal a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra és elősegíti a 

hatékony jogalkalmazást. 

A 81. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. Új szabályozási elemként jelenik 

meg a természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterületek fokozottabb védelme, miszerint a 
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természetvédelmi oltalom alatt álló zöldterület legfeljebb 5 %-át érintheti az átsorolás, 

továbbá hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló, természetes élőhelyként funkcionáló, 

vagy természetközeli állapotú ingatlan új zöldterületként nem jelölhető ki.  

Új szabályozási elem továbbá a zöldterületek maximális beépíthetőségének előírása, amit e 

területfelhasználási egységek funkciójának biztosításához a törvényben is rögzíteni szükséges. 

A 82. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. Új szabályozási elemként jelenik 

meg azon előírás, miszerint zöldterület kivételesen természetvédelmi oltalom alatt álló 

területen is kijelölhető, amennyiben a település teljes területe védett természeti terület. E 

szabályozás szükségességét az indokolja, hogy a Balaton-felvidéki települések egy részének 

teljes bel- és külterülete is nemzeti parki, tehát védett természeti terület, így ha a hatályos 

szabályozás maradna, akkor nem lehetne e településeken új zöldterületet kijelölni.  

A 83. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 84. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése, összhangban a 95. §-ban 

lefektetett szabályzással. 

A 85. §-hoz: 

Új szabályozási elem, miszerint a településrendezési eszközökben erdőterület 

területfelhasználási egységbe sorolt terület a település közigazgatási területén összességében 

nem csökkenhet.  

A 86. §-hoz: 

E szakasz utal a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra és elősegíti a 

hatékony jogalkalmazást. 

A 87. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

Parti és partközeli településen beépítésre szánt területen az építkezés kizárólag 

szennyvízcsatornához történő rákötés esetén lehetséges, hiszen a települések belterületén 

minden parti és partközeli település rendelkezik nagyarányú csatornakiépítettséggel.  

Új szabályozási elem a beépítésre nem szánt területeken a szennyvízkezelésre vonatkozó 

szabályozás (amely szerint új épület csak egyedi zárt szennyvíztározó vagy szennyvíztisztító-

berendezés megléte esetén lehetséges), az ivóvízvezetékre vonatkozó rendelkezés (kívánatos, 

hogy az ivóvízvezeték fektetése ne előzze meg a szennyvízhálózat fektetését, hiszen ellenkező 

esetben a szennyvízelvezetés megoldatlan helyzetet teremt. 

A 88. §-hoz: 



 

137 

 
   

   

 

A hatékony jogalkalmazás elősegítése érdekében e szakasz rögzíti azon jogszabályokat, 

amelyet a Balaton vízparti területeire vonatkozóan e törvény előírásain felül alkalmazni kell.  

  A 89. §-hoz: 

Az új szabályozási elemként megjelenő szigorú rendelkezések megakadályozzák a települések 

összenövését és a települések további külterületi terjeszkedését, mivel a balatoni vízpart 

beépítés-mentességét a tervezet továbbra is prioritásként kezeli, vízparti területen a beépítésre 

szánt területek terjeszkedése nem kívánatos. A már beépítésre szánt területek azonban 

belterületbe vonhatók, beépítésük az előírások szerint megvalósítható.  

A 90. §-hoz: 

A Balaton vízparti területei védelmének fontosságát tükrözi az a tény is, hogy a tervezet új 

szabályozási elemként előírja, hogy ha más jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a 

településképi rendeletben a vízparti területeket településképi szempontból meghatározó 

területként kell kezelni. 

A 91. §-hoz: 

E szakasz utal a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra és elősegíti a 

hatékony jogalkalmazást. 

A 92. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A hatályos szabályozást szigorítja azon rendelkezés, miszerint az állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló zöldterület (közpark vagy közkert) esetén az átsorolás legfeljebb az 

átsorolással érintett zöldterület 5 %-ára, egyéb zöldterületek esetén 15%-ára terjed ki. 

