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I. BEVEZETÉS 
 
A Településrendezési tervi módosítások elkészítésével Balatonszemes Önkormányzat bízta meg a Város és Ház Bt. 
Tervező csoportját, mint a korábbi módosítások készítőjét 2020 március elején. A módosítás elkészítésének költségét a 
kérelmező vállalta.  
 

Jelen módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 
„Egyszerűsített eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre.  
 

A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2) 
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készül.  
 

Balatonszemes önkormányzata a módosítás támogatásáról a 302020. (II.17.) határozatával döntött (ld. Mellékletek).  
 
A módosítás célja: A 188/7 hrsz-ú telken (volt Lidó kemping keleti része) üdülőépület elhelyezésének biztosítása a Helyi 
Építési Szabályzatban. Szükséges továbbá a telken a gyalogos átjárás biztosítása a korábbi megállapodásnak és a 30/2020 
(II.17.) sz Képviselő-testületi határozatnak megfelelően.  
A módosítás hatása: A volt Lidó kemping megosztása utáni 1/3 keleti területen az üdülőépület biztosításával illetve a 
HÉSZ szerinti fogalmak pontosításával turisztikai fejlesztés valósulhat meg. A fejlesztés elvileg a HÉSZ módosítása nélkül is 
megvalósítható, azonban a HÉSZ szerinti korábbi fogalom pontosítása szükséges az épület engedélyeztetéséhez. Az 
önkormányzattal történő megállapodás alapján a közterületről nem megközelíthető parti zöldterület garantált gyalogos 
megközelíthetőséget kap.  
 
 
 

 
 

A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen
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II. ELŐKÉSZÍTÉS 

 
2.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLA 

 
2.1.1 Balatonszemes Településszerkezeti Terve 
 

A 2010 májusában a 86/2010. (V.17.) Kt határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet a Stadler Építésziroda (vezető 
tervező: Dr. Stadler József) készítette. A terv több ízben – kisebb területeken - módosult. A 2014-ben jóváhagyott módosítás 
során a módosítások egységesítésre kerültek új állapotú digitális térkép segítségével. Az egységesítést a Város és Ház Bt 
készítette. Azóta is több kisebb módosítás történt, de a volt Lidó kemping területét ezek a módosítások nem érintették.  
A volt kemping területe a hatályos tervben településközpont vegyes területbe került besorolásra.  

A településközpont vegyes területi besorolást a 2000. évi CXII. (Balaton) törvény 19.§-a tette lehetővé, mely a 2006. évi 
XCV. törvény 3.§-a által módosult (hatályba lépett: 2006.XI.22.-én). A hatályos terv készítésekor (2010) hatályos előírás a 
következő volt:  

„19. § (1) A kempingek területének más célra történő igénybevétele csak zöldterületként 4%-os beépítettséggel vagy a turizmus 
fejlesztését szolgáló vegyes területként, üdülőházas üdülőterületként, illetve a különleges területfelhasználási egységek közül a 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott települési területfelhasználási egységként 

a) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén 15%-os beépítettséggel; 
b) amennyiben a közvetlen parti kapcsolattal rendelkező 30 méter széles - közhasználatú parti sétány kialakítására alkalmas - 

zöldterület települési területfelhasználási egységbe tartozó terület tulajdonjogát a települési önkormányzat megszerezte, a balatoni 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, eredetileg közvetlen Balaton-parti kapcsolattal rendelkező területen a 
visszamaradó telekre meghatározott települési területfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben 
meghatározott beépítési százalékával; 

c) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, közvetlen Balaton-parti kapcsolattal nem rendelkező 
területen meghatározott települési területfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott 
beépítési százalékával; 

d) a kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeinek területén lévő, a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel nem érintett területen a településrendezési eszközökben meghatározható beépítési szabályok szerint 
történhet.” 

 

A 188/7 hrsz-ú telket keleti és nyugati irányból is településközpont vegyes terület határolja. Északon a parti zöldterület, 
délen az Ady Endre utca határolja.  
 

