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Buzsák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………önkormányzati rendelete 

Buzsák Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2021.(VI.4.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének 
eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el: 
 

1.§ Buzsák Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2021.(VI.4.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező, az építési övezetek beépítési határértékei megnevezésű 
melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete kerül: 

 

2.§ Záró és hatályba léptető rendelkezések 
(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

 

Buzsák, 2022. április  
 

 Kara Lajos 
polgármester 

 Mezriczky Tünde 
jegyző 

 

 
Záradék:  
A rendeletet 2022. ................... napján kihirdettem. 
Mezriczky Tünde 
jegyző  
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1. melléklet Buzsák Község Képviselő-testületének 8/2021.(VI.4.) rendeletéhez: az építési övezetek beépítési határértékei 
 

a b c d e f g h i j 
Sorsz. tervezett 

ép. övezet 
jele 

beépítés módja legkisebb 
alakítható 
telekméret 

legkisebb 
telek 
szélesség 

legkisebb 
telekmélység 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke 

legkisebb 
zöldfelület 

mértéke 

megengedett 
legnagyobb 

/épület 
magasság 

megjegyzés 

   m2 m m % % m  
Beépítésre szánt területek 
Falusias lakóterület 

1. Lf-1 oldalhatáron álló 500 14 40 30 40 5,0  
2. Lf-2 oldalhatáron álló 800 16 40 30 40 6,0  
3. Lf-3 oldalhatáron álló 800 14 - 30 40 5,5  

Kertvárosi lakóterület 
4. Lke-1 szabadon álló 500 16 25 30 45 5,0  

településközpont vegyes terület 
5. Vt-1 oldalhatáron álló 600   40 20 6,5 Amennyiben a telek 

szélessége lehetővé teszi a 
szabadon álló beépítés is 
megengedett, de a 
szomszédos ingatlanok 
beépíthetőségét nem 
korlátozhatja. 

6. Vt-2 szabadon álló 3000   30 20 8,00  plébánia és az iskola  
7. Vt-3 szabadon álló 800   40 40 templom és 

tájház esetében 
K (kialakult) 
további 
területen 4,0 

templom 
tájház  

8. Vt-4 oldalhatáron álló 900   40 20 5,5 Amennyiben a telek 
szélessége lehetővé teszi a 
szabadon álló beépítés is 
megengedett, de a 
szomszédos ingatlanok 
beépíthetőségét nem 
korlátozhatja. 
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a b c d e f g h i j 
Sorsz. tervezett 

ép. övezet 
jele 

beépítés módja legkisebb 
alakítható 
telekméret 

legkisebb 
telek 
szélesség 

legkisebb 
telekmélység 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke 

legkisebb 
zöldfelület 

mértéke 

megengedett 
legnagyobb 

/épület 
magasság 

megjegyzés 

   m2 m m % % m  
9. Vt-5 szabadon álló 800   40 40 6,0 Kisvasút melletti terület. 

Kereskedelmi gazdasági területek 
10. Gksz-1 szabadon álló 4000   40 30 7,0  

Különleges területek 
11. Kmü szabadon álló K 

(kialakult) 
  10 40 6,0  

12. Krgy szabadon álló 10 000   20 60 10,0 (önálló 
toronyszerű 
építmény 12,5 

 

13. Ksp szabadon álló K 
(kialakult) 

  10 60 10,0  

14. Ksr szabadon álló 8000   30 40 9,0  
15. Kf szabadon álló 2 000   20 40 7,5  
16. KHé szabadon álló 360   25 40 5,0 (minimum 

4,5 m) 
 

17. Kkö szabadon álló 300   15 40 3,5  
Üdülő területek 

20. Üh-1 szabadon álló 550   20 60 5,0  
21. Üü szabadon álló K 

(kialakult) 
  10 60 4,5  
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1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 
 
A tervezési feladat a helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosítása, két építési övezet 
megengedett legnagyobb építménymagasságának tekintetében. 
 