Az újonnan kijelölt zöldterületen létrehozandó közparkra vagy közkertre vonatkozó 

szabályozás – miszerint azt legkésőbb az átsorolt zöldterület területének tényleges 

csökkentéséig meg kell építeni, és az ingatlan-nyilvántartásba közparkként vagy közkertként 

bejegyezni – módosításának indoka, hogy az újonnan kijelölt „zöldterületek” gyakran 

valójában mezőgazdasági területek, parlagok, esetleg beépítetlenül maradt kivett telkek, vagy 

kisméretű, korábban közútként szabályozott telekmaradványok. A fentiek szerinti átsorolást 

legtöbbször nem követi semmilyen beavatkozás, ami a forráshiány mellett akár annak is 

köszönhető, hogy olyan helyen kerül kijelölésre a zöldterület, ahol nincs is valós igény a 

kialakítására (pl. belterület és mezőgazdasági területek határán), vagy a telek mérete, alakja 

nem megfelelő zöldterület kialakítására. Az új szabályok szerint a zöldterület átsorolásakor a 

csere területnek már meg kell lennie, azaz ténylegesen zöldfelületi funkciókkal kell 

rendelkezzen (ne csak „papíron” létezzen). A szabályozás módosítására legfőképpen azért is 

szükség van, mert a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek a tervrendszerből kivezetésre 

kerülnek, rajzi tartalmuk (mely a zöldterületeket is rögzíti) pedig csak részlegesen kerül át 

jelen törvény-tervezetbe. 

A 93. §-hoz: 
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Új szabályozási elemként – a hatályos szabályozást szigorítva – a tervezet kiemelt prioritásként 

kezeli a természetes partszakaszok védelmét, melyek megőrzendők, azokon művi part vagy kikötő 

és egyéb létesítmény nem helyezhető el. Ez alól egyetlen kivétel a legfeljebb 20 férőhelyes 

csónak kikötő, mely természetes partszakaszon, a IV-V. osztályú nádasban is létesíthető.  

A 94. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A tervezet a parti sétány kialakítására vonatkozó szabályozást továbbá azzal módosítja, hogy 

a hatályos 5 méter helyett azt 10 méter szélességben kell kialakítani, valamint a belterületi 

30%-os parti sétány kialakításától akkor lehet eltekintetni, ha a kijelölés természetvédelmi 

érdeket sért vagy veszélyezteti az állami feladatellátást. 

A tervezet bővíti továbbá a parti sétány kialakítására alkalmas területfelhasználási egységet a 

közlekedési területtel (gyalogút, csökkentett forgalmú, célirányú, stb.), mert a gyakorlatban a 

parti sétány kialakítása okán keletkeztek olyan ingatlanok, amelyek közterületről nem voltak 

megközelíthetőek. A közhasználatú mólókat szintén javasolt bevonni a parti sétány 

kialakításának lehetőségébe. 

A 95. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A szakasz rendelkezik arról, hogy a kempingek milyen területfelhasználási egységekbe 

sorolhatók, előírja az alkalmazható beépítési százalékot, és meghatározza a 

kempingterületeken építhető építmény típusát is. Új szabályozási elemként írja elő, hogy a 

kemping zöldterületi besorolása esetén ne haladhassa meg a beépítési százalék a 3%-ot.  

A 96. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozását a vízi mentés minimális feltételeinek 

meghatározásával egészíti ki. 

A 97. §-hoz: 

Új szabályozási elemként e szakasz előírja, hogy a településrendezési eszközben strandként, 

kempingként, zöldterületként, parttal érintkező közlekedési területként kijelölt települési 

területfelhasználási egység nagysága és a tómederrel érintkező partszakaszának hossza nem 

csökkenthető, tekintettel a tényre, hogy a vízparti területeken a strand, kemping, zöldterület, 

közlekedési terület rendeltetések kiemelt védelmet kell, hogy élvezzenek. 