 
Hatályos Településszerkezeti terv részlete 

 
2.1.2. Balatonszemes Szabályozási Terve   
 

Balatonszemes Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékleteként a Szabályozási terveket a 12/2010. (V.17.) rendelettel 
hagyta jóvá Balatonszemes Község önkormányzatának Képviselő-testülete. A Szabályozási terveket szintén a Stadler 
Építésziroda készítette (Vezető tervező: Dr. Stadler József). A 2010 óta készített módosításokat a Város és Ház Bt 
készítette, egységes szerkezetbe szerkesztése is megtörtént, a település honlapján illetve a Nemzeti Jogszabálytárban is 
megtalálható.  



BALATONSZEMES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020. ÁPRILIS 

6 

A volt Lidó Kemping a Helyi Építési Szabályzat 4. mellékleteként jóváhagyott Szabályozási tervén Vt7 jelű építési övezetbe 
tartozik. A Vt7 építési övezetben a HÉSZ 7. § (2) bekezdésében található táblázat alapján 30 %-os a beépítési mérték és 
6,0 m-es építménymagasság engedélyezett, valamint a terület min. 2000 m2-es telkekre felosztható.  
A 188/6-7 hrsz-ú telektől északra a Balaton parton a 188/2 hrsz-ú zöldterületbe sorolt állami tulajdonú telek található. 
A keletre szomszédos terület a 187/1 hrsz-ú telek, a Vt-8 építési övezetbe sorolt volt Vigadó telke, melyen a közelmúltban 
többszintes apartmanház létesült. Nyugatra - a 189 hrsz-ú árok után található a Hattyú kemping, mely Kl-1 építési övezetbe 
tartozik.  
A Helyi Építési Szabályzat a településközpont vegyes területek tekintetében 2019 decemberében módosult, ekkor 
pontosításra kerültek az egyes övezetekre külön szabályozott vonatkozó funkciók.  
 
A Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásai:  

      

"Településközpont vegyes terület. 
7.§. 

 

(1)1 2A településközpont vegyes területen  
a) igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, egyéb közösségi 

szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, kivételesen nem zavaró hatású 
egyéb gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény helyezhető el a b)- f) ponti szerinti kivételekkel; 

b) a Vt7, Vt13 és Vt10  jelű építési övezetében lakóépület nem helyezhető el, 
c) a Vt3*, Vt6, Vt7, Vt8, és Vt9 jelű építési övezetekben gazdasági és termelő kertészeti építmény nem helyezhető el; 
d) a Vt7 jelű építési övezetben csak a  turizmus fejlesztését szolgáló építmények építhetők.  
e) a Vt9 és Vt13 jelű építési övezetekben a turizmus fejlesztését szolgáló építmények továbbá az a) pontban felsoroltakon 

kívül üdülőépület és kiszolgáló épületek, strandfürdő és kapcsolódó funkciói  valamint a tulajdonos, a használó és a 
személyzet részére szolgáló lakások létesíthetők,   

f) a Vt9 jelű építési övezetben az a) és az e) pontban felsoroltakon kívül lakóépületek is építhetők." 
(2)3 A szabályozási terven a terület jele : "Vt". A beépítési mód , a legnagyobb építmény magasság, a  beépítettség mértéke, és a 

minimális teleknagyság a következő : „ 
 

Övezet 
   jele 
 

 Beépítési 
    mód         

Építmény 
magasság 
 max.   m 

Beépítettség 
     max 
       % 

Legkisebb 
telekméret 
      m2 

Telekszélesség 
        min. 
          m 

Telekmélység 
     min. 
       m 

 Vt1        SZ     13,5       40     800           K        K 
 Vt2        O      5,5       40     450           K        K 
 Vt2*4        O      7,5       40     450           K        K 
 Vt3        O      5,5       40     700            K        K 
 Vt3*5        O      5,5       40     700            K        K 
 Vt46       K/Z      5,5       K/60     100           -        K 
 Vt5        SZ      5,5       40     800           K        K 
 Vt6        SZ      8,0       30    1000           K        K 
 Vt7        SZ    6,07        30    2000            K        K 
 Vt8        SZ      8,0       40    1000           K        K 
 Vt9                      Sz    12,5 258     100009           K        K 
 Vt1010                   Z    7,5       K/80     100           - - 
Vt1111 SZ 10,0 30 1500 K K 
Vt1212 SZ 7,5 30 550 K K 
Vt1313 SZ 12,5 35 20000 K K 