Buzsák Község Önkormányzata a 9/2022.(I.20.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy 
szeretné módosítani a HÉSZ 1. mellékletében szereplő építési övezeti paramétereket két övezetre 
vonatkozóan. Minkét esetben az épület megengedett legnagyobb /épület magasság paraméterei 
módosulnának.  
1. módosítási pont: Az Lf-1 (falusias lakó) övezetben a jelenleg szabályozott 6-m 5 m-re csökkente.  
2. módosítási pont: A Vt-3 (településközpont vegyes) övezetben, mely a templom és a tájház tágabb 
környezetét foglalja magába a meglévő „védett” értékekre maradna a kialakult szabályozás, 
ugyanakkor a tájház környékén meglévő terület beépíthetősége érdekében 4 m megengedett 
legnagyobb épületmagasság kerülne előírásra. 
 
Az önkormányzati igény megvalósítása érdekében a HÉSZ módosítása szükséges.  
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§ (6) bekezdés b) pontja alapján egyszerűsített eljárás során 
kívánja az egyeztetési eljárást lebonyolítani. 
 
A: Eljr.  32.§ (4) bekezdése alapján  
„(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja, 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.” 
 
Az Eljr. 32.§ (4) bekezdése a)-c) pontjaiban meghatározott feltételek egyszerre teljesülnek, ezért a HÉSZ 
módosításának véleményezése egyszerűsített eljárással történhet. 
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2. ADOTTSÁGOK 
 
2.1. A módosítással érintett területek elhelyezkedése 
1. módosítási pont: Az Lf-1 övezeti módosítás Buzsák (központi belterületének) szinte legnagyobb 
lakóterületi övezete, mely településközponttól északra és délre megtalálható. 

 

A terület jellemzően keskeny 14-18 m telekszélességű beépített terület, földszint, földszint + tetőteres 
épületekkel. 
 

Lf-1 övezet által 
érintett terület 

Lf-1 övezet által 
érintett terület 
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2. módosítási pont: Vt-3 övezet a településen két tömbben található, az egyik a templom telke, a 
másik a tájház és tágabb környezete. 
 

 
 
 
2.2. A terület és környezetének általános leírása 
2.2.1. A tervezési terület jellege és arculata 
1. módosítási pont: A településre és így a legnagyobb lakóterületi egységre az Lf-1 övezetre az alábbi 
képek jellemzők: 

 
 

Vt-3 övezet által 
érintett terület 
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A meglévő telkek szélessége keskeny. Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalkert mérete az 
épület magasság, így a hatályos terv szerint 6,0 m. Lakossági igény érkezett az önkormányzathoz, hogy 
a keskeny telkek beépíthetősége a 6,0-es épületmagasság miatt korlátozott, ezért kérték, hogy az 
oldalkert méretét csökkentség le. Az önkormányzat az oldalkert méretének csökkentését csak úgy látja 
biztosítottnak, ha az épületmagasságot is csökkenti, ezért 5,0 m-be szeretné maximálni. A HÉSZ 
tartalmaz rendelkezést a minimum 4 méteres oldalkert kialakítására, de általános szabályozásként 
szeretné az önkormányzat bevezetni az épületmagasság csökkentést, mellyel kedvezőbb állapotot 
hoznak létre és a mai településképhez is jobban igazodik. 
 
2. módosítási pont: A Vt-3 övezetben található a templom és a világörökség várományos tájház. A 
tájházat nem önálló övezetként szabályoztuk, hanem egy tágabb környezettel, melyen bővíteni, 
átépíteni szeretnének. A kialakult keskeny telkek esetében – miután oldalhatáron álló beépítés 
szabályozott – az oldalkert mérete az épületmagasság, azaz a hatályos előírások szerint kialakult. Több 
esetben igény van az épület átépítésére, és a tulajdonosok kérték az önkormányzatot, hogy 
szabályozza az épületmagasságot a nem műemléki védelem alatt álló telkekre.  
 

 



13 
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Népművészeti tájház a Fő tér felől 

 

 
Fő tér és Balaton utca sarka, tervezési terület (módosítás tárgya) 

 
2.3. Hatályos településrendezési eszközök 
 
2.3.2. Helyi Építési Szabályzat 
 
Buzsák Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2021.(VI.4.) önkormányzati rendelete az alábbi 
általános rendelkezéseket tartalmazza az érintett két övezet esetében:  
 

4. Beépítési mód, építési hely 
 

26.§ (1) Oldalhatáron álló beépítés esetén az egyik építési határvonal az északi irányhoz közelebb 
eső telekhatár, vagy a telektömbben kialakult telekhatár. 