A 98. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése és kiegészítése, új szabályozási 

elemként a jövőben a zagyteret közlekedési vagy különleges beépítésre nem szánt 

területfelhasználási egységbe is be lehet sorolni. Ezen túlmenően az új zagyterek igényének 

felmerülése miatt azok elhelyezése is szabályozandó: a települések lakó- és üdülőterületétől 

számított 500 méteres távolságon belül új zagytér nem jelölhető ki.  
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A 99. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásán alapuló, a felülvizsgálat során átalakított 

övezeti rendszert rögzíti.  

A 100.-102. §-hoz: 

A BKÜTrT. hatályos szabályozásához képest az ökológiai hálózat magterületének, az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának, illetve az ökológiai hálózat pufferterületének 

övezetére vonatkozó előírások az alkalmazhatóság érdekében részben egyszerűsödnek, 

részben pedig szigorodnak. Így a jövőben a tájba illesztésre, látványvédelemre vonatkozó 

előírások már nem szerepelnek a magterületre vonatkozó előírások között, tekintettel a tényre, 

hogy e szabályok betartása, definiálása nehézségbe ütközik. Az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójára vonatkozó új szabályozási elem a Balatoni főépítész szerepének erősítése, ugyanis 

a jövőben új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése, valamint szántó 

művelési ágú területen út, közmű, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási építmény csak az ő 

hozzájárulásával helyezhető el.  

A 103. §-hoz: 

E szakasz utal a törvény általános-különös szabályai között fennálló kapcsolatra és elősegíti a 

hatékony jogalkalmazást. 

A 104.-105. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete eltér az OTrT-ben 

meghatározott tájképvédelmi terület övezetétől, annál szűkebb területre, szigorúbban 

szabályoz. Cél, hogy a hagyományos tájhasználatnak megfelelő területhasználat és építés 

valósuljon meg. A balatoni tájkarakter fenntartásához továbbra is fent kell tartani a beépítésre 

nem szánt területen a maximális 3%-os beépítési lehetőséget. Mivel az országos előírás ennél 

többet engedélyez, a 3%-os beépítési előírásról e szakaszban rendelkezni kell.  

Új szabályozási elemként jelenik meg továbbá, hogy csak meglevő épületére/építményre és 

legfeljebb háztartási méretű kiserőmű helyezhető el. További elem az új külfejtéses művelésű 

bányatelek, célkitermelőhely létesítésének tilalma, valamint az a rendelkezés, miszerint a 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet övezetén a látványvédelmet a 

településképi követelményekben és a településrendezési eszközökben biztosítani kell, továbbá 

a kialakult geomorfológiai formák adottságait meg kell őrizni. 

A 106. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. Minthogy a tájképvédelmi terület 

övezete az OTrT. szabályozásához képest nem tartalmaz új előírást, a rendelkezés csak annak 

szabályait hivatkozza meg.  

A 107. §-hoz: 



 

140 

 
   

   

 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozását pontosítva csak háztartási méretű kiserőmű 

elhelyezését teszi lehetővé, továbbá kimondja, hogy a tájalkotó elemek összhangjának 

megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban a tájképet és a kulturális örökség 

elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni. 

A 108. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. Minthogy az ásványi nyersanyag-

vagyon terület övezete az OTrT. szabályozásához képest nem tartalmaz új előírást, a 

rendelkezés csak annak szabályait hivatkozza meg.  

A 109. §-hoz: 

A BKÜTrT-ben új szabályozási elem, az övezet létrehozása az OTrT-vel való összhangot 

biztosítja. A megszűnő felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület egyes övezeti 

szabályai módosítva beépülnek. A kijelölt országos vízminőség-védelmi terület övezete 

biztosítja az érzékeny felszíni és felszín alatti vizek védelmét, a jelenleg érvényben lévő 

vízvédelmi szabályokhoz igazodva. Kiemelt térségi szinten az országosnál szűkebb 

lehatárolás a szigorúbb szabályok alkalmazása érdekében szakmailag nem indokolt. 

A 110. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozását azzal egészíti ki, hogy a településrendezési 

eszközökben a területfelhasználási döntések során bírni kell a bányafelügyelet egyetértését. 