                                                 
1 Módosította a 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította 18/2019. (XII.17). önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 18-tól 
3 Módosította a 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 
4 Beiktatta a 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelet 
5 Beiktatta a 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelet 
6 Módosította a 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelet 
7 Módosította a 11/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelet 
8 Módosította a 18/2019. (XII.17). önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 18-tól 
9 Módosította a 18/2019. (XII.17). önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 18-tól 
10 Beiktatta a 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelet 
11 Beiktatta a 10/2017 (VI.19.) önkormányzati rendelet 
12 Beiktatta a 10/2017 (VI.19.) önkormányzati rendelet 
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 (3)14 A legkisebb építménymagasság nem lehet kevesebb az egyes építési övezetekben szabályozott max. építménymagasság 
felénél. A rendelet hatálybalépésekor már jogerős vagy végleges építési engedéllyel rendelkező épületek esetében a legkisebb 
építménymagasságot nem kell betartani. 
 (4)15 1617 A legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 40 %-a, kivéve a Vt4 és Vt10 építési övezetet, ahol a min. zöldfelület az 
úszótelkek telkesítése esetén min. 10 %  és a Vt11 építési övezetet, ahol a zöldfelület mértéke min. 25 % valamint a Vt9 és Vt13 
jelű építési övezetet, ahol a zöldfelület mértéke min. 35 %.  
 (5) 18  
(6) A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára. 
(7) A -Vt1,  Vt2, Vt3 jelű építési övezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az 

utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. 
(8) A Vt7-es építési övezetben  az épületek között a Balaton felé az átlátást a telek utcai határvonaláról biztosítani kell. Az 

épületek tömegét, hosszát és szélességét ennek figyelembe vételével kell meghatározni. A terepfeltöltése sem telken belül, 
sem építési területen belül nem haladhatja meg a természetes terepszinttől számított 2 m-t. Az indokolt feltöltés is csak úgy 
valósítható meg, hogy azzal egyidejűleg a csapadékvíz elvezetésről saját területen belül gondoskodni kell. 

 (9)19 A Vt10 jelű építési övezetre vonatkozó előírások az alábbiak: 
a) Az építési övezetben meglévő úszótelkek az övezeti paraméterek betartásával alakulhatnak át telkekké, amennyiben a 

vonatkozó más előírások is teljesülnek.  
b) Az előkert mérete 0 m.  
c) Kerítés egységesen, max. 160 m magassággal, lábazat nélkül, fa anyaghasználattal épülhet. 

 (10)20 A Vt11 építési övezetben elhelyezhető épülete(ke)t úgy kell kialakítani, hogy a Kikötő utca felőli épületrész a földszinten 
vendéglátó és/vagy kereskedelmi rendeltetést is tartalmazzon." 

 
Hatályos Szabályozási terv részlete 

 

                                                                                                                                                                       
13 Beiktatta a 18/2019. (XII.17). önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 18-tól 
14 Módosította a 18/2019. (XII.17). önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 18-tól 
15 Módosította a 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 
16 Módosította a 10/2017. (VI.19.) önkormányzati rendelet 
17 Módosította a 18/2019. (XII.17). önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 18-tól 
18 Hatályon kívül helyezte a 10/2016. önkormányzati rendelet 
19 Beiktatta a 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelet 
20 Beiktatta a 10/2017 (VI.19.) önkormányzati rendelet 
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2.1.3. Területrendezési tervek 
 

A MATrT negyedik része (IX. fejezete) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve. A 10. melléklet a Balaton 
Kiemelt üdülőkörzet Szerkezeti terve. A BKÜ Szerkezeti terven az érintett terület települési térségben fekszik 
 

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve 

     
 

 

 
 

A Térségi Szerkezeti terven a volt kemping  területe települési térségben fekszik.  
 