(2) Az előkert mérete és az előkerti építési vonal beépített utcaszakasz esetén a kialakult állapothoz 
igazodó kell legyen. 

(3) Amennyiben az utcában jellemző előkerti építési vonal nem állapítható meg, úgy az épületeket 5 
m-re kell elhelyezni. A lakófunkciótól eltérő rendeltetésű épületek az utcai telekhatártól 5 m-nél 
távolabb is elhelyezhetők. 

(4) Az építési övezetekben az előkert mérete: 
a. vegyes- és lakó építési övezetben: a telektömbben kialakult, ha ez nem határozható meg, akkor 

5 m. 
b. gazdasági építési övezetek esetében: 10 m, kivéve ha az utca beépítettsége más építési vonalat 

határoz meg. 
c. egyéb övezet esetében: min. 5 m. 
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(5) Építési telken oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert legkisebb mérete: 
a) az építési övezet előírása szerinti, vagy 

aa) lakóterületen és vegyes területen a telektömbben kialakult vagy legalább 4,0 m, 
ab) a többi építési övezetben a telektömbben kialakult vagy 6 m. 

(6) Szabadon álló beépítés esetében az építési telek oldalkertje az építési övezetre előírt 
épületmagasság fele, de legalább 3,0 m kell legyen. 

(7) Építési telken a hátsókert mérete 6,0 m, kivéve: 
a. ahol az építési övezet előírásai másként rendelkeznek, 
b. a 450 m2-nél kisebb telkek esetében 4 m, vagy a kialakult. 
c. Fekvő telek esetében a hátsókert legkisebb mérete 3 m is lehet. 

(8) Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert legkisebb méretén belüli meglévő épületek 
(melléképület, nyárikonyha stb.) felújíthatók. 
 

5. Falusias lakóterület 
 
30.§ (1) Falusias lakóterület Lf jellel jelölt építési övezeteiben elhelyezhető épület 

a) lakó; 
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági; 
c) kereskedelmi, szolgáltató; 
d) szállás jellegű; 
e) igazgatási, iroda 
f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
g) kulturális, közösségi szórakoztató; 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkeit teljes közművesítettséggel kell ellátni (gáz-

ellátás alternatív megoldással helyettesíthető – napelem, hőszívattyú). 
(3) Falusias lakóterület építési övezeteinek 500 m2 területet meg nem haladó építési telkein egy fő 

rendeltetésű épület építhető, melyben legfeljebb egy lakó rendeltetési egység helyezhető el. A mellék 
rendeltetésű épületek száma legfeljebb egy lehet. 

(4) Az 800 m2-nél nagyobb telkek esetében a beépítési % keretein belül két főépület is elhelyezhető. 
Két főépület építése esetén is legfeljebb telkenként két lakás építhető, a lakófunkciót kiegészítő 
funkciókat a lakóépülettel egy épülettömegben kell elhelyezni. 

(5) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, 
kutyakenel (kivéve felvonulási épület) nem helyezhető el. 

(6) Falusias lakóterület építési övezeteiben a 3,5 tonnát meghaladó járművek számára 
gépjárműtároló önálló építményként nem helyezhető el. 

(7) Falusias lakóterület építési övezeteiben kerti víz- és fürdőmedence nem helyezhető el az elő és 
oldalkert legkisebb méretén belül, valamint a hátsókerti telekhatártól számított 1,0 m-es teleksávban. 

(8) Kerti építmény az oldalkert legkisebb méretén belül és a hátsókertben is elhelyezhető. 
(9) Új telek kialakításánál a 1. számú melléklet szerinti beépítési paramétereket kell figyelembe 

venni, telekhatárrendezésnél a telekszélesség és telekmélység figyelmen kívül hagyható. A kialakult 
telek nem lehet 500 m2, vagy annál kisebb. 