A 111. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozását átemelve több új szabályozási elemet is bevezet. 

A vízeróziónak kitett terület övezete – a 2008. évi Balaton-törvény módosítás szerint került 

lehatárolásra. Az övezetbe a víz által előidézett talajpusztulás területei tartoznak, ahol a 

csapadék- és lejtőviszonyok, a talajadottságok és a növényborítottság kölcsönhatása 

következtében erózióveszély áll fenn. A szabályozás az eróziós talajpusztulás kártételének 

csökkentésére irányul a megfelelően kiválasztott talajművelési, agrotechnikai eljárások 

alkalmazásával. 

Új szabályozási elemként kerül rögzítésre a lefolyó vizek élővíz befogadóba történő 

terelésének szükségessége, az építési tevékenység szabályozása, továbbá a meglévő 

vízelvezető rendszerek megőrzésének kötelezettsége.  

A 112. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 113-115. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozását a Balatoni főépítész és a vízügyi igazgatóság 

feladataival egészíti ki, akik évente ellenőrzik a szabályozási partvonalra, valamint a jogi 
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partvonalra vonatkozó előírások betartását. Az ellenőrzés az előírások érvényesülését segíti 

elő. 

A 116.-120. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése, ugyanakkor számos új 

rendelkezést vezet be az általános mezőgazdasági terület övezetére vonatkozóan: így 

rendelkezik a beépítésről és övezetben elhelyezhető építmények köréről, tovább részletezi a 

birtokközpont elhelyezésének szabályait és előírja, az övezet területét a településrendezési 

eszközökben legalább 95%-ban általános mezőgazdasági terület, természetközeli terület, vagy 

közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. A „ténylegesen így is 

művelt” megfogalmazás azért javasolt, mert sajnos gyakori eset, hogy az építés feltételeként 

előírt szőlőművelést, művelési ágban tartást az épület(ek) megépítése után az érintett telken 

megszüntetik, ami a borvidéki tájon egyáltalán nem kívánatos. A szőlőművelés, 

borgazdálkodás a balatoni üdülőkörzet kiemelten preferálandó mezőgazdasági tájhasználata, 

ezért külterületen a lakó rendeltetést elsősorban a  szőlő művelési ághoz kötötten javasolt csak 

engedélyezni.  

A 121.-122. §-hoz: 

Mivel a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó hatályos %-os szabályok 

megszűnnek, ezért itt, a funkcionális övezeteknél szükséges az előírásoknak érvényt szerezni. 

A kertgazdasági terület övezete az üdülőkörzet táji szempontból legfrekventáltabb, 

legérzékenyebb és pótolhatatlan értékű részei közé tartozik, ezért e területek „rovására” a 

beépítésre szánt területfelhasználási módok terjeszkedése, térfoglalása nem kívánatos. 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése, ugyanakkor számos új 

rendelkezést vezet be a kertgazdasági területre vonatkozóan: így rendelkezik, arról, hogy az 

övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 5%-al (ezen felül 

csak közlekedési területbe sorolás céljából), a területileg illetékes az állami főépítészi 

hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal egyetértése esetén módosítható, 

kibővíti az övezetben nem elhelyezhető építmények körét, szabályokat határoz meg az 

elhelyezhető támfalra és kerítésre vonatkozóan, továbbá kimondja a birtokközpont 

elhelyezésének tilalmát.  

A 123. §-hoz: 

E szakasz a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 124. §-hoz: 

Új szabályozási elem a BKÜTrT-ben, az övezet lehatárolása az OTrT-vel való összhangot 

szolgálja. A szabályozás a beépítésre szánt terület kijelölését szigorítja. A BKÜTrT-ben a 

kiváló szántók mellett a jó szántók kiterjedése elenyésző. 

A 125. §-hoz: 
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E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése 

azzal, hogy a felülvizsgálat az erdőtörvénnyel való összhang megteremtését szolgálja. 