Balatonszemes területére érvényes területrendezési tervi kivonatokat ld. az Alátámasztó munkarész 4.2. fejezetében.  
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Balatonszemes Vízpart-rehabilitációs Tanulmányterve (a 36/2004. (XI.30.) TNM rendelet) 
 

 
 
 

A Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv részlete 
 

A Vízpart-rtehabilitációs Tanulmányterven (VPRT) a volt Lidó kemping kemping vagy szabadidőközpont (K/SZK) 
megjelölésű területfelhasználással jelölt. A hatályos településrendezési tervben kijelölt településközpont vegyes terület itt 
nem kerülhetett átvezetésre, mert a hatályos terv készítésekor nem is volt lehetőség a  VPRT módosítására.  
A parti területen a VPRT részlegesen összevont területfelhasználási egységet jelöl, melyen "zöldterület kialakítására 
alkalmas terület"-et jelöl, de ezt a hatályos településrendezésieszközök zöldterületként jelölték ki.   
Ezenkívül jelöli a terv a beépítetlenül megőrzendő parti területsávot 30 m szélességben  
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2.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 
A B.SZEM-ES Kft 2019. 12.10-én kelt levelében kérelmezte a tulajdonában álló, Ady Endre utca 6-8. sz. alatti 188/7 hrsz-ú 
telekre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását. A tulajdonos a Vt7 jelű övezetben kérelmezte az "üdülő" 
rendeltetés lehetővé tételét.  
A volt Lidó telek többi területén (188/5 hrsz) a fejlesztési szándékok még nem ismertek.  
 
A kérelmező cég jogelődje, korábban már elkészített a telekre egy vegyes rendeltetésű épület engedélyezési tervét, ahol a 
az apartmanok mellett, a földszinten üzletek is elhelyezésre kerülnének. Azonban a HÉSZ megfogalmazása miatt az 
épületre építési engedély benyújtása nem lehetséges. Jelenleg az övezetben szállodát illetve panziót lehet csak építeni.  
 
A kérelmező a HÉSZ módosítással összefüggő költségeket vállalta. Külön megállapodás alapján a telken gyalogos átjárást 
(használati jogot) biztosít a tulajdonos a telek mögötti, állami tulajdonú zöldterület ill. a Balatonpart megközelítésére, melyet 
célszerű a HÉSZ-ben is rögzíteni.  
 

 
A korábbi Építési engedélyezési terv Helyszínrajza 
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Helyszínrajz 2020 január 

 
 
2.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TERÜLETHASZNÁLAT 
 

 
A Balatonszemes második legnagyobb kempingje volt az egykori Lidó kemping, mely a település középső részén terül el, a 
kikötőtől nem messze. A kemping évek óta bezárt. Területe, 1,72 ha, a megosztás után a kisebbik, 188/7 hrsz-ú telek 
területe 4500 m2 lett. Jelenleg a telken földszintes, elavult üdülőépületek helyezkednek el, de a terület kitisztítása 
megkezdődött.  
A telken a keletre szomszédos telken megépült üdülőépülthez hasonló, de annál kisebb és alacsonyabb épület épülhet 
meg.  
 
A 2010-es években az SCD Holding tulajdonában lévő kempingek területén nagyszabású turisztikai fejlesztéseket terveztek, 
ezért került a szemesi Lidó kemping is településközpont vegyes területbe a Balaton törvény kempingek átsorolására 
vonatkozó lehetőségének megfelelően. (A településközpont vegyes területi besorolást a 2000. évi CXII. (Balaton) törvény 
19.§-a tette lehetővé, mely a 2006. évi XCV. törvény 3.§-a által módosult (hatályba lépett: 2006.XI.22.-én)).  
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A telek mai területe az Ady Endre utca felől (háttérben a szomszédos új üdülőépület) 

 

 
A volt kemping mai területe a parti zöldterület felől 

 

 
Légifotó (Goggle) 

 



BALATONSZEMES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020. ÁPRILIS 

13 

 
III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2020 (……..) önkormányzati rendelete 
Balatonszemes Helyi Építési Szabályzatáról és  Szabályozási Tervéről szóló 12/2010. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésben és a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének 
eljárási szabályai alapján a következőt rendeli el: 
 