 
6. Településközpont terület 

 
31.§ (1) A településközpont terület Vt jellel jelölt építési övezeteiben elhelyezhető épület: 

a. lakó; 
b. igazgatási, iroda; 
c. kereskedelmi, szolgáltató, szállás; 
d. hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
e. kulturális, közösségi szórakoztató; 
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f. sport 
rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Önálló lakóépületek a területen elhelyezhetők az övezeti előírások betartásával. 
(3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkeit teljes közművesítetséggel kell ellátni 

ellátni (gáz-ellátás alternatív megoldással helyettesíthető – napelem, hőszívattyú). 
(4) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes 

épület (kivéve felvonulási épület), egyéb épületpótló műtárgy nem helyezhető el. 
(5) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem 

helyezhetők el: 
a. húsfüstölő, jégverem, zöldségverem; 
b. állattartó építmény, kutyakenel, 
c. trágyatároló, komposztáló; 
d. siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; 
e. építménynek minősülő antennaszerkezet. 

(6) Vt-4 építési övezetben a kilátótorony építhető, melynek maximális magassága az övezetben 
meghatározott legnagyobb építménymagasság kétszerese lehet. 
 
1. melléklet az építési övezetek beépítési határértékei: 
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templom 
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2.4. Településkép, Örökségvédelem 
 
Buzsák Község 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelettel elfogadta Buzsák Község településkép 
védelméről szóló rendeletét.  
Az Lf-1 övezet által érintett terület „lakott terület” településképi követelményeinek kell, hogy 
megfeleljen.  
A Vt-3 övezet által érintett terület „intézményi és közösségi karakter területe” településképi 
követelményeinek kell, hogy megfeleljen.  
 

 
 
A tervezési területet műemléki környezet és műemlék telkét érinti. 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
alapján Buzsák területe a világörökségi és világörökség várományos terület övezete által érintett. Az 
érintettség oka a buzsáki tájház, mely része a világörökség várományos Magyarországi Tájház 
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Hálózatnak. A hagyományos népi építészet „meg nem újuló (kulturális) erőforrás”, mert a társadalmi-
gazdasági változásokkal összefüggően a falvakban bekövetkezett radikális életmód változás miatt ilyen 
alkotás többé már nem születik. A magyar táj hajdani építészeti kultúráját, tágabb értelemben a 
hagyományos vidéki-mezőgazdasági életmód értékeit is jószerivel csak a különféle védelem alatt álló 
épületek, kivételes esetekben épületegyüttesek, településrészek őrzik. Ennek a komplex örökségi 
értéknek az élettel teli megóvására született meg a 20. század közepén a mára már sok évtizedes 
múltra visszatekintő, fokozatosan kialakuló Magyarországi Tájház Hálózat. Életre hívásának programja 
arra alapozott, hogy az értékőrzés módozatai közül az a legjobb megoldás, amely eredeti helyükön 
tartja fenn és mutatja be az épületeket, teljes környezetükkel, az egykor bennük zajló élet minden 
kellékével. Ez részben múzeumi jelleggel történik, a hagyományos berendezési tárgyakat is helyükön 
tartó enteriőrök kialakításával; természetesen beleértve a teljes portát, azaz a gazdálkodás épületeit, 
kellékeit is. A tájházak olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek a helyben összegyűjtött és 
megőrzött tárgyakkal az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját, a népi építészet 
szempontjából jelentős épületekben berendezett lakásbelsőket, olykor a műhelyeket, gazdasági 
épületeket vagy egyszerűbb ipari létesítményeket mutatják be. A tájháznak legalább egy, meghatározó 
helyisége eredeti, a településről származó tárgyakkal enteriőrként berendezett. A helyreállított és 
berendezett épületek egy-egy tájegységen belül a helyi kultúra legkarakteresebb emlékei –amelyeket 
legtöbbször éppen e program által sikerült megőrizni, illetve gondos rehabilitációs munka 
eredményeként hiteles módon felújítani. Tájház Hálózatot több száz tájház alkotja, amelyek közül a 
világörökségi várományosi javaslat tárgyát csak azok a tájházak képezik, amelyek mind az épület, mind 
a benne bemutatott lakásbelső tekintetében a legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelnek, azaz 
az egyes ingatlanok műemléki védettséget élveznek, a benne található ingóságok kezelését pedig a 
muzeális működési engedély kritériumrendszere szabja meg. Ennek a kettős kritériumrendszernek (az 
épületre és annak berendezésére is vonatkozó országos szakmai kontroll) Magyarországon jelenleg 
109 épület, épületegyüttes, épületcsoport felel meg. Ezek közül az egyik Buzsákon található a 874 hrsz-
ú ingatlanon. 