A 126. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

A 127. §-hoz: 

E szakasz kisebb technikai pontosításokkal a BKÜTrT. hatályos szabályozásának átemelése. 

ÚJ szabályozási elemként jelenik meg a naperőmű, napelempark és szélerőmű elhelyezésének 

tilalma, valamint a villamosenergia és műsorszóró hálózat kiépítésére vonatkozó rendelkezés, 

melyek mind az erdő hatékonyabb védelmét szolgálják. 

A 128. §-hoz: 

Átemelve és pontosítva a BKÜTrT. hatályos szabályozását, a borszőlő termőhelyi kataszteri 

terület övezet területére vonatkozó új szabályozási elem, hogy a továbbiakban az övezet 

területe nem vonható belterületbe: ezzel azt kívánjuk elkerülni, hogy a borszőlő kataszteri 

területet két lépésben beépítésre szánt területté nyilvánítsák. Ezen túlmenően a tervezet az FM 

egyetértésével a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonást is főszabályként 

megtiltja, szigorítja az övezetekben elhelyezhető épületekre vonatkozó szabályozást (így 

szálloda besorolású épület a jövőben az övezet területén már nem helyezhető el).   

A 129. §-hoz: 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetére vonatkozó hatályos szabályokat a tervezet már 

nem vezeti át, mivel a felülvizsgálat az OTrT-vel való összhang megteremtését szolgálja. 

Tekintettel arra, hogy az ott megfogalmazottaktól eltérő szabály nem javasolt, a hatályos 

övezeti szabályok törlendők. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések indokolása 

 

A 130. §-hoz: 

E szakasz a felhatalmazásokról rendelkezik, melyek közül is kiemelkedik a Balaton vízparti 

területeinek közcélú területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet, melynek 

elfogadása a területrendezési tervrendszer korszakváltó megújításának részeként alapvető 

fontosságú a tervezetnek a Balaton vízparti területeire vonatkozó szabályai területi hatályának 

kijelölése miatt.  

A 131. §-hoz: 

E szakasz a hatálybalépésről rendelkezik. A törvény – néhány szakaszának 2018. január 1-ei 

hatálybalépésétől eltekintve – várható kihirdetése és hatálybalépése közötti mintegy fél év 
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elegendő ahhoz, hogy a jogszabályt alkalmazó megyei és települési önkormányzatok 

értelmezzék a sok esetben amúgy is már ismerős (mivel jelenleg hatályos) szabályokat.   

132. §-hoz 

A szabály rendelkezik a törvény időbeni hatályáról. 

A 133. §-hoz: 

E szakasz arra az átmeneti időszakra állapít meg szabályokat, amikor a megyei 

önkormányzatok még nem fogadták el a felülvizsgált OTrT-vel összhangba hozott megyei 

területrendezési tervüket.  

Bár a megyei területrendezési tervek elkészülése országos érdek, e tervezet kihirdetésétől 

számítva 1 év is eltelhet, amíg a megye elfogadja területrendezési tervét. Ebben az átmeneti 

időszakban azon települési önkormányzatoknak, melyek nem tartoznak sem a BATrT., sem a 

BKÜTrT. hatálya alá, gondot okoz, hogy településrendezési eszközeiket mely, a 

tervhierarchiában magasabb szinten álló (országos vagy megyei) területrendezési terv 

előírásaihoz igazítsák. A digitális alaptérképek bevezetése és azok nagyíthatósága miatt az 

országos övezetek lehatárolása a felülvizsgált OTrT-vel összhangba hozott megyei terv 

hiánya miatt sem okoz akkora gondot, mint a térségi területfelhasználási kategóriáknak 

fentiek szerinti lehatárolása, ahol a megyei önkormányzatoknak bizonyos mozgástere van az 

egyes területfelhasználási kategóriák kijelölése során. Ezt a tényt ellensúlyozza ugyanakkor 

az, hogy a települési önkormányzatoknak is van bizonyos mozgástere a területfelhasználási 

kategóriák lehatárolása, azaz a területfelhasználási egységek megállapítása során.  