1. § (1) A Balatonszemes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2010. (V.17.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet 1. és 3. mellékletén a változtatással érintett terület határa által 
jelölt részterületére vonatkozó normatartalma helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti részterület 
normatartalma lép.  
(2) A Rendelet 7. melléklete (Jelmagyarázat) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 
2. A Rendelet 1.§  (3a) bekezdése kiegészül az alábbi ponttal: 
"2. Gyalogos átjárás biztosítandó: a szabályozási terven alkalmazott jel helyétől függetlenül a gyalogos átjárás - 
külön megállapodás alapján - a telken bárhol biztosítható. 
 
3. §  (1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
(1) A településközpont vegyes területen  

a) igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, 
egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, 
kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény helyezhető el a 
b)- f) ponti szerinti kivételekkel; 

b) a Vt7, Vt7*, Vt13 és Vt10  jelű építési övezetében lakóépület nem helyezhető el, 
c) a Vt3*, Vt6, Vt7, Vt7*, Vt8, és Vt9 jelű építési övezetekben gazdasági és termelő kertészeti építmény nem 

helyezhető el; 
d) a Vt7 jelű építési övezetben csak a  turizmus fejlesztését szolgáló építmények építhetők; 
e) a Vt7* jelű építési övezetben a  turizmus fejlesztését szolgáló építmények és üdülőépület 

helyezhető el, a földszinten kereskedelmi és vendéglátó funkciók is kialakíthatók.  
f) a Vt9 és Vt13 jelű építési övezetekben a turizmus fejlesztését szolgáló építmények továbbá az a) pontban 

felsoroltakon kívül üdülőépület és kiszolgáló épületek, strandfürdő és kapcsolódó funkciói  valamint a 
tulajdonos, a használó és a személyzet részére szolgáló lakások létesíthetők, 

g) a Vt9 jelű építési övezetben az a) és az e) pontban felsoroltakon kívül lakóépületek is építhetők." 
   
 

(2) A Rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 
  „(2) A szabályozási terven a terület jele : "Vt". A beépítési mód , a legnagyobb építmény magasság, a  
beépítettség mértéke, és a minimális teleknagyság a következő : „ 

 

Övezet 
   jele 
 

 Beépítési 
    mód         

Építmény 
magasság 
 max.   m 

Beépítettség 
     max 
       % 

Legkisebb 
telekméret 
      m2 

Telekszélesség 
        min. 
          m 

Telekmélység 
     min. 
       m 

 Vt1        SZ     13,5       40     800           K        K 
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 Vt2        O      5,5       40     450           K        K 
 Vt2*        O      7,5       40     450           K        K 
 Vt3        O      5,5       40     700            K        K 
 Vt3*        O      5,5       40     700            K        K 
 Vt4       K/Z      5,5       K/60     100           -        K 
 Vt5        SZ      5,5       40     800           K        K 
 Vt6        SZ      8,0       30    1000           K        K 
 Vt7        SZ      6,0       30    2000            K        K 
 Vt7*        SZ      6,0       30    2000            K        K 
 Vt8        SZ      8,0       40    1000           K        K 
 Vt9                      SZ    12,5       35    20000           K        K 
 Vt10                  Z     7,5       K/80     100           - - 
 Vt11                SZ     10,0       30     1500           K K 
 Vt12                  SZ      7,5       30     550           K K 
 Vt13               SZ      12,5       25    10000           K K 
 
(3) A Rendelet 7.§ -a kiegészül az alábbi bekezdéssel: 
 
" (11) A Vt7* építési övezet telkén az állandó gyalogos átjárást a Balatonpart megközelítésére biztosítani kell.  
 
 
4.§  (1)  E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
Balatonszemes, 2020.  
 
 
 
 
 Szomorú Szilárd Dr. Kelemen Csilla 
 polgármester körjegyző 

 
  
 



BALATONSZEMES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2020. ÁPRILIS 

15 

 
Szabályozási terv (A Rendelet 1. és 3. mellékletének) módosítása 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
4.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

A jelen módosítások Balatonszemes Községi Önkormányzat 37/2001. (II.26.) KT. sz. határozatával megállapított 
Településfejlesztési Koncepcióval összhangban vannak, mivel abban a minőségi turizmus fejlesztése az egyik fő cél.  
 