Római katolikus templom 
HRSZ: 158 
Azonosító: 4421 [7834] 

A Nagyboldogasszony tiszteletére 1791-ben szentelt templom barokk stílusban épült. Elődje egy fából 
készült templom volt, ami egy tűzvész folytán leégett.  
A faragott bejárati ajtót az 50-es években egy helybéli pap saját kezűleg készítette. Az ablakok 
ólomüvegből készültek 1954-ben. 
A jelenlegi főoltár egy Tiroli szárnyas oltár, mely a XIX. században készült. Jobb és bal oldalán Péter és 
Pál a karddal és a mennyország kulcsával, középen Szűz Mária és az angyalok az égbe szállnak. 
A szentélyben helyezkedik el egy Mária-Oltár, mely stílusát tekintve  késői reneszánsz, korabarokk. 
1690-1701 között készült, francia mesterek alkotása. Az oltár központi alakja Szűz Mária, akinek 
szobrát mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő színű palástba öltöztetik. A szobor a Kápolnási-
dűlőben lévő Fehér-kápolnából került ide. 
A templomban megcsodálhatjuk a buzsáki hímzéssel díszített miseruhákat, oltárterítőket. A faragott 
oltárkép XIV. század eleji alkotás, melyet nemrég újítottak fel. 

http://buzsak.hu/evcms_medias/upload/files/feher_kapolna__2_.jpg
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Tájház  
HRSZ: 874 

Lakóház és gazdasági épületek  Azonosító: 8726 [7832] 
Lakóház    Azonosító: 8726 [15317] 
Gazdasági épületek   Azonosító: 8726 [15318] 

A tájház egy megőrzött módos parasztporta épületeiből álló együttes része, mely a XIX. század második 
felében épült vert falú, oszlopos, mellvédes tornácú lakóház, első helyiségében tisztaszobával, a 
másodikban szabadkéményes, kemencés konyhával. Hátul a lakószobában pedig kiállítás mutatja be a 
hírneves buzsáki hímzést, a rátétes és szőttes díszű textíliákat. Az egykori nagygazda telkén a vert falú 
lakóházon kívül, egy istállós pajta és egy különálló, alápincézett magtár is áll. A tájházként funkcionáló 
tömésház, 1977-ben, amikor megvásárolták és tájházzá alakították, többedmagával volt megtalálható 
a faluban, ma már azonban egyedüli képviselője ennek a háztípusnak, ami egykor ezt a vidéket 
jellemezte. A hímzéses textilek mellett a tájház népművészeti kiállításában helyet kaptak a buzsáki 
fafaragók régi és mai munkái is, hiszen ahogy a hímzés, úgy a fafaragás is élő népművészeti 
tevékenység a faluban. 
 
A tervezési területet a templom régészeti terület érinti: 
 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés 

Jellege Kora Hrsz (Foster központ 
nyilvántartott adatai) 

Megjegyzés 

19657 Templom -templom -középkor 588, 590, 591, 589/1, 
589/3, 589/4, 164, 163, 
162/1, 159, 156, 157, 
40/2, 162/2, 158 

 

 
A régészeti lelőhely a szabályozási terven feltüntetésre került. 
 

2.5. Közlekedés 
A módosítás során településrendezési eszközökben szereplő utak nyomvonala nem változik. A 
módosításnak a meglévő nyomvonaltól eltérő közlekedési hatása nincs, így az alátámasztó szakági 
munkarészek módosítása nem vált szükségessé. 
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2.6. Jelenlegi közműellátás és elektronikus hírközlés 
 
A tervezési terület közművesítettsége teljes. A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem 
befolyásolja. 
 

2.7. Természetvédelem, tájvédelem 
 
Természetvédelmi kategória általi érintettség: A módosítás nem ütközik a természetvédelmi 
előírásokkal és nem befolyásolják a természeti területek fenntarthatóságát. A módosítás a 
közigazgatási terület zöldfelületi rendszerét nem érinti. 
 

2.8. Területrendezési tervi összhang 
 
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és 
természetvédelmi eleminek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és 
országos területrendezési tervi elhatározásaival. A módosítás nem érinti a település fő infrastruktúra 
hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális 
örökség védelmét és nem növeli a felhasználási intenzitást. 
 