A 134. §-hoz: 

Kiemelt helyzetéből fakadóan országos érdek, hogy a Budapesti Agglomerációhoz tartozó 

települések esetében a településrendezési eszközöket a tervezet hatálybalépésétől számított 2 

éven belül felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

E szakasz rögzíti tovább a szerzett jogokat és a kimondja, hogy a korábban már beépítésre 

szánt területeket továbbra is ilyennek kell tekinteni, kivéve, ha azok bizonyos országos vagy 

térségi jelentőségű infrastruktúra vagy egyedi építmények területére esnek. 

A főváros esetében a törvény lehetőséget biztosít előírásainak  érvényesíthetőségére a 

törvénnyel összehangolt fővárosi településrendezési eszközök teljeskörű elkészítéséig 

fennálló átmeneti időszakra is.  

 

A 135. §-hoz: 

Kiemelt helyzetéből fakadóan országos érdek, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

településeinek esetében a településrendezési eszközöket a tervezet hatálybalépésétől számított 

2 éven belül felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell, érintettség esetén a Balaton 

vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendeletben rögzített 

előírásokat is figyelembe véve. 
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E szakasz rendelkezik továbbá a partvonal-szabályozási tervek 10 évenként történő 

felülvizsgálatáról, mely tény szintén utal a Balaton vízparti területeinek fontosságára, kiemelt 

helyzetére. 

A 136. §-hoz: 

E szakasz a kempingek és strandok átsorolására és beépíthetőségére, továbbá a szabálytalanul 

megépült építményre vonatkozó átmeneti szabályokat rögzít. 

A 137. §-hoz: 

E szakasz a bányászat ágazati jogszabályát és a területrendezési előírásokat hozza összhangba 

a könnyebb jogalkalmazás érdekében. 

A 138. §-hoz: 

A meteorológiai mérő automaták telepítésének követelményeit a Meteorológiai 

Világszervezet (WMO) szigorúan szabályozza (WMO-No. 8 CIMO Guide 2014. edition). A 

meteorológiai mérőállomásokat úgy tervezik, hogy ott az adott állomás típusának megfelelő 

reprezentatív méréseket lehessen végrehajtani. Egy obszervatóriumnak nagy területű időjárási 

folyamatok leírására alkalmas megfigyelési követelményeket kell teljesítenie, míg egy 

repülésmeteorológiai állomásnak olyan megfigyeléseket kell végeznie, amelyek leírják a 

reptérre jellemző körülményeket. Ha egy állomás több célú, például reptéri, szinoptikus és 

éghajlati, a legszigorúbb feltétel határozza meg a mérőhely és a kapcsolódó érzékelők precíz 

elhelyezését. A meteorológiai mérőállomás lehet obszervatórium, főállomás, klímaállomás, 

csapadékmérő és speciális célú (pl. ipari, repülésmeteorológiai, hidrometeorológiai) állomás. 

A minősítés a mérési programtól és a műszerezettségtől függ. Az obszervatórium nagy 

területű időjárási folyamatok leírására alkalmas állomás, nagy területi reprezentativitás 

jellemzi. Az állomás helyszínének megválasztására és a mérési adatok homogenitásának 

védelme érdekében a mérési környezet változatlanságára vonatkozó szabályok az állomás 

típusa, ezáltal a műszerezettség szerint meghatározhatóak. Az Országos Meteorológiai 

Szolgálat hét obszervatórium kategóriába tartozó állomást működtet (Pogányvár 

Radarállomás, Napkor Radarállomás, Szentes Radarállomás, Siófoki Viharjelző 

Obszervatórium, Marczell György Főobszervatórium, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium, 

Kékestetői Obszervatórium). Az obszervatóriumok zavartalan mérésének biztosítása 

közérdek, azok működését befolyásoló tevékenységek szabályozása Korm. rendeleti szintű 

szabályozást igényel. 