 

4.1.1. Településszerkezeti összefüggések 
 

A tervezett hálózati településszerkezeti elemek nyomvonal módosítása nem szükséges, a módosítás a meglévő és tervezett 
településhálózati elemeket nem érinti.  
 
 

4.1.2. A szabályozás indoklása 
 

A hatályos Településszerkezeti terven a volt Lidó kemping területén a településközpont vegyes terület nem változik.   
(A településközpont vegyes területi besorolást a 2000. évi CXII. (Balaton) törvény 19.§-a tette lehetővé, mely a 2006. évi XCV. törvény 
3.§-a által módosult (hatályba lépett: 2006.XI.22.-én)). A 2019 március 15-én hatályba lépett új területrendezési törvény (MATrT) 94.§ (1) 
bekezdése lehetővé teszi a településközpont vegyes terület megmaradását.  
 
A településközpont vegyes területen a Helyi Építési Szabályzat építési övezetenként határozza meg az elhelyezhető 
funkciók körét. A Vt 7 építési övezetben a HÉSZ 7.§ (1) d) pontja szerint: "csak a turizmus fejlesztését szolgáló építmények 
építhetők." A "turizmus fejlesztését szolgáló építmények" (korábbi Balaton törvény szerinti fogalom) a HÉSZ 
Fogalommagyarázata szerint szállodát és panziót jelent. A módosítás során a Vt7 jelű építési övezet  188/7 hrsz-ú telkén 
üdülőépület elhelyezését szükséges biztosítani. Ehhez a telket külön építési övezetbe javasolt sorolni, Vt7* jellel, hiszen az 
építési paraméterek megegyeznek.  
A telken a szomszédos 187/1 hrsz-ú épülethez hasonló funkciójú épületet szeretnének építeni, miután a telek azonos 
tulajdonosi körben van. A szomszédos 187/1 hrsz-ú telek (volt Vigadó telke) Vt-8 jelű építési övezetbe tartozik melyen a 
közelmúltban többszintes apartmanház létesült.  
 
A Helyi Építési Szabályzat a településközpont vegyes területek tekintetében utoljára 2019 decemberében módosult, ekkor 
pontosításra kerültek az egyes övezetekre vonatkozó, külön szabályozott funkciók.  
 
Mivel a kérelem csak a volt Lidó kemping megosztásával keletkező, nyugati oldalon létrejött (az eredeti telek 1/3-án) 188/7 
hrsz-ra vonatkozik, ezért azt egy külön övezetként kell kezelni (Vt7*) és ott megengedni a üdülőépület lehelyezést is. 
 
A HÉSZ 7.§-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:  
(1) A településközpont vegyes területen  

a) igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, egyéb 
közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, kivételesen nem 
zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény helyezhető el a b)- f) ponti szerinti 
kivételekkel; 

b) a Vt7, Vt7*, Vt13 és Vt10  jelű építési övezetében lakóépület nem helyezhető el, 
c) a Vt3*, Vt6, Vt7, Vt7*, Vt8, és Vt9 jelű építési övezetekben gazdasági és termelő kertészeti építmény nem 

helyezhető el; 
d) a Vt7 jelű építési övezetben csak a  turizmus fejlesztését szolgáló építmények építhetők; 
e) a Vt7* jelű építési övezetben a  turizmus fejlesztését szolgáló építmények és üdülőépület helyezhető el, a 

földszinten kereskedelmi és vendéglátó funkciók is kialakíthatók.  
f) a Vt9 és Vt13 jelű építési övezetekben a turizmus fejlesztését szolgáló építmények továbbá az a) pontban 

felsoroltakon kívül üdülőépület és kiszolgáló épületek, strandfürdő és kapcsolódó funkciói  valamint a tulajdonos, a 
használó és a személyzet részére szolgáló lakások létesíthetők, 

g) a Vt9 jelű építési övezetben az a) és az e) pontban felsoroltakon kívül lakóépületek is építhetők." 
 