A terület települési térség és továbbra is akként jelölt az országos és a megyei területrendezési 
tervekben. Országos és megyei övezetek nem érintik. A módosítás jellege és mértéke miatt a 
településszerkezeti terv módosítását nem igényli.  
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
3.1. Módosítás célja, megbízói igények, 
 
A tervezési feladat a helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosítása, két építési övezet 
megengedett legnagyobb építménymagasságának tekintetében. 
 
3.2. Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő építési övezeti paramétereket két övezetre vonatkozóan módosul az 
épület megengedett legnagyobb /épület magasság paraméterei tekintetében.  
1. módosítási pont: Az Lf-1 (falusias lakó) övezetben a jelenleg szabályozott 6-m 5 m-re csökkente.  
2. módosítási pont: A Vt-3 (településközpont vegyes) övezetben, mely a templom és a tájház tágabb 
környezetét foglalja magába a meglévő „védett” értékekre maradna a kialakult szabályozás, 
ugyanakkor a tájház környékén meglévő terület beépíthetősége érdekében 4 m megengedett 
legnagyobb épületmagasság kerülne előírásra. 
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500 14 40 30 40 5,0  
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álló 
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és tájház 
esetében 
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további 
területen 
4,0 

templom 
tájház  

 
A szabályozás a műemlékek esetében továbbra is kialakult. A további területen szabályozásra kerülő 
4.0 m nem túlzó, nem szeretnénk, ha elnyomná a település két értékes épületegyüttesét. 
A LocLex rendszer feltöltése miatt a teljes 1. melléklet cseréje szükséges, ezért a rendelet tervezet már 
a rendszer feltölthetőségét figyelembe veszi. 
 
Az elhelyezhető épületek, építmények körét az OTÉK szabályozza. 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  
 
A módosítással érintett terület területfelhasználási besorolása nem változik. A falusias lakóterület és a 
településközponti vegyes terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységi 
célú épületek elhelyezésére szolgál. A terület beépíthetősége nem változik, a legnagyobb 
épületmagasság azonban mindegyik módosítási pont esetében csökken, azaz kedvezőbb helyzet 
adódik, mint módosítás előtt. Környezetvédelmi szempontból komolyabb hatással nem kell számolni, 
nem várható megnövekedett közúti forgalom. 
 
4.1. Levegőtisztaság  
 
A levegőre, mint környezeti elemre gyakorolt hatások legfőképp az építkezések időtartama alatt, 
léphetnek fel, amelyeket a településrendezési eszközök nem tudnak befolyásolni.  
 
4.2. Zaj- és rezgésvédelem 
 
A zajterhelés, a levegőre gyakorolt hatásokhoz hasonlóan, az építkezések időtartama alatt léphet fel. 
A környező lakóterületek és a kereskedelmi, gazdasági tevékenységek jelentős zajt, nem generálnak.  
A közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés mértéke a lakóterületek közelében 
sebességkorlátozással csökkenthető.  
 
4.3. Hulladékgazdálkodás  
 
Az egyes beruházások során kommunális és inert hulladék keletkezésével kell számolni, amelynek 
elszállítását meg kell oldani. Veszélyes hulladékok keletkezése előre láthatóan nem várható. A 
módosítás a hulladékgazdálkodásra nincs hatással. 
 
 


	1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA
	2. ADOTTSÁGOK
	2.1. A módosítással érintett területek elhelyezkedése
	2.2. A terület és környezetének általános leírása
	2.2.1. A tervezési terület jellege és arculata

	2.3. Hatályos településrendezési eszközök
	2.3.2. Helyi Építési Szabályzat

	2.4. Településkép, Örökségvédelem
	2.5. Közlekedés
	2.6. Jelenlegi közműellátás és elektronikus hírközlés
	2.7. Természetvédelem, tájvédelem
	2.8. Területrendezési tervi összhang

	3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
	3.1. Módosítás célja, megbízói igények,
	3.2. Helyi Építési Szabályzat módosítása

	4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
	4.1. Levegőtisztaság
	4.2. Zaj- és rezgésvédelem
	4.3. Hulladékgazdálkodás