A 139. §-hoz 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosítása az e törvénnyel való 

összhang megteremtését szolgálja azzal, hogy az egyedileg meghatározott megyei övezet 

tekintetében a megyei önkormányzat szabályt alkothat a kiemelt térség területére is, továbbá a 

kivételes eltérésre vonatkozó területrendezési hatósági eljárásra vonatkozó felhatalmazás 

elhagyásra kerül. 

A 140. §-hoz: 
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E szakasz (4) bekezdése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt 

módosítja annyiban, hogy az építési jog elveszik akkor, ha az építési jog keletkezésétől 

számított 7 éven belül az építési övezet beépítése nem kezdődik meg. E rendelkezés a 

kártalanítási kötelezettséget zárja ki abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosának 

egyébként sem áll érdekében a földrészlet beépítése. 

A Kormány az állam építésügyi feladatai körében az Étv. felhatalmazása alapján 

megállapíthatja a beépítés szabályait. A Tvtv. módosítás javaslata rögzíti, hogy a Kormány az 

országos településkép védelem érdekében – a településképi szempontból kiemelten 

meghatározó területre – megállapíthatja az országos jelentőségű településképi 

követelményeket és országos településkép-érvényesítési eszközöket. 

A törvényjavaslat Magyarország kiemelkedően jellegzetes, értékes illetve egyedi építészeti és 

arculati motívumokkal rendelkező – településképi szempontból kiemelten meghatározó – 

területeire biztosítani kívánja, hogy e területek vonatkozásában a Kormány az országos 

jelentőségű településképi követelményeket a vonatkozó beépítési szabályokkal egységesen, 

egymással összhangban rögzíthesse. 

2016. november 26-án került bevezetésre az építésügyi műszaki irányelvekkel kapcsolatos 

törvényi szintű szabályozás. Az azóta eltelt időben a törvényi felhatalmazás alapján 

megszületett a részletesebb rendelkezéseket meghatározó miniszteri rendelet, valamint 

megkezdte működését a törvényben említett, az irányelvek kimunkálásáért felelős bizottság. 

Az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazását, pontosabb lehatárolását segíti a definíció 

törvénybe iktatása. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. § (2) 

szerint műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek 

alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is 

teljesülnek. A szabvány és a jogszabály kapcsolata példaként szolgál az építésügyi műszaki 

irányelv és a jogszabály viszonyrendszerének kialakításánál is, tekintve, hogy az irányelv 

természete sokban megegyezik a szabványéval. 

A Kormány településkép-védelmi szempontból fontosnak tartja, hogy a jövőben 65 méternél 

magasabb épület ne épülhessen, az ez irányú szabályozással és a vonatkozó egyértelmű 

alkalmazási szabályokkal az Étv. kiegészítésre kerül. 

Az egyszerű bejelentés intézményének legutóbbi kiterjesztése óta már 300 m2 fölötti 

lakóépületet is lehet építeni vagy e méret fölé bővíteni abban az esetben, ha a természetes 

személy építtető azt saját lakhatásának megoldására teszi. A bevezetés óta eltelt idő 

jogalkalmazási tapasztalatai alapján szükség van a törvényszöveg „saját lakhatás” 

kifejezésének magyarázatára. Ez a tulajdonoson kívül lehet bérlő, haszonélvező, szívességi 

lakáshasználó stb. Az építésügyi jogszabályok lehetővé teszik, hogy valaki más tulajdonában 

álló telekre építsen vagy más tulajdonában álló épületen végezzen építőipari kivitelezési 

tevékenységet, amennyiben a tulajdonos ahhoz hozzájárul. A fentiekre tekintettel tehát 300 

m2 feletti építőipari kivitelezési tevékenységet egyszerű bejelentéssel végezhet az az építtető 

is, aki természetes személy, de nem tulajdonosként használja saját lakhatására az adott 

lakóépületet, amennyiben a tulajdonos ehhez hozzájárul. A Javaslat ezt teszi egyértelművé. 