A Vt7 és Vt7* jelű építési övezetekben az építési paraméterek a következők (nem változnak): 
 
Beépítési mód:  szabadonálló 
Beépítés mértéke:  30 % 
A legkisebb kialakítható telekméret: 2000 m2 
A max. építménymagasság:  6,0 m 
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A min. építménymagasság:  3,0 m (a 7.§ (3) bekezdése alapján) 
A min. zöldfelület:  40 % 
 
A HÉSZ 7.§ (2) bekezdés táblázatában törlésre kerülnek az utolsó oszlopokban található minimális telekszélesség és 
telekmélyeség K kialakult értékei, mivel azok értelmetlenek a meghatározott telekméretekhez képest.  
A telken a fenti módosításoin kívül szükséges a gyalogos átjárás biztosítása, mely a korábbi előzetes megállapodások 
alapján átjárási szolgalomként biztosítandó, telekalakítás nem történik. A volt kempingtől északra fekvő balatonparti 
zöldterületre (188/2 hrsz)  jelenleg csak nehézkesen lehet lejutni (jelenleg a lejárás csak a 189 hrsz-ú árok melletti kb. 1 m 
széles területen lehetséges), ezért gyakorlatilag csak a 188/6 és 188/7 hrsz-on lehet biztosítani a lejutást.  
 
A HÉSZ 7.§-ába ezért új bekezdésként épülne be az alábbi előírás:  
" (11) A Vt7* építési övezet telkén az állandó gyalogos átjárást a Balatonpart megközelítésére biztosítani kell.  
 
Mindemellett a Szabályozási terven is jelölésre kerül az átjárás biztosítása, azonban ehhez külön Fogalommagyarázat is 
szükséges. Ennek lényege, hogy a Szabályozási terven feltüntetett jel, nem jelenti azt, hogy pont ott kell a gyalogos átjárást 
biztosítani. A HÉSZ 1.§ (3a) bekezdésében foglalt Fogalommagyarázat tehát kiegészül a következő ponttal:  
"2. Gyalogos átjárás biztosítandó: a szabályozási terven alkalmazott jel helyétől függetlenül a gyalogos átjárás - külön 
megállapodás alapján - a telken bárhol biztosítható. 
 
A jelen módosítás során tehát két szabályozási elem változik:  

• a 188/7 hrsz-ú telekre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatban az üdülőépület elhelyezésének biztosítása, 
melyhez az építési paraméterek változatlanul hagyása mellett új Vt7* jelű építési övezetbe kerül a telek, 

• A 188/7 hrsz-ú telken gyalogos átjárás biztosítását kötekezővé szükséges tenni, így ez a Helyi Építési 
Szabályzatba és a Szabályozási tervbe is beépül.  

 
A Szabályozási terv 1-es és 3-as jelű tervlapja módosul, mely egyben a Helyi Építési Szabályzat 1-es és 3-as melléklete, 
valamint kiegészül a Jelmagyarázat is, mely a HÉSZ 7. mellélete.  
 
Más módosítás jelen tervdokumentációban nem tervezett.  
 
 
4.2.  A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) 
Második része (II. Fejezete) és Negyedik része (IX. fejezete) azaz az OTrT Szerkezeti tervén  és a Balaton törvény 
szerkezeti tervén a vizsgált terület települési térségben fekszik.  

A Településszerkezeti terv nem módosul, a módosítás a fenti törvény előírásaival összhangban van.  
 
 
4.3.  TÁJRENDEZÉSI  JAVASLAT 
 
A módosítás során a területfelhasználás nem változik, a Településszerkezeti terv nem módosul.   
A módosítás a 188/7 hrsz-ú telken üdülőépület elhelyezésének, valamint a gyalogos átjárás kötelező biztosítását jelenti.  A 
módosítás belterületen, a volt Lidó kemping területén történik, a hatályos tervben védett és védelemre érdemes 
természeti területeket nem érint.  A Btv. szerinti ökológiai hálózat övezetei a módosítás területére nem fednek rá. 
Natura 2000 terület a Balaton vízmedre. A Natura 2000 területet a part mentén 30 m széles nem beépíthető területsáv 
illetve zöldterület választja el.  
A Btv. szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  övezete Balatonszemes belterületét nem érinti. 
Ellentmondás, hogy az OTrT Tájképvédelmi terület övezete viszont a teljes település közigazgatási területet lefedi. Az 
övezetet a Balaton törvény felülvizsgálatánál kell pontosítani. A jelen módosítási igény belterületen van, így tájképvédelmi 
szempontból nem érintett.  
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás természetvédelmi, tájképvédelmi, ökológiai  érdekeket nem sért, 
a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétes.  
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A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „ 
Mivel a módosítás során új beépítésre szánt terület nem keletkezik, így a BA érték szinten tartását nem kell igazolni.  
 
 
4.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 
A módosítás során pontosításra kerül a HÉSZ-ben az elhelyezhető funkciók köre. A 188/7 hrsz-ú, a módosítás során Vt7* 
jelű építési övezetbe sorolt telken kizárólag a turizmus fejlesztését szolgáló építmények építhetők.  A módosítás során 
üdülőépülete elhelyezése is lehetővé válik.  
Környezetvédelmi szempontból is kedvező, hogy a településközpont vegyes területen nem az OTÉK szerinti, igen sokrétű 
építményi funkciók, hanem a turizmus fejlesztését szolgáló üdülőépületek és szálloda létesíthetők, melyeknek 
környezetszennyező hatása nem lesz.  
Az üdülési – turisztikai fejlesztések technológiai eredetű zajterheléssel, levegőszennyezéssel nem járnak. A  gázhálózat 
kiépítésével a téli félév fűtési eredetű levegőszennyezése sem jelentős. A csatornahálózat a területen kiépített, épületek 
csak a csatornahálózatra való rákötéssel létesíthetők. Az üdülők üzemeltetéséből eredően termelési eredetű hulladék nem 
keletkezik. Az üzemeltetésből eredő kommunális és egyéb hulladékok a hulladékszálítási rendszer keretében a regionális 
hulladékkezelő telepre kerülnek. Az egyéb hulladékokat az arra engedéllyel rendelkező szervezetekkel kell elszállítani.   
A módosítás már művelésből kivett területeket érint, így termőföld igénybevételével nem jár.  
 

A módosítás összességében a település környezetminőségére káros hatással nem lesz.  
 
 
4.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT  
 
A Helyi Építési Szabályzat  módosításához közlekedési munkarész kidolgozása nem szükséges, mivel a közlekedési 
helyzet, közlekedési hálózat nem változik. Az általános érvényű közlekedési szempontok betartandók.  
 
 
4.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 
A módosítással érintett területet (korábbi kemping) a közművek a tervezett állapotot megfelelően kiszolgálják. A 
közműhálózatok tehát rendelkezésre állnak, az új funkciókhoz kötődő igények a meglévőkkel azonosak.  
A tervezett módosítás a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek. A 
vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik. 
 
 
4.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásai az 
Balatonszemes területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök készítése óta megváltozott. A tv. korábbi 
Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó 66.§-át hatályon kívül helyezte a 2014. évi CVI. törvény 81. § (1) d). pontja, 
Hatálytalan: 2015. I. 1-től. Ugyanakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó előírásokat 
ugyanaz a 2014. évi CVI. törvény 71. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Eszerint: 

„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása 
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell 
készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési 
eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból 
nem érintett. 

 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az 
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.” 

 
A hatályos településrendezési eszközök alapján a módosítások területe örökségvédelmi szempontból nem érintett, azaz a 
módosítások régészeti lelőhelyet, műemléket, műemléki környezetet nem érintenek.  
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4.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Balatonszemes Helyi Építési Szabályzat módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készült.  
A tervmódosítás összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervének elfogadásáról 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MaTrT) és egyéb vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel.  
 
Budapest, 2020  április 17.   
 

        
        Bárdosi Andrea    
       Vezető településrendező tervező   
                                TT/1 01-4073 
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MELLÉKLETEK 
A 30/2020. (II.17.) Kt. határozat – előzetes döntés 
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