Az egyszerű bejelentés intézményének alapesetei, amelyek 300 m2 összes hasznos 
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alapterületet meg nem haladó lakóépület építésére vonatkoznak, lehetővé teszik, hogy az 

építési folyamat során szükségessé váló tereprendezései, támfalépítési tevékenységet is az 

egyszerű bejelentés alapján lehessen végezni. Ennek oka a két tevékenység nyilvánvaló 

összefüggése. Teljes mértékben indokolt, hogy a szükséges tereprendezései, támfalépítési 

tevékenységet az egyszerű bejelentés legutóbb bevezetett eseteiben – amikor bizonyos 

feltételek fennállása esetén 300 m2 fölött is lehet építeni vagy bővíteni egyszerű bejelentéssel 

– is ugyanígy egyszerű bejelentéssel lehessen folytatni. A Javaslat ezt teszi lehetővé. 

A Javaslat továbbá előírja, hogy a 400m
2
 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény 

rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű 

építmény jogszabályban meghatározott átalakítására hatósági engedély alapján van lehetőség, 

amely eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakhatóságként vesz részt. Az 

engedély hiányában a hatóság megtilthatja a rendeltetésszerű használatot és bírságot szabhat 

ki. A Javaslat továbbá felhatalmazó rendelkezést tartalmaz az eljárás részletszabályaira 

vonatkozóan. 

A 141. §-hoz 

A 2000. évi CXII. törvény módosítása biztosítja az elektronikus hírközlési nyomvonalas 

hálózat meglévő oszlopsoron történő kiépítését e törvény hatálybalépéséig. 

A 142. §-hoz: 

A Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály településképi szempontból kiemelten 

meghatározó területre országos településkép-védelmet biztosíthat, ezzel összefüggésben 

differenciálásra kerülnek az országos és a helyi településkép-védelem, és a vonatkozó 

településképi követelmények. 

A településképi szempontból kiemelten meghatározó területre a terület kijelölésével 

egyidejűleg a Kormány rendeletben országos jelentőségű településképi követelményeket és 

országos településkép-érvényesítési eszközöket állapíthat meg. Ebben az esetben az 

önkormányzati településképi rendelet rendelkezései a településképi szempontból kiemelten 

meghatározó terület tekintetében nem alkalmazhatók, kivéve, ha a kormányrendelet konkrétan 

meghatározza az alkalmazható helyi elemeket. 

A Kormány a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre egyedi 

településképi arculati kézikönyv készítését írhatja elő, az egyedi kézikönyv tartalmára, 

elkészítésére és egyeztetésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásával. Ez az egyedi 

kézikönyv az országos jelentőségű településképi követelmények érvényesítését segíti elő, az 

országos főépítész bevonásával készülhet. 

Az Országgyűlés vagy a Kormány támogatási és ösztönző rendszer útján segítheti elő az 

országos jelentőségű településképi követelmények érvényesülését, amely alkalmazásáról az 

országos településkép-védelmet biztosító törvény vagy kormányrendelet rendelkezik. 

A Kormány rendeletben meghatározhatja az országos településkép-érvényesítési eszközöket 

is – kormányrendeletben meghatározott esetekben és részletszabályok szerint – a 
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végrehajtásra kijelölt államigazgatási szerv meghatározásával. Az így kijelölt államigazgatási 

szerv az országos jelentőségű településképi követelmények érvényesülése érdekében 

településképi kötelezésről dönthet, azzal, hogy – jogszabályban meghatározott esetekben és 

módon – 10 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírságnak megfelelő településkép-védelmi 

bírság kiszabását rendelheti el. 

A szövegcserés rendelkezések a hatásköri összeütközések elkerülését szolgálják. A Javaslat 

egyértelműsíti, hogy az önkormányzat polgármestere az Étv. 57/F. § hatálya alá tartozó 

rendeltetésmódosítások esetében nem folytathat le településképi bejelentési eljárást. 

A 143. §-hoz: 

A tervezet elfogadásával egy időben az OTrT-t, a BATrT-t és a BKÜTrT-t rögzítő hatályos 

törvények hatályon kívül helyezése indokolt.  